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Slösa inte med pensionspengarna
Peter Hansson, Ordförande i Tjänstepensionsförbundet

Effektiv förvaltning i föreningsform
Tjänstepensionskassornas särdrag
Vi har medlemmar, inte kunder
•

Individ

Förmåner framförhandlade mellan parterna
 En avvägning mellan lön och avsättning
till tjänstepension
 Bygger inte på kommersiella grunder

•

Tjänstepension

Vi är ”slutna” – arbetsgivarna vill gynna
anställda inom ett specifikt kollektiv, skrå,
bransch eller företag
 Omfattar alla inom den slutna kretsen ingen väljs bort

•

Uttaxeringsrätt och/eller sistahandsansvar
för arbetsgivarna hos många kassor
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Arbetsgivare

Pensionskassa

Alla pålagor påverkar pensionen
Tjänstepensionskassornas särdrag
Det finns inga ”extra pengar”
•

I dag slimmade organisationer för bästa
effektivitet

•

Inga extra pengar att ta från - allt
påverkar pensionerna

•

Varje ny pålaga måste beskrivas och
motiveras varför den ska drabba
förmånstagarna
 Vilken regleringsnytta?
 Vilken medlemsnytta?
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Varför högre kapitalkrav än resten av EU?
Var är otryggheten?
EU valde att avvakta med nya kapitalkrav
i IORP 2 tills lämplig modell för
tjänstepension hittats
•

Enligt IORP II QIS är Sverige ”bäst” - mycket tack
vara FIs Trafikljussystem

•

Dessutom finns ytterligare ”kundskydd” genom
föreningsformen, uttaxeringsrätt och/eller sista
handansvar för arbetsgivare

•

Trots detta vill utredaren redan nu ge FI
instruktion att snabbanalyserna och sedan
snabbinföra kapitalkrav

Vi föreslår att Sverige värnar om svenska
tjänstepensioner och avvaktar tills reglerna i EU
införs
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Kapitalkravsöverskott/Pensionsskuld

Tillg/Pensionsskuld

Interimistiskt är slöseri med pensionspengar
Svenska slimmade pensionskassor tvingas anpassa sig TVÅ gånger!
Dagens pensionskassor ska leverera trygga och effektiva
pensioner till den slutna kretsen utan att vara kommersiella.
”Allt” ska gå till pensioner. Inga utdelade vinster!
•

Kassorna har slimmade organisationer - bara de resurser som
behövs för att lyckas med ovanstående uppdrag

•

Utredaren skapar ”konsulternas marknad”
Dessutom två gånger!

•

Pensioner är långsiktiga och måste ha långsiktiga villkor.
Varför införa kortsiktig lösning innan permanent lösning?

Vi föreslår att reglerna införs bara en gång!
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Omvandling
Finansinspektionen ska utfärda regler. Tänk på medlemsnyttan!

Minimal byråkrati och låg kostnad nödvändigt
• Alla kassor är redan reglerade!
• Finansinspektionen vet redan ”allt om oss”
• Omvandling är tvingande för kassor - annars likvidation
• Kostnader för omvandling måste minimeras
 Stor risk för ”konsulternas marknad”
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Fördelar med förslaget
• Dagens legala vakuum upphör
• Möjlighet att starta nya föreningar
• Ny modern reglering
• Bättre regler för beståndsöverlåtelser
• Alla får möjlighet att använda den föreslagna lagen för sin
tjänstepensionsverksamhet – en speciallag anpassad för
tjänstepension nu och i framtiden

7

www.tjanstepensionsforbundet.se
Hemsida och kontakt
Här kan du även läsa våra
olika remissutlåtanden
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