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REMISSYTTRANDE

Betänkandet Ett bättre premiepensionssystem (SOU 2019:44)

Sparbankernas Riksförbund (Förbundet) är kritiskt till de förslag till åtgärder som
redovisas i rubricerat betänkande och får därför avstyrka ett genomförande av det.

Förbundet anser att de överväganden och bedömningar som låg till grund för det
nuvarande premiepensionssystemets tillkomst och utformning fortfarande ska utgöra
grundförutsättningar för ett reformerat system med fondtorg. Således ska enligt
Förbundet den enskilde pensionsspararen även i framtiden ha rätt att välja fond att
placera sin premiepension i och vidare ska den del som den enskilde kan förfoga över
i sådan placering vara relativt liten så att risk för erodering av ett pensionskapital inte

ska finnas.

De nu föreslagna ändringarna begränsar den enskildes möjligheter att placera
pensionskapital till ett snävt utbud av fonder som staten ska bedöma vara lämpliga
att få placera i. Förbundet är kritiskt mot denna principiella kollision med själva
grundprincipen för premiepensionssystemet.

Förbundet ser också risk för allvarliga komplikationer som kan uppstå när staten ska
bestämma vilka fonder som får förekomma i fondutbudet. Urvalsförfarandet riskerar
att bli eller uppfattas som godtyckligt och därmed orättvist. Kriterierna för vad som
ska anses vara lämpliga fonder förefaller ge utrymme för olika uppfattningar. Vidare
förefaller det knappast sannolikt att det statliga urvalsförfarandet skulle ge den
enskilde pensionsspararen ett bättre skydd mot osäker värdeökning. Förbundet delar
inte utredarens uppfattning om att det skulle vara lämpligt att överlämna frågan om
vilka fonder som ska förekomma på fondtorget, till den nya myndigheten för att
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härigenom skapa förutsättningar för flexibilitet. Om förslaget ska genomföras, bör
istället, av rättssäkerhetsskäl, tydliga kriterier för den statliga begränsningen av
fondutbudet anges i lagen.

Förbundet anser vidare att förutsägbarhet i placeringar är ytterst betydelsefull och
menar därför att ideer om att den enskildes pensionskapital under vissa betingelser
ska få tvångsvis flyttas från en fond som den enskilde aktivt har valt, till en fond som
staten funnit skäl att omplacera den enskildes kapital i, icke bör genomföras. Behovet
av förutsägbarhet är också grundläggande för deltagande fondbolag. Dessa behöver
kunna planera sina allokeringsåtgärder utan risk för överraskande ändringar i
kapitalflöden orsakade av statlig intervention. Sådana effekter riskerar, i strid med de
goda avsikter som förslaget vilar på, istället att gå ut över pensionsspararna då
systemet som helhet behöver täcka kostnaderna för effekterna av statliga ingrepp.

Förbundet anser också att effekterna av de åtgärder som staten redan har vidtagit för
att förhindra att oseriösa aktörer ska ges tillträde till fondtorget, behöver utvärderas
innan ytterligare åtgärder vidtas. Statens ansvar för systemets utformning och
effektivitet måste bygga på en finkänslig balans mellan den enskildes intresse av
valfrihet och statlig kontroll. Det föreliggande förslaget bygger enligt Förbundets
mening inte på sådan balans, istället låter det pensionsspararna betala priset för
statens ofullkomligheter i övervakningshänseende.
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