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Finansklagenemnda Person
Avgjørelse FinKN-2017-340
20.6.2017

Silver Pensjonsforsikring AS

Livsforsikring/uføredekninger/pensjon 
Pensjon – reduserte ytelser fra selskap under offentlig administrasjon – nemndas mandat. 

Silver ble satt under offentlig administrasjon 17.2.17, og klager fikk i mars varsel om 50 % 
reduksjon av løpende pensjonsutbetaling. Tvist om administrasjonsstyret kunne nedskrive klagers 
pensjonskapital. Nemnda kunne ikke se at det lå under nemndas mandat å prøve gyldigheten av 
vedtak som var truffet av Finansdepartementet, Finanstilsynet eller administrasjonsstyret etter 
finansforetaksloven og konkluderte med at saken ikke hørte inn under nemndas mandat.

Saksfremstilling

Selskapet ble satt under offentlig administrasjon 17.2.17. Saken gjelder klage på 
administrasjonsstyrets beslutning om å redusere løpende pensjonsutbetaling fra selskapet med 
50 %. Klager fikk informasjon om reduksjonen 14.3.17. I brevet heter det bl.a.: 

... Det er avdekket at selskapet ikke har tilstrekkelig kapital til å oppfylle gjeldende solvensregelverk. Det er 
derfor ikke grunnlag for fulle pensjonsutbetalinger nå. Det er risiko for at full utbetaling av løpende 
pensjonsytelser i dag ville medført at det ikke er tilstrekkelig dekning for pensjonsutbetalinger frem i tid. 
Reduksjonen i utbetalinger bidrar til å sikre likebehandling av selskapets kunder. Samtidig tilsier hensynet til 
de som frem til nå har mottatt løpende utbetaling av pensjoner, fortsatte pensjonsutbetalinger. Avveining av 
disse hensyn og gjennomgåelse av selskapets økonomiske stilling har ført til beslutning om 50 % betaling av 
pensjoner.

Klager har anført at han, uansett vedtaket om offentlig administrasjon, har krav på uavkortet 
pensjonsutbetaling. Administrasjonsstyrets og Finanstilsynets vedtak er ikke lovhjemlet. Et selskap 
under offentlig forvaltning kan ikke nedskrive pensjonskapitalen på ytelsesbaserte pensjonsavtaler 
for å tilfredsstille andre krav.

Selskapet har vist til at selskapet fra og med 17.2.17 er under offentlig administrasjon underlagt 
administrasjonsstyrets og Finanstilsynets beslutninger, se finansforetakslovens kapittel 21, særlig 
til § 21-12 første ledd bokstav d.

Finansklagenemnda Persons begrunnelse 

Selskapet ble 17. februar 2017 satt under offentlig administrasjon, jf. finansforetaksloven § 21-11. 
Et slikt vedtak medfører at et administrasjonsstyre overtar myndighet som ligger til selskapets 
organer, se § 21-12 første ledd bokstav a. Det følger vider at utbetaling til blant andre 
fordringshavere forutsetter godkjenning fra Finanstilsynet, se bokstav d samme sted.

Nemnda kan ikke se at det ligger under nemndas mandat å prøve gyldigheten av vedtak som er 
truffet av Finansdepartementet, Finanstilsynet eller administrasjonsstyret etter 
finansforetaksloven.

Avgjørelsen er enstemmig.

Finansklagenemnda Persons konklusjon



Side 2 av 2

Saken hører ikke under Finansklagenemndas mandat.

Ved behandlingen deltok Karin M. Bruzelius (leder), Ingrid Smedsrud (nestleder), Hege Opheim 
(nøytralt oppnevnt medlem), Jane Ytreøy Grøndalen (selskapsrepresentant), Lise Karsen 
(selskapsrepresentant), Paal Bjønness (forbrukerrepresentant) og Ingebjørg Kiil 
(forbrukerrepresentant).


