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Høring af bekendtgørelse om undtagelser fra 

lov om firmapensionskasser 

 

Finanstilsynet sender hermed udkast til bekendtgørelse om undtagelser fra 

lov om firmapensionskasser i høring. 

 

Bekendtgørelsen erstatter den gældende bekendtgørelse nr. 777 af 11. au-

gust 2005 om undtagelser fra lov om tilsyn med firmapensionskasser. Æn-

dringerne sker som led i Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 

2016/2341/EU af 14. december 2016 om arbejdsmarkedsrelaterede pensi-

onskassers (IORP’ers) aktiviteter og tilsynet hermed (IORP II-direktivet). Di-

rektivet implementeres primært i lovforslaget til lov om firmapensionskasser. 

 

Den nye bekendtgørelse har til formål at undtage små firmapensionskasser 

med under 100 medlemmer fra en række regler i forslaget til lov om firma-

pensionskasser. Bekendtgørelsen viderefører undtagelserne om små pensi-

onstilsagn, udarbejdelse af den skriftlige redegørelse for firmapensionskas-

sernes investeringsprincipper og fastsættelse af risikosummen til 1 procent 

af de pensionsmæssige hensættelser. Den gældende bekendtgørelses und-

tagelse om bestyrelsesmedlemmers og direktørers egnethed og hæderlighed 

videreføres ikke.  

 

Som noget nyt foreslås med henblik på at undgå at påføre mindre firmapen-

sionskasser unødige byrder at undtage de omhandlede firmapensionskasser 

fra kravene om nøglefunktioner og udarbejdelse af vurdering af egen risiko.  

 

Anvendelsesområdet for bekendtgørelsen udvides sammenlignet med den 

tidligere undtagelsesbekendtgørelse, idet lovforslaget til lov om firmapensi-

onskasser ændrer medlemsbegrebet. Medlemsbegrebet er spaltet, således 

at der fremover sondres mellem potentielle medlemmer, medlemmer og pen-

sionsmodtagere. Det nye medlemsbegreb omfatter kun tjenstgørende med-

lemmer, dvs. ansatte, der indbetaler pensionsbidrag.  
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Udkastet er sendt i høring hos en række organisationer og myndigheder. 

 

Finanstilsynet anmoder om eventuelle bemærkninger til bekendtgørelsen se-

nest den 28. november 2018. 

 

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

