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Regelrådet är ett av regeringen utsett
oberoende organ vars huvuduppgifter är att:
1. Ta ställning till om nya eller ändrade regler är
utformade så att de uppnår regelgivarens syfte
på ett enkelt sätt och till en, relativt sett, låg
administrativ kostnad för företag.
2. Bedöma konsekvensutredningarnas kvalitet.
Regelrådet tar inte ställning till förslagets
politiska syfte.

Vårt Dnr
Ert Dnr
N 2008:05/2014/242 Fi2014/2191

Finansdepartementet
103 33 Stockholm

Yttrande över Finansdepartementets Ds 2014:22 Stärkt
konsumentskydd vid försäkringsförmedling
Regelrådets ställningstagande
1. Regelrådet finner att det helt saknas underlag för att bedöma de administrativa kostnaderna och
avstyrker därför förslaget.
2. Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller de krav som följer av 6 och 7 §§
förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Innehållet i förslaget
I promemorian föreslås bl a ändringar i lagen (2005:405) om försäkringsförmedling. Bakgrunden till
förslaget är bl a att Finansinspektionen vid flertalet tillfällen uppmärksammat problem med nuvarande
ordning. Vissa ändringar är ett genomförande av artikel 91 i Europaparlamentets och rådets direktiv
2014/65/EU1.
Det föreslås bl a en utvidgad lämplighetsprövning av försäkringsförmedlare som ansöker om tillstånd, eller
redan har tillstånd, hos Finansinspektionen. För en svensk fysisk person krävs att försäkringsförmedlaren
även i övrigt är lämplig att utöva verksamheten, utöver att uppfylla de krav som redan nu gäller. Enligt
förslaget kommer dessa krav närmare preciseras i föreskrifter. För en svensk juridisk person krävs, utöver
att uppfylla redan nu gällande krav, att den som ingår i ledningen eller är ersättare för denne även i övrigt
är lämplig att ingå i ledningen. Vidare föreslås ett förbud mot viss marknadsföring. Förbudet innebär att en
försäkringsförmedlare, i samband med verksamheten, inte får marknadsföra andra finansiella tjänster eller
produkter än sådana försäkringar som tillståndet eller registreringen avser och de tjänster och produkter
som kunden kan välja inom försäkringen.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av
direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EG
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Skälen för Regelrådets ställningstagande
Administrativa kostnader
Enligt Regelrådet framgår det av den föreslagna författningstexten att den kan komma att leda till
administrativa och även övriga kostnader. Promemorian innehåller emellertid inte några beräkningar eller
ens uppskattningar om administrativa kostnader som kan komma att uppstå med anledning av förslaget.
Regelrådet finner därför att det helt saknas underlag för att bedöma de administrativa kostnaderna och
avstyrker förslaget.

Konsekvensutredningen
Promemorian innehåller en beskrivning av förslagets bakgrund och syfte, den innehåller även beskrivningar
av alternativa lösningar samt dess förhållande till EU-rätten.
Konsekvensutredningen beskriver bl a att förslaget om förbud mot viss marknadsföring kan komma att
innebära ett betydande bortfall av intäkter för vissa försäkringsförmedlare. Någon beräkning eller
uppskattning av detta betydande bortfall redovisas dock inte. Regelrådet anser att det hade varit relevant
att i vart fall redovisa i vilket spann dessa intäktsbortfall kan komma att hamna. Vidare anges att förslaget
om intressekonflikter vid försäkringsförmedling kan komma att medföra vissa kostnader. Det redovisas inte
heller här några beräkningar utan kommenteras endast med att dessa kostnader inte vidare kan
kvantifieras. Regelrådet efterfrågar en förklaring till varför kostnaderna inte kan kvantifieras. Ytterligare
uppgifter som med fördel kunnat redovisas är t ex ett lönekostnadsspann för de olika
försäkringsförmedlarna.
Utifrån det angivna finner Regelrådet att konsekvensutredningen inte uppfyller de krav som följer av 6 och
7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.
Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträde den 9 september 2014.
I beslutet deltog Karin Lindell ordförande, Lennart Palm, Eleonor Kristoffersson och Claes Norberg.
Ärendet föredrogs av kommittésekreteraren Beatrice Tander Gellerbrant.

Karin Lindell
Ordförande

Beatrice Tander Gellerbrant
Föredragande
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