
 

 

 

 

 

Til organisationer og myndigheder nævnt i vedlagte høringsliste 

 

 

Høring over bekendtgørelse om ændring af be-

kendtgørelse om ledelse og styring af forsik-

ringsselskaber m.v. 
 

Finanstilsynet har i dag sendt udkast til ændring af bekendtgørelse om ledelse 

og styring af forsikringsselskaber m.v. i høring. Hele udkastet kan downloades 

nedenstående. 

  

Ændringsbekendtgørelsen ændrer i bekendtgørelse nr. 1723 af 16. december 

2017 om ledelse og styring af forsikringsselskaber m.v. (herefter ledelsesbe-

kendtgørelsen).  

 

Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering (TER) har haft bekendtgørel-

sesudkastet i præhøring, og vurderer, at bekendtgørelsesudkastet medfører 

administrative konsekvenser under 4 mio. kr. årligt. De bliver derfor ikke kvan-

tificeret yderligere.  

 

Ændring 

Det følger af ledelsesbekendtgørelsen, at bestyrelsen skal udarbejde en 

række politikker jf. ledelsesbekendtgørelsen § 3, stk. 1, nr. 2, og § 5. I dag 

står der i ledelsesbekendtgørelsen, at bestyrelsen skal lave en ”politik for ind-

beretning af oplysninger til Finanstilsynet”. 

 

Der anvendes forskellige ledelsesstrukturer i EU-medlemsstaterne. Definitio-

nerne i EU-reguleringen tager sigte på, at der anvendes de eksisterende 

strukturer, og kompetencefordelingen mellem bestyrelse og direktion skal 

ikke ændres ved EU-reguleringen. I udkast til ændring af ledelsesbekendtgø-

relsen, flyttes ”politik om indberetning af oplysninger til Finanstilsynet” til di-

rektionens forretningsgang, da det passer bedre ind i dansk selskabsret og 

samtidig udgør en administrativ lettelse for selskaberne. 

 

Udkastet er sendt i høring hos en række organisationer. 

 

Finanstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til udkast til æn-

dringsbekendtgørelsen senest den 15. februar 2019. 

 

Bemærkninger kan sendes pr. e-mail på trc@ftnet.dk eller pr. post til Finans-

tilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, Att.: Trine Ransby Christensen 

 

Ændringen af bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. juli 2019. 
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Kontaktperson: Trine Ransby Christensen 

Direkte tlf.nr.: 33558213 

 

Eventuelle høringssvar offentliggør Finanstilsynet her på Høringsportalen.  

 

Finanstilsynet er en styrelse i Erhvervsministeriet. Finanstilsynets primære 

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

tilsynet inden for sit ansvarsområde i lovgivnings- og EU-arbejde om den fi-

nansielle sektor. 

 

 

 


