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Finansförbundet yttrar sig härmed över promemorian “Ett bättre premiepensionssystem,
SOU 2019:44”. Utredningen är omfattande. Finansförbundet begränsar dock sitt yttrande
till de områden som påtagligt berör förbundet.

Finansförbundet instämmer med utredningens uppfattning att premiepensionssystemet är
en del av socialförsäkringen och att staten har ett ansvar för att systemets utformning ska
ge möjlighet till god avkastning samtidigt som risken för kraftiga försämringar av
pensionen minskar.

Finansförbundet instämmer med utredningen att pensionssparandet ska möjliggöra
valfrihet och att systemet ska kunna generera överavkastning samtidigt som systemet ska
skydda pensionssparare och pensionärer från att pensionen urholkas. Finansförbundet
håller med om målsättningen som innebär att avkastningen över tid ska vara högre än
utvecklingen av inkomstindex.

Finansförbundet stödjer också det förslag som innebär att det ges möjlighet att spara i
traditionell försäkring med garanti samt i fondalternativ som tar hänsyn till miljö och etik.

Även om det inte legat i utrednings primära uppdrag noterar Finansförbundet att
konsekvenserna för fondbolagen och framför allt arbetstagarintresset inte har utretts i
tillräckligt hög utsträckning.

Finansförbundet stödjer i princip en valarkitektur som ger möjlighet att välja fonder och
risk för de som önskar göra det. Samtidigt ska det finnas ett förvalsalternativ med
tillräckligt hög kvalitet och avkastning för de som inte vill göra något eget val. Vad som ska
hända med pensionssparares och pensionärers fondandelar när en fond inte längre är ett
valbart alternativ bör utredas vidare. Utan att gå in allt för mycket i frågan kan det finnas
skäl att överväga att direkt placera kapitalet i förvalsalternativet istället för den mest
likvärdiga fonden såsom utredningen föreslår.

Finansförbundet motsätter sig ett system med upphandling av fonder och förordar en
anslutning via objektiva anslutningskriterier. Anledningen är främst de svårhanterliga
subjektiva inslag med överklagandeprocesser som en upphandling kan föra med sig.
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Premiepensionssystemet har den senaste tiden genomgått vissa förändringar som innebär
att antalet fonder blivit färre och att kvalitén över lag blivit bättre. Innan man går vidare
med att lansera en ny myndighet och en komplicerad valarkitektur och innan man tar
ställning i frågan om fonderna ska upphandlas eller anslutas, bör konsekvenserna av de
redan genomförda förändringarna utvärderas.

Finansförbundet stödjer ett system som garanterar en effektiv kontroll och uppföljning av
fonderna för att målen med premiepensionssystemet ska uppnås.
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