
 
 

Den Danske Aktuarforening, 
e-mail  sekretaer@aktuarforeningen.dk 

 

Modtager:  Finanstilsynet, att. Morten Svane, Århusgade 110, 2100 København Ø, msv@ftnet.dk   

Emne: Høringssvar vedr. bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firma-
pensionskasser.  

Dato: Den 28. november 2018 

Høringspart: Den Danske Aktuarforening 
 
 
HØRINGSSVAR 
 
Den Danske Aktuarforening takker for muligheden for at afgive høringssvar til ovennævnte lovforslag. 
 
DEN DANSKE AKTUARFORENING HAR FØLGENDE KOMMENTARER TIL FORSLAGET 
Den Danske Aktuarforening finder isoleret set, i forhold til aktuarens rolle, ikke de store problemer i lov-
forslaget, da det ikke ændrer ved, at der stadig skal være styr på de registrerede aktiver, uanset at aktuaren 
ikke skal erklære sig i fremtiden.  
 
KONTAKT  
Hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål, eller der er forhold, I måtte ønske uddybet, er I velkomne til 
at kontakte Jette Lunding Sandqvist (jls@pwc.dk), næstformand i bestyrelsen for Den Danske Aktuarfor-
ening.  
 
Med venlig hilsen  
 
Den Danske Aktuarforenings bestyrelse 
 
 
 

mailto:msv@ftnet.dk


Fra: 1 - ERST Høring
Til: Morten Svane (FT)
Emne: Erhvervsstrelsens høringssvar vedr. bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og

firmapensionskasser(ERST Sagsnr: 2018 - 15142)
Dato: 26. november 2018 13:46:57

 

Kære Finanstilsynet
 
Erhvervsstyrelsen har modtaget høring vedr. bekendtgørelse om registrering af aktiver i
forsikringsselskaber og firmapensionskasser.

Administrative konsekvenser
Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering (TER) vurderer, at udkastet medfører administrative
konsekvenser under 4 mio. kr. årligt for erhvervslivet. De bliver derfor ikke kvantificeret
yderligere.
 
Principper for agil erhvervsrettet regulering
TER har følgende bemærkninger om principperne for agil erhvervsrettet regulering.
 
TER har i forbindelse med præhøringen af udkastet afgivet bemærkninger til Finanstilsynets
vurdering af efterlevelsen af principperne for agil erhvervsrettet regulering. TER har ingen
yderligere bemærkninger.
 
TER skal gøre opmærksom på, at Finanstilsynets vurdering af efterlevelsen af de agile principper
for erhvervsrettet regulering, når ét eller flere af principperne vurderes relevante, skal fremgå af
høringsmaterialet i forbindelse med den offentlige høring. Fremover bør Finanstilsynet derfor
indskrive et afsnit i høringsbrevet om de agile principper for erhvervsrettet regulering eller
vedlægge skemaet hvoraf vurderingen til de enkelte principper fremgår. Retningslinjerne
fremgår af Vejledning om principper for agil erhvervsrettet regulering, der kan findes på
Erhvervsstyrelsens hjemmeside.
 
Med venlig hilsen

Anne-Sofie Secher
Stud.jur.

ERHVERVSSTYRELSEN
Team Jura

Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Telefon: +45 35291000
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.
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https://erhvervsstyrelsen.dk/agil-erhvervsrettet-regulering
http://www.erhvervsstyrelsen.dk/
https://erhvervsstyrelsen.dk/privatlivspolitik
https://hjaelp.virk.dk/digital-post
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27. november 2018 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Høring af bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselska-

ber og firmapensionskasser 

 

Tak for muligheden for at kommentere udkastet.  

 

Vi har følgende bemærkninger til bekendtgørelsen: 

 

§ 14 – Antallet af uanmeldte revisioner reduceres fra 2 årligt til én gang årligt. I 

denne forbindelse henledes opmærksomheden på bekendtgørelse om revisionens 

gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner, hvor 

det i punkt 67 anføres, at der skal foretages mindst to uanmeldte eftersyn om 

året. Dette bør konsekvensrettes i lyset af høringsudkastet. 

 

I forlængelse heraf bør Finanstilsynet tilkendegive, hvorvidt det uanmeldte efter-

syn skal gennemføres inden for 24 timer. 

 

§ 16 – Bekendtgørelsen foreslås at træde i kraft den 13. januar 2019. Finanstil-

synet har i denne forbindelse mundtligt tilkendegivet, at opgørelsen af registre-

rede aktiver, der som bekendt efter de hidtil gældende regler skal indberettes 

senest ved udgangen af januar 2019, skal forsynes med en revisionserklæring. 

Finanstilsynet bedes venligst bekræfte, at revisionserklæringen om registrerede 

aktiver pr. 31.12.2018 skal afgives. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Ole Steen Jørgensen 

chefkonsulent 

 

mailto:msv@ftnet.dk


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
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Tlf.: +45 33 55 82 82 / Fax: +45 33 55 82 00 
Direkte tlf.: +45 33 55 84 48 
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Fra: Karina Slots Pedersen
Til: Morten Svane (FT)
Cc: Simen Karlsen
Emne: Høring af bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser
Dato: 28. november 2018 13:41:47

Til Finanstilsynet
 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget høring af bekendtgørelse om registrering af
aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har på
det foreliggende grundlag ingen 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:sik@kfst.dk
mailto:kspe@kfst.dk
http://www.kfst.dk/
https://www.kfst.dk/om-os/find-os-på-nettet/privatlivspolitik/


Fra: Saira Tasnim
Til: Morten Svane (FT)
Emne: SV: Høring (høringsfrist 28. november 2018) - Bekendtgørelse om registrering af aktiver i

forsikringsselskaber og firmapensionskasser
Dato: 26. november 2018 16:06:37

FO 18/18326 – Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om registrering af aktiver i
forsikringsselskaber og firmapensionskasser
 
Forbrugerombudsmanden har modtaget ovennævnte udkast til bekendtgørelse til høring.
 
Vi kan oplyse, at udkastet ikke giver Forbrugerombudsmanden anledning til bemærkninger.
 
Med venlig hilsen
På Forbrugerombudsmandens vegne
 
Saira Tasnim
Fuldmægtig, cand.jur. 
Direkte tlf.: 4171 5268
E-mail: sat@forbrugerombudsmanden.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 11:20
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 registrering af aktiver i
forsikringsselskaber og firmapensionskasser
 
Hermed sendes udkast til bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og
firmapensionskasser i høring.
 
Bekendtgørelsen viderefører delvist den gældende bekendtgørelses regler. Det foreslås at
ophæve en række af de gældende regler med henblik på at imødekomme de anbefalinger
arbejdsgruppen om eftersyn af den finansielle regulering er kommet med. Dette omfatter bl.a.
reglerne om, at direktionen, ansvarshavende aktuar og revisor skal udarbejde og underskrive
erklæringer, som skal indsendes sammen med indberetningerne af de registrerede aktiver, samt
reglen om at ekstern revision skal påse udarbejdelse af retningslinjer og forretningsgang i
tilknytning til de registrerede aktiver. Der henvises i øvrigt til høringsbrevet.
 
Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 13. januar 2019.

mailto:sat@forbrugerombudsmanden.dk
mailto:MSV@FTNET.DK
mailto:sat@forbrugerombudsmanden.dk%20
http://www.forbrugerombudsmanden.dk/
http://www.forbrugerombudsmanden.dk/


 
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
______________________________________________ ____

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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