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Forvaltningskapital i verdipapirfond 

firedoblet siden 2008

Kilde: VFF
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Husholdningenes andel av 

forvaltningskapitalen øker

Kilde: VFF
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Fra pensjonsforsikring til 

pensjonssparing

Kilde: Finans Norge og Finanstilsynet

Forsikringsforpliktelser, 

privat kollektiv pensjon

Forfalte brutto premieinntekter, 

privat kollektiv pensjon
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Pensjonskapitalbevis i vekst

Kilde: Finans Norge og Finanstilsynet



Forbrukerbeskyttelse får økt 

oppmerksomhet – ikke bare i Norge
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Forvaltningskostnader, norske 

verdipapirfond

Kilde: Morningstar og Finanstilsynet

Note: Gjennomsnittlige ongoing charges hentet fra fondenes årsrapporter



Indeksfond
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Bruk av indeksfond for ulike 

kundegrupper

Side 9

Kilde: VFF
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Verdipapirfond som spareprodukt for 

ikke-profesjonelle

 God forretningsskikk - krav til å opptre i andelseiernes beste interesse

 God håndtering av interessekonflikter

 Likebehandling av andelseiere

• Hver andel i et verdipapirfond skal gi lik rett i fondet

• Bruk av andelsklasser – krever særskilt begrunnelse

 God informasjon – transparens/åpenhet
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MiFID II – Godtgjørelse fra andre enn 

kunden

Side 11

 Strengere krav til verdipapirforetakenes adgang til å motta godtgjørelse fra 

andre enn kunden 

 Verdipapirforetakene må tilføre kunden verdi for å kunne motta godtgjørelse 

fra andre enn kunden

 Har som hovedregel ikke adgang til å motta eller beholde vederlag fra andre 

enn kunden ved uavhengig investeringsrådgivning og ved aktiv forvaltning

 Endrede regler krever gjennomgang av distribusjonsavtaler og betingelsene 

for returprovisjon til verdipapirforetakene
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MiFID II – analyse

Side 12

 Verdipapirforetakene må identifisere kostnader som kun 

reflekterer ordreutførelse

 Analyser må betales særskilt

 Hvilke kostnader som kan dekkes av verdipapirfondet ut 

over forvaltningsgodtgjørelsen, er begrenset i lov

 Finanstilsynet: Analysekostnader må dekkes av 

forvaltningsgodtgjørelsen
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Oppsummering

 Overgangen fra pensjonsforsikring til 

pensjonssparing stiller store krav til 

forbrukerbeskyttelse og god håndtering av 

interessekonflikter

 Kostnader er viktig og en kilde til interessekonflikter

 Fondssparing et prioritert tilsynsområde
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