
 

 

 

 

Høring over bekendtgørelse om god skik og op-

lysningspligt for firmapensionskasser  

Finanstilsynet sender hermed udkast til bekendtgørelse om god skik og op-

lysningspligt for firmapensionskasser i høring.  

 

Formålet med bekendtgørelsen er at gennemføre dele af Europa-Parlamen-

tets og Rådets direktiv (EU) 2016/2341 af 14. december 2016 om arbejds-

markedsrelaterede pensionskassers (IORP’ers) aktiviteter og tilsynet hermed 

(herefter IORP II direktivet).    

 

IORP II direktivet indeholder en række nye oplysningskrav. Det væsentligste 

nye oplysningskrav, er at en firmapensionskasse skal udfærdige en ”pensi-

onsoversigt” (§§ 13-15) med centrale oplysninger for hvert medlem. Pensi-

onsoversigten skal gøres gratis tilgængelig for hvert enkelt medlem i elektro-

nisk form gennem elektroniske medier, herunder på et varigt medium, eller på 

et websted, eller i papirformat, mindst én gang om året.  

 

Derudover indeholder direktivet generelle oplysningsforpligtelser (bekendtgø-

relsens § 12, oplysningsforpligtelser for potentielle medlemmer (bekendtgø-

relsens § 16), oplysningsforpligtelse for medlemmer forud for pensioneringen 

(bekendtgørelsens § 17) samt oplysningsforpligtelser for pensionsmodtagere 

i udbetalingsfasen (bekendtgørelsens § 18). Reglerne er gennemført direktiv-

nært i bekendtgørelsen.  

 

I bekendtgørelsen er endvidere en række regler fra direktivet om urimelig han-

delspraksis. Reglerne er identiske med de regler, der findes i markedsførings-

loven, men er medtaget i denne bekendtgørelse, da det er Finanstilsynet, der 

fører tilsyn med disse regler på det finansielle området. Det drejer sig om reg-

lerne i kapitel 2-4.   

 

Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering har i en præhøring af bekendt-

gørelsen vurderet, at bekendtgørelsesudkastet ikke medfører administrative 

konsekvenser på over 4 mio. kr. Disse er derfor ikke kvantificeret yderligere. 

Finanstilsynet har endvidere vurderet, at bekendtgørelsesudkastet opfylder 

principperne for agil erhvervsrettet regulering, og vurderingen har været fore-

lagt Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering. 

 

Udkastet er desuden sendt i høring hos en række organisationer. 

 

Finanstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til udkastet senest 

den 3. december 2018 kl. 12.00.  
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Bemærkninger kan sendes pr. e-mail på kbn@ftnet.dk eller pr. post til Finans-

tilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, Att.: Kamilla Bøgebjerg Nørlem. 

 

Kontaktperson: Kamilla Bøgebjerg Nørlem 

Direkte tlf.nr.: 41 93 35 35  

 

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. 
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