
Høringssvar 

Finanstilsynet har modtaget høringssvar uden bemærkninger fra følgende in-

teressenter:

• Skatteministeriet

• Forbrugerombudsmanden

• Lønmodtagernes Dyrtidsfond

• Rigsrevisionen

Finanstilsynet har modtaget høringssvar med bemærkninger fra:

• Arbejdsmarkedets Tillægspension

• Forsikring & Pension

Se gerne høringssvarene nedenfor.
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Gry Friis (FT)

Fra: Høringer
Sendt: 20. marts 2020 10:36
Til: Gry Friis (FT)
Emne: VS: Høring (høringsfrist den 20. marts 2020) - Bekendtgørelse om outsourcing for 

gruppe 2-forsikringsselskaber, Arbejdsmarkedets Tillægspension og 
Lønmodtagernes Dyrtidsfond (SKM: 450097)

Fra: Niklas Jakob Skovgaard Larsen <NJL@skm.dk>  
Sendt: 21. februar 2020 12:11 
Til: Høringer <Hoeringer@FTNET.DK> 
Cc: Søren Schou <ss@skm.dk>; Gry Friis (FT) <GRF@ftnet.dk> 
Emne: Sv: Høring (høringsfrist den 20. marts 2020) - Bekendtgørelse om outsourcing for gruppe 2-
forsikringsselskaber, Arbejdsmarkedets Tillægspension og Lønmodtagernes Dyrtidsfond (SKM: 450097) 

Att.: Gry Friis 

Skatteministeriet har ingen bemærkninger til bekendtgørelsesudkastet. 

Med venlig hilsen 

Niklas Jakob Skovgaard Larsen 
Fuldmægtig 
Person og pension 

Mobil72373352  
MailNJL@skm.dk 

Skatteministeriet/Ministry of Taxation 
Nicolai Eigtveds Gade 28 
DK 1402 - København K 

Mailskm@skm.dk 
Webwww.skm.dk 

Sådan behandler vi dine personoplysninger 

Til: ane.marie.christensen@nordea.com (ane.marie.christensen@nordea.com), kontor@gensidigforsikring.dk 
(kontor@gensidigforsikring.dk), Skatteministeriet (skm@skm.dk), Forbrugerrådet (hoeringer@fbr.dk), 
pote@atp.dk (pote@atp.dk), info@rigsrevisionen.dk (info@rigsrevisionen.dk), sekretaer@aktuarforeningen.dk
(sekretaer@aktuarforeningen.dk), info@ld.dk (info@ld.dk), fp@forsikringogpension.dk 
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(fp@forsikringogpension.dk), fdr@fdr.dk (fdr@fdr.dk), forbrugerombudