
Fra: 1 - ERST Høring
Til: Morten Svane (FT)
Emne: Erhvervsstrelsens høringssvar vedr. bekendtgørelse om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder(ERST

Sagsnr: 2018 - 15074)
Dato: 26. november 2018 14:25:55

 

Kære Finanstilsynet

Erhvervsstyrelsen har modtaget høring vedr. bekendtgørelse om outsourcing af væsentlige
aktivitetsområder.

Administrative konsekvenser
Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering (TER) vurderer, at udkastet ikke medfører
administrative konsekvenser for erhvervslivet og har dermed ikke yderligere kommentarer.
 
Principper for agil erhvervsrettet regulering
TER skal gøre opmærksom på, at det fra den 1. juli 2018 er obligatorisk for ministerier at
vurdere,  om  ny  erhvervsrettet  regulering  understøtter  virksomheders  muligheder  for  at
teste, udvikle og anvende nye digitale teknologier og forretningsmodeller. Hertil kommer,
at  erhvervsrettede  offentlige  digitale  løsninger  skal  være  brugervenlige  for
virksomhederne.  Vurderingen  foretages  af  ud  fra  de  5  principper  om  agil  erhvervsrettet
regulering  under  hensyntagen  til,  at  reguleringens  overordnede  formål  og
beskyttelseshensyn fastholdes.
 
Fremover  bør  Finanstilsynet  derfor  medsende  en  vurdering  af  efterlevelsen  af
principperne for agil erhvervsrettet regulering til TER i forbindelse præhøringen forud for
den  offentlige  høring.  TER  skal  således  dels  vurdere  de  administrative  konsekvenser  for
erhvervslivet  og  dels  screene  for  ministeriets  vurdering  af  principperne  for  agil
erhvervsrettet regulering.
 
Retningslinjerne fremgår af Vejledning om principper for agil erhvervsrettet regulering, der
kan findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.
 
TER  bemærker,  at  Finanstilsynet  jf.  Lovkvalitetsvejledningen  bør  sende  udkast  til
erhvervsrettet regulering i høring hos TER så vidt muligt 6 uger før den offentlige høring.
TER skal dels vurdere de administrative konsekvenser for erhvervslivet som bidrag til den
samlede  erhvervsøkonomiske  konsekvensvurdering,  dels  screene  for  ministeriets
vurdering af efterlevelsen af principperne for agil erhvervsrettet regulering.
 
Med venlig hilsen

Anne-Sofie Secher
Stud.jur.

ERHVERVSSTYRELSEN
Team Jura

Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Telefon: +45 35291000

mailto:hoering@erst.dk
mailto:MSV@FTNET.DK
https://erhvervsstyrelsen.dk/agil-erhvervsrettet-regulering


Direkte: +45 35291289
E-mail: AnnSec@erst.dk

www.erhvervsstyrelsen.dk

ERHVERVSMINISTERIET

Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om
formål og lovgrundlag for databehandlingen på erhvervsstyrelsen.dk. 
Hvis du sender følsomme oplysninger, opfordrer vi til, at du bruger din digitale postkasse på Virk.
 

mailto:AnnSec@erst.dk
http://www.erhvervsstyrelsen.dk/
https://erhvervsstyrelsen.dk/privatlivspolitik
https://hjaelp.virk.dk/digital-post


Fra: Anders Nielsen
Til: Morten Svane (FT)
Emne: Høring - diverse bekendtgørelser om firmapensionskasser (SKM: 251040)
Dato: 28. november 2018 16:18:58
Vedhæftede filer: Logo.png

Kære Morten Svane
 
Skatteministeriet har ingen bemærkninger til bekendtgørelse om undtagelser fra lov om
firmapensionskasser, bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og
firmapensionskasser, bekendtgørelse om ledelse og styring af firmapensionskasser, bekendtgørelse om
pensionskassevirksomhed og det tekniske grundlag m.v. for firmapensionskasser, bekendtgørelse om firmapensionskassers
indberetning og følsomhedsanalyser (stress tests) samt bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om outsourcing.
 
 

Med venlig hilsen

Anders Nielsen
CHKONS
Person og pension

Tlf. +45 72373328
Mail an@skm.dk

Skatteministeriet/Ministry of Taxation
Nicolai Eigtveds Gade 28
DK 1402 - København K

Mail skm@skm.dk
Web www.skm.dk

Til: Beskæftigelsesministeriet (bm@bm.dk), fsr@fsr.dk (fsr@fsr.dk), ksh@nykredit.dk (ksh@nykredit.dk), fdr@fdr.dk (fdr@fdr.dk),
fp@forsikringogpension.dk (fp@forsikringogpension.dk), ftf@ftf.dk (ftf@ftf.dk), lo@lo.dk (lo@lo.dk), daf@shareholders.dk
(daf@shareholders.dk), politik@shareholders.dk (politik@shareholders.dk), da@da.dk (da@da.dk),
sekretaer@aktuarforeningen.dk (sekretaer@aktuarforeningen.dk), revisor@revisornaevnet.dk (revisor@revisornaevnet.dk),
pote@atp.dk (pote@atp.dk), letbyrder@erst.dk (letbyrder@erst.dk), kfst@kfst.dk (kfst@kfst.dk), les@tdc.dk (les@tdc.dk),
Forbrugerrådet (hoeringer@fbr.dk), Skatteministeriet (skm@skm.dk), peter.melchior@live.dk (peter.melchior@live.dk),
mail@sbaktuar.dk (mail@sbaktuar.dk), forbrugerombudsmanden@kfst.dk (forbrugerombudsmanden@kfst.dk),
post@finansforbundet.dk (post@finansforbundet.dk)

Cc: Line Bergmann (FT (LIB@FTNET.DK)
Fra: Morten Svane (FT) (MSV@FTNET.DK)
Titel: Høring (høringsfrist 28. november 2018) - Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om outsourcing
Sendt: 01-11-2018 11:18:53

Hermed sendes udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om outsourcing i høring.
 
Bekendtgørelsen ændrer i bekendtgørelse nr. 1304 af 25. november 2010 om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder,
der regulerer outsourcing af væsentlige aktiviteter. Ændringen sker som led i implementeringen af Europa-Parlamentets og
Rådets Direktiv 2016/2341/EU af 14. december 2016 om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers (IORP’ers) aktiviteter
og tilsynet hermed (IORP II-direktivet). Der henvises i øvrigt til høringsbrevet.
 
Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 13. januar 2019.
 
Finanstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til bekendtgørelsesudkastet senest den 28. november 2018.
 
Bemærkninger kan sendes pr. e-mail til msv@ftnet.dk eller pr. post til Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø,
Att. Morten Svane.
 
 
Med venlig hilsen

Morten Svane

Fuldmægtig, cand.jur.
Kontor for pensionskasser og interne modeller
______________________________________________ ____

mailto:an@skm.dk
mailto:MSV@FTNET.DK
mailto:an@skm.dk
mailto:
http://www.skm.dk/
mailto:msv@ftnet.dk



Århusgade 110, 2100 København Ø 
Tlf.: +45 33 55 82 82 / Fax: +45 33 55 82 00 
Direkte tlf.: +45 33 55 84 48 
mailto:msv@ftnet.dk 
www.finanstilsynet.dk 
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Fra: Karina Slots Pedersen
Til: Morten Svane (FT)
Emne: Høring af bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om outsourcing af væsentlige aktiviteter
Dato: 16. november 2018 14:36:16

Til Finanstilsynet
 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget høring af bekendtgørelse om ændring af
bekendtgørelse om outsourcing af væsentlige aktiviteter.
 
På det foreliggende grundlag har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ikke nogen bemærkninger.
 
Med venlig hilsen
 
Karina Slots Pedersen
Fuldmægtig/Head of Section 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen/ 
Danish Competition and Consumer Authority
Direkte +45 4171 5156
E-mail kspe@kfst.dk

 

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. +45 4171 5000

 
Vi arbejder for velfungerende markeder.
Se vores privatlivspolitik på kfst.dk
 
 

mailto:kspe@kfst.dk
mailto:MSV@FTNET.DK
mailto:kspe@kfst.dk
http://www.kfst.dk/
https://www.kfst.dk/om-os/find-os-på-nettet/privatlivspolitik/


 

 

Til organisationer og myndigheder nævnt i vedlagte høringsliste 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Høring af bekendtgørelse om ændring af be-

kendtgørelse om outsourcing af væsentlige ak-

tiviteter 

 

Hermed sendes udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 

outsourcing af væsentlige aktiviteter i høring. 

 

Bekendtgørelsen ændrer i bekendtgørelse nr. 1304 af 25. november 2010 

om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder, der regulerer outsourcing af 

væsentlige aktiviteter. 

 

Ændringen sker som led i implementeringen af Europa-Parlamentets og Rå-

dets Direktiv 2016/2341/EU af 14. december 2016 om arbejdsmarkedsrela-

terede pensionskassers (IORP’ers) aktiviteter og tilsynet hermed (IORP II-

direktivet). 

