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REMISSVAR 

Till: Finansdepartementet, fi.remissvar@regeringskansliet.se   

Kopia: fi.fma.fpm@regeringskansliet.se  

 

Finansdepartementets promemoria ”En utvidgad rätt till återköp och flytt av fond- och 

depåförsäkringar (Fi2021/01980)” 

Nordnet Pensionsförsäkring tillstyrker förslagen i promemorian. 

Nordnet Pensionsförsäkring ser mycket positivt på alla politiska initiativ som leder till en väl 

fungerande och effektiv flytträtt för konsumenter på den svenska pensionsmarknaden. Efter det 

viktiga avgiftstaket som infördes 1 april 2021, är en utvidgning av rätten till återköp av flytt- och 

depåförsäkring nästa naturliga steg.  

En utvidgad flytträtt som även ska omfatta försäkringar tecknade före 1 juli 2007 är en fråga som 

Nordnet länge drivit, av den anledningen att det ur ett konsumentskyddsperspektiv finns starka 

argument för att låta även sparare i äldre försäkringar flytta sitt sparande från ibland dåliga villkor. 

Detta argument ska ses mot bakgrund av att avkastning, och således avgifter, idag har en 

betydande inverkan på pensionsutfallet för individen, via den idag vanligt förekommande 

premiebestämda försäkringen. 

Som tydligt framgår av Finansinspektionens rapport Konsekvenser av en utvidgad rätt till återköp 

och överföringar finns idag en halv miljon pensionsförsäkringar, innehållandes ett kapital på 142 

miljarder kronor, som idag inte har flytträtt. Det är således en fråga av stor betydelse för många 

konsumenter, för vilka en förändring är efterlängtad. Att de fåtal aktörer som idag huvudsakligen 

huserar de icke flyttbara pensionsförsäkringarna skulle få se sin vinst påverkas negativt av en 

lagändring är ett mycket svagt argument för att upprätthålla rådande lagstiftning och fortsätta 

hålla sparare inlåsta. 

Nordnet Pensionsförsäkring anser det vara en självklarhet att äldre försäkringar som eventuellt 

blir flyttbara även ska omfattas av det nyligen inrättade avgiftstaket. Det bör inte medföra några 

problem, eftersom det i dessa äldre försäkringar inte bör finnas kvar några kvarstående 

anskaffningskostnader, samtidigt som den administrativa kostnaden torde vara lika stor för äldre 

som för yngre avtal. 

 

En central pensionsportal för information och flytt 

Nordnet Pensionsförsäkring ser, utöver en utvidgad flytträtt, ytterligare möjligheter att göra 

flytträtten mer effektiv. Svensk pensionsmarknad bör följa norskt exempel, och etablera en 

central infrastruktur som kan administrera en branschgemensam digital och automatiserad 

process för pensionsflytt. Ett förslag är att minPension.se skulle kunna utvecklas till denna 

centrala portal. Den norska centralen – Pensjonskontoregistret – inrättades under 2021, och 

samtliga norska tjänstepensionsaktörer är uppkopplade mot denna portal. Flytt av 

pensionssparande sker digitalt, och svårförståeliga pappersblanketter, kundovänliga processer 

och långa väntetider har rationaliserats bort. Liknande system finns även i Sverige för 
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kollektivavtalad tjänstepension där pensionsbolagen har anpassat sig till en branschgemensam 

standard som valcentralerna har satt upp för respektive avtalsområde. 

 

Före detta arbetsgivares underskrift 

Nordnet anser att kravet på före detta arbetsgivares underskrift bör slopas. Detta anses utgöra 

ett mycket stort hinder när sparare själva får vittna om hur de upplever flyttprocessen. 

 

Traditionella livförsäkringar 

Flytt av en traditionell livförsäkring är mer komplex än flytt av fond- och depåförsäkringar, 

eftersom kvarvarande sparare riskerar att drabbas negativt. Ur ett allmänt konsumentperspektiv 

finns dock anledning att ändå framöver titta närmare på hur skyddet för spararna kan stärkas 

även på marknaden för traditionella livförsäkringar. Förutom det rent principiella perspektivet på 

denna fråga finns också argumentet att en pensionssparares preferenser och engagemang kan 

ändras över tid. Den omständigheten att pensionsspararen en gång i tiden valt en traditionell 

försäkring innebär inte att spararen nödvändigtvis vill ha det alternativet fram till pensionsåldern. 

Det upparbetade pensionskapitalet borde av detta skäl vara möjligt att flytta till ett annat 

alternativ. 

 

________________________ 

 

Fredrik Ekblom, vd Nordnet Pensionsförsäkring 

Martin Ringberg, chef Nordnet Sverige 

Frida Bratt, sparekonom Nordnet Sverige 

 

 

 


