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Finanstilsynet sender hermed udkast til vejledning til bekendtgørelse om out-

sourcing for kreditinstitutter m.v. i høring.  

  

Formålet med vejledningen er at præcisere og uddybe den tilhørende be-

kendtgørelse om outsourcing for kreditinstitutter m.v. Bekendtgørelsen er ba-

seret på EBA's "Retningslinjer for outsourcing" EBA/GL/2019/02 af 25. fe-

bruar 2019. Vejledningen underbygger de i bekendtgørelsen implementerede 

retningslinjer og præciserer i øvrigt Finanstilsynets praksis og forståelse af 

bekendtgørelsens bestemmelser. Der er ved udarbejdelsen af vejledningen 

bl.a. taget afsæt i de spørgsmål, som er fremkommet ved høringen over be-

kendtgørelsen. 

 

Vejledningen indeholder anvisninger til bekendtgørelsens bestemmelser, her-

under bl.a. til bestemmelserne om ledelse og styring af outsourcing, krav ved 

videreoutsourcing, krav til outsourcingkontrakten og dokumentationskrav. 

 

Ifølge bekendtgørelsen er det muligt at aftale, at videreoutsourcing kan foregå 

efter en model med passiv godkendelse efter en notifikationsmekanisme. Et 

væsentligt element ved vejledningen er, at den indeholder en udførlig beskri-

velse af, hvordan notifikationsperioden skal fastlægges, og hvordan outsour-

cingvirksomheden skal mitigere risici i denne sammenhæng. 

 

Vejledningen forventes at træde i kraft den 1. juli 2021, og erstatter samtidig 

den tidligere vejledning til bekendtgørelse om outsourcing af væsentlige akti-

vitetsområder, som dermed bortfalder. 

 

Branchemøde 

Finanstilsynet afholder branchemøde den 15. december 2020, hvor interes-

serede parter vil have mulighed for at stille spørgsmål til vejledningens ind-

hold. Fristen for tilmeldelse til branchemødet er 8. december 2020. Hvis man 

ønsker at deltage i mødet, bedes tilmelding sendes pr. mail til nima@ftnet.dk. 

Tilmeldte parter bedes inden denne dato tilmed fremsende de tre væsentlig-

ste spørgsmål til vejledningen, som parten ønsker drøftet på mødet. Der vil 

være mulighed for at stille med 1-2 personer pr. organisation.  
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Høring 

Udkastet til vejledningen er sendt i høring hos en række organisationer og 

myndigheder, som fremgår af vedlagte høringsliste. 

 

Finanstilsynet beder om eventuelle bemærkninger til udkastet senest den 15. 

januar 2021. 

 

Bemærkningerne bedes sendt pr. mail til nima@ftnet.dk eller pr. post til Fi-

nanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, Att.: Nicolas Damm Mach-

holm. 

 

Kontaktperson:  

Fuldmægtig Nicolas Damm Machholm 

Direkte tlf.nr.: 29359729 

 

Eventuelle høringssvar offentliggør Finanstilsynet på Høringsportalen.  

 

Svarene er tilgængelige i fem måneder, efter at høringsfristen er udløbet. 

 

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. 
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