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Kompletterande yttrande angående Nya regler för
pensionsstiftelser med anledning av det andra
tjänstepensionsdirektivet (Fi2018/01129/FPM)
Svenska Pensionsstiftelsers Förening (SPFA) är en ideell förening för större
pensionsstiftelser som avses i 9a § tryggandelagen. Föreningens ändamål är att bevaka
och driva frågor som berör pensionsstiftelser samt att vara remissorgan i sådana frågor.
Föreningen har 52 medlemmar som tillsammans förvaltar ca 200 miljarder kr. Av de
pensionsstiftelser som står under Finansinspektionens tillsyn är drygt 70 procent
medlemmar i SPFA. Föreningens medlemmar har i vissa fall flera pensionsstiftelser som
hör till samma koncern eller organisation.

Komplettering
SPFA har tidigare lämnat ett svar på Finansdepartementets remiss om förslag till nya
regler för pensionsstiftelser med anledning av det reviderade tjänstepensionsdirektivet.
Den 4 juli skickade Finansdepartementet ut en promemoria på remiss med förslag
till ny reglering för tjänstepensionsföretag (Fi2018/02661/FPM). Med anledning av
detta önskar SPFA komplettera sitt tidigare svar. SPFA kommer därutöver att lämna
ett särskilt svar på promemorian om tjänstepensionsföretag.

Avsnitt 10.11 Utläggning av verksamhet till arbetsgivare
I artikel 24 (3) i det andra tjänstepensionsdirektivet sägs det att medlemsstaterna får,
med beaktande av storleken, arten, omfattningen och komplexiteten hos
tjänstepensionsinstitutets verksamhet, tillåta tjänstepensionsinstitutet att utföra
nyckelfunktioner genom samma person eller organisatoriska enhet som i det
uppdragsgivande företaget, under förutsättning att tjänstepensionsinstitutet förklarar hur
det förhindrar eller hanterar intressekonflikter med det uppdragsgivande företaget.
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SPFA har i sitt tidigare remissvar påtalat att det även för större pensionsstiftelser kan
finnas tydliga proportionalitetsskäl att lägga ut centrala funktioner till en arbetsgivare.
Även om en viss pensionsstiftelses verksamhet är av större omfattning jämfört med
andra pensionsstiftelsers kan verksamheten sett till sin art, omfattning och komplexitet
vara sådan att utläggning till en arbetsgivare är motiverad.
I promemorian En ny reglering för tjänstepensionsföretag1 uttalas det att en sådan
situation får hanteras inom ramen för den generella bedömning av lämpligheten hos den
enskilda personen i ett tjänstepensionsföretag som ska göras.
SPFA har i sitt tidigare remissvar påtalat att det även för större pensionsstiftelser kan
finnas tydliga proportionalitetsskäl att lägga ut centrala funktioner till en arbetsgivare.
Även om en viss pensionsstiftelses verksamhet är av större omfattning jämfört med
andra pensionsstiftelsers kan verksamheten sett till sin art, omfattning och komplexitet
vara sådan att utläggning till en arbetsgivare är motiverad.

SPFA menar att detta den nu i promemorian En ny reglering för tjänstepensionsföretag
föreslagna ordningen är en lämplig ordning även för pensionsstiftelser och vill även
påpeka att regleringen i detta avseende bör vara likvärdig för alla typer av
tjänstepensionsinstitut.
SPFA önskar därför ett förtydligande avkomplettera sitt tidigare avgivna yttrande med att
frågan om utläggning av centrala funktioner till en arbetsgivare får hanteras inom ramen
för lämplighetsbedömningen.
För tydlighets skull vill SPFA slutligen nämna att SPFA kommer att lämna ett särskilt
svar på promemorian om tjänstepensionsföretag.

Med vänlig hälsning

Annette Tiljander
Ordförande SPFA
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