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Tillägg till remiss – förslag till ändrade regler om krav på insikt 
och erfarenhet för övervakande aktuarier 

Finansinspektionen remitterade den 25 januari 2021 ett förslag till nya 
föreskrifter och allmänna råd om Pensionsmyndighetens 
försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet. Remisstiden löpte ut den 22 
februari 2021 och förslaget bereds för närvarande inom Finansinspektionen. De 
nya föreskrifterna och allmänna råden var tänkta att träda i kraft den 1 januari 
2022.  

Finansinspektionen kompletterar det tidigare remitterade förslaget med förslag 
på en bestämmelse om vidareutbildning för övervakande aktuarier samt en del 
övriga justeringar i 3 kap. om krav på insikt och erfarenhet för övervakande 
aktuarier. Finansinspektionen kompletterar även den tidigare remissen med en 
redogörelse för det inremarknadstest som inspektionen har gjort i förhållande 
till de nya krav för ett reglerat yrke som föreskriftsförslaget innehåller.  

Med anledning av de föreslagna ändringarna skjuts ikraftträdandet för 
föreskrifterna och de allmänna råden fram till den 1 mars 2022. 

Förslaget, och Finansinspektionens skäl för det, framgår av bifogad 
tilläggsremiss. Redogörelsen för inremarknadstestet är bilagd tilläggsremissen. 

Tilläggsremissen med bilaga och tidigare remitterat material finns även 
tillgängligt på Finansinspektionens webbplats, www.fi.se. 

Skriftliga synpunkter på tilläggsremissen lämnas till Finansinspektionen, Box 
7821, 103 97 Stockholm eller via mejl till finansinspektionen@fi.se, senast 
den 20 december 2021. Ange diarienummer 17-6098. 

Frågor om tilläggsremissen besvaras av Kamilla Atmarsson på e-post 
kamilla.atmarsson@fi.se eller tfn 08-408 98 753. 
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Sändlista: 
Arbetsgivarverket 
Kammarkollegiet 
Pensionsmyndigheten  
Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet 
Universitets- och högskolerådet (UHR) 
Advokatsamfundet 
Föreningen Svensk Värdepappersmarknad 
Svensk Försäkring 
Svenska Aktuarieföreningen 
Svenska Bankföreningen 
Tjänstepensionsförbundet 
 
 
För kännedom: 
Finansdepartementet 
Justitiedepartementet 
Socialdepartementet 
Utrikesdepartementet 
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