
 

 
 
 
 
 
 
Til medlemmer og organisationer,  

der fremgår af vedlagte høringsliste 

 

 

  

  

 

 

 

 

Høring over bekendtgørelse om outsourcing 

for Arbejdsmarkedets Tillægspension, Løn-

modtagernes Dyrtidsfond og gruppe 2-forsik-

ringsselskaber 
Finanstilsynet sender hermed udkast til bekendtgørelse om outsourcing 

for Arbejdsmarkedets Tillægspension, Lønmodtagernes Dyrtidsfond og 

gruppe 2-forsikringsselskaber i høring. 

 

Bekendtgørelsen skal ses i sammenhæng med lovforslag nr. L 109 som 

fremsat 5. februar 2020 om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov 

om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om Lønmodtagernes Dyrtids-

fond, og i lyset af den igangværende revision af de gældende outsourcing-

regler, herunder af bekendtgørelse om outsourcing af væsentlige aktivi-

tetsområder. 

 

Bekendtgørelsen er en udmøntning af Erhvervsministerens bemyndigelse 

til at fastsætte nærmere regler om outsourcing, der forventes at træde i 

kraft den 1. juli 2020 og som fremover vil fremgå af § 72 b i lov om finansiel 

virksomhed samt § 4 d i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond og § 23 c i 

lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. Bekendtgørelsen er tænkt at 

afløse den gældende bekendtgørelse nr. 1304 af 25. november 2010 om 

outsourcing af væsentlige aktivitetsområder. 

 

Den nye bekendtgørelse er udformet som led i en større justering af out-

sourcingreglerne, og formålet med den er at ensrette reglerne for ATP, LD 

og gruppe 2-forsikringsselskaber med de regler, der gælder for gruppe-1 

forsikringsselskaber i medfør af artikel 274 i Kommissionens delegerede 
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forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Eu-

ropa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udø-

velse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed.  De omhandlede virk-

somheder vil fremover ikke være reguleret via den bekendtgørelse, der 

skal gælde for banker m.fl., men i stedet med afsæt i regler svarende til 

de regler, der gælder for gruppe-1 forsikringsselskaber.  

 

Bekendtgørelsen indeholder, som den gældende bekendtgørelse om out-

sourcing af væsentlige aktivitetsområder, blandt andet bestemmelser, 

som fastlægger krav til virksomhedernes håndtering af outsourcing, her-

under krav til outsourcingkontrakten.  

 

Ud over de nedenfor omtalte justeringer er der ikke tiltænkt materielle æn-

dringer.  

 

I medfør af den gældende bekendtgørelse skal virksomheden fastsætte 

interne retningslinjer for at sikre, at outsourcingen foregår betryggende. 

Med den nye bekendtgørelse foreslås i stedet, at der skal udfærdiges en 

skriftlig outsourcingpolitik. Som led heri skal der som hidtil udarbejdes rap-

porterings- og overvågningsprocedurer. Politikken dækker i udgangspunk-

tet al outsourcing af aktiviteter, der er underlagt Finanstilsynets tilsyn. Kra-

vene i den nye bekendtgørelses § 3 til § 5 retter sig dog alene mod den 

outsourcing, som kan betegnes som kritisk eller vigtig.  

 

Reglerne for outsourcing for de pågældende virksomheder har frem til nu 

indeholdt et krav om, at outsourcingvirksomheden aktivt skal godkende en 

tjenesteyders videreoutsourcing. I den foreslåede bekendtgørelse, vil der 

ikke længere være et krav herom. Det vil i stedet gælde, at outsourcing-

virksomheden i kontrakten skal fastsætte de vilkår og betingelser, der skal 

gælde for tjenesteyderens videreoutsourcing.  

 

Finanstilsynet bemærker i forhold til brugen af cloud-services, at EIOPA 

har offentliggjort den endelige tekst for ”Guidelines on outsourcing to cloud 

service providers” vedr. outsourcing til cloud-udbydere. Finanstilsynet er 

opmærksom på, at Arbejdsmarkedets Tillægspension, Lønmodtagernes 

Dyrtidsfond og gruppe 2-forsikringsselskaber ikke direkte er underlagt ret-

ningslinjerne. Finanstilsynet finder dog, at EIOPA’s retningslinjer rummer 

en række relevante opmærksomhedspunkter, som Finanstilsynet vurde-

rer, at virksomheder, der gør brug af cloud-services, generelt set bør iagt-

tage.  

 

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

 

Høring  

Udkastet til ændring af bekendtgørelsen er sendt i høring hos en række 

organisationer og myndigheder, som fremgår af vedlagte høringsliste.  

 



Finanstilsynet beder om eventuelle bemærkninger til udkastet senest den 

20. marts 2020. 

 

Bemærkningerne bedes sendt pr. mail til hoeringer@ftnet.dk.  

 

Kontaktperson: Gry Friis  
Direkte tlf.nr.:  +45 33 55 83 70 
 
Finanstilsynet offentliggør eventuelle høringssvar på høringsportalen.  
 
Svarene er tilgængelige i fem måneder, efter at høringsfristen er udløbet.  
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