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Høring af udkast til bekendtgørelse om an-

svarshavende aktuar i firmapensionskasser 

 

Finanstilsynet sender hermed udkast til bekendtgørelse om ansvarshavende 

aktuar i firmapensionskasser i høring. 

 

Ændringerne har til formål at sikre overensstemmelse mellem lov om firma-

pensionskasser og reglerne i bekendtgørelsen efter implementeringen af 

IORP II-direktivet. 

 

Bekendtgørelsen viderefører derudover i al væsentlighed den gældende be-

kendtgørelse nr. 1014 af 28. oktober 2009 om ansvarshavende aktuar i fir-

mapensionskasser. 

 

Den 13. januar 2019 trådte den nye lov om firmapensionskasser i kraft.  

Loven, der erstatter den dagældende lov om tilsyn med firmapensionskasser, 

implementer IORP II-direktivet. 

 

Ved udarbejdelsen af loven og de 13 tilknyttede bekendtgørelser, der alle 

skulle træde i kraft den 13. januar 2019, blev der lagt op til, at en række byr-

defulde regler (herunder kravet om at antage en ansvarshavende aktuar) ikke 

blev videreført.  

 

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget afgav imidlertid betænkning den 6. de-

cember 2018, hvori udvalget foreslog at videreføre de regler, som ellers ikke 

var medtaget i lovforslaget som fremsat. 

 

Genindførelsen af reglerne i lovforslaget kunne ikke nå at blive inkorporeret i 

de tilknyttede bekendtgørelser. De foreslåede ændringer i bekendtgørelsen 

har til formål at inkorporere de nævnte ændringer. 

 

De foretagne ændringer består i, at indholdet af aktuarberetningen er nu lov-

fæstet i bilag 1 fremfor i Vejledning om indholdet i den ansvarshavende aktu-
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ars beretning for firmapensionskasser. Den ansvarshavende aktuar skal un-

derskrive den årlige aktuarberetning til Finanstilsynet, og aktuarberetningen 

kan nu også fungere som aktuarrapport. Herudover er der foretaget en række 

redaktionelle og lovtekniske ændringer samt konsekvensrettelser. 

 

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. juli 2020. 

 

Administrative konsekvenser 

Bekendtgørelsesudkastet ikke medfører administrative konsekvenser for er-

hvervslivet. 

 

Principper for agil erhvervsrettet regulering 

Principperne for agil erhvervsrettet regulering ikke er relevante for de kon-

krete ændringer i bekendtgørelsesudkastet. 

 

Høring 

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

 

Finanstilsynet anmoder om eventuelle bemærkninger til bekendtgørelsen se-

nest den 28. februar 2020. 

 

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

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

 

Kontaktperson: Morten Svane 

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

 

Finanstilsynet offentliggør eventuelle høringssvar her på Høringsportalen. 

Svarene kan læses i 5 måneder efter høringsfristen er udløbet. 

 

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. 

 

mailto:msv@ftnet.dk