 

Bekendtgørelsen har til formål at skrive firmapensionskasser ud af den gæl-

dende bekendtgørelse. Da reglerne om outsourcing for firmapensionskasser 

fremgår direkte af § 40 i forslag til lov om firmapensionskasser, der imple-

menterer artikel 31 IORP II-direktivet, er der ikke for nuværende fundet behov 

for at udnytte muligheden for at fastsætte yderligere regler for outsourcing i 

forhold til firmapensionskasser.  

 

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 13. januar 2019. 

 

Høring 

Udkastet er sendt i høring hos en række organisationer og myndigheder. 

 

Finanstilsynet anmoder om eventuelle bemærkninger til bekendtgørelsen se-

nest den 28. november 2018. 

 

Bemærkninger kan sendes pr. e-mail på msv@ftnet.dk eller pr. post til Fi-

nanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, Att.: Morten Svane. 

 

1. november 2018 
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Kontaktperson: Morten Svane 

Direkte tlf.nr.: +45 33 55 84 48 

 

Finanstilsynet offentliggør eventuelle høringssvar her på Høringsportalen.  

 

Finanstilsynet er en styrelse under Erhvervsministeriet. Finanstilsynets pri-

mære opgave er at føre tilsyn med den finansielle sektor. Desuden deltager 

Finanstilsynet inden for sit ansvarsområde i lovgivnings- og EU-arbejde om 

den finansielle sektor. 

 

 



Fra: Jacob Linkis
Til: Morten Svane (FT)
Emne: SV: Høring (høringsfrist 28. november 2018) - Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om

outsourcing
Dato: 29. november 2018 14:49:52

Kære Morten Svane
 
Med henvisning til din mail af 1. november 2018 skal jeg hermed meddele, at udkast til
bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om outsourcing ikke giver
Forbrugerombudsmanden anledning til bemærkninger.
 
 
Med venlig hilsen
På Forbrugerombudsmandens vegne
 
Jacob Tanderup Linkis
Specialkonsulent, cand.jur., ph.d., procedør
Direkte tlf.: 4171 5066
E-mail: jli@kfst.dk

Logo

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. +45 4171 5151
 
Se vores privatlivspolitik på forbrugerombudsmanden.dk.
 

Fra: Morten Svane (FT) [mailto:MSV@FTNET.DK] 
Sendt: 1. november 2018 11:19
Til: pote@atp.dk; BM Postkasse; daf@shareholders.dk; politik@shareholders.dk; da@da.dk;
sekretaer@aktuarforeningen.dk; FP Let Byrder; post@finansforbundet.dk; 1 - KFST
Forbrugerombudsmanden (KFST); hoeringer@fbr.dk; ksh@nykredit.dk; fdr@fdr.dk;
fp@forsikringogpension.dk; fsr@fsr.dk; ftf@ftf.dk; 1 - KFST Officiel hovedpostkasse; lo@lo.dk; EVM
NH Revisornævnet; mail@sbaktuar.dk; skm@skm.dk; les@tdc.dk; peter.melchior@live.dk
Cc: Line Bergmann (FT)
Emne: Høring (høringsfrist 28. november 2018) - Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om
outsourcing
 
Hermed sendes udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om outsourcing i
høring.
 
Bekendtgørelsen ændrer i bekendtgørelse nr. 1304 af 25. november 2010 om outsourcing af
væsentlige aktivitetsområder, der regulerer outsourcing af væsentlige aktiviteter. Ændringen
sker som led i implementeringen af Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2016/2341/EU af
14. december 2016 om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers (IORP’ers) aktiviteter og
tilsynet hermed (IORP II-direktivet). Der henvises i øvrigt til høringsbrevet.
 
Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 13. januar 2019.
 
Finanstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til bekendtgørelsesudkastet senest den
28. november 2018.
 
Bemærkninger kan sendes pr. e-mail til msv@ftnet.dk eller pr. post til Finanstilsynet, Århusgade

mailto:jli@forbrugerombudsmanden.dk
mailto:MSV@FTNET.DK
mailto:jli@kfst.dk
http://www.forbrugerombudsmanden.dk/
https://www.forbrugerombudsmanden.dk/menu/privatlivspolitik/
mailto:msv@ftnet.dk


110, 2100 København Ø, Att. Morten Svane.
 
 
Med venlig hilsen

Morten Svane

Fuldmægtig, cand.jur.
Kontor for pensionskasser og interne modeller
______________________________________________ ____

Århusgade 110, 2100 København Ø 
Tlf.: +45 33 55 82 82 / Fax: +45 33 55 82 00 
Direkte tlf.: +45 33 55 84 48 
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www.finanstilsynet.dk 
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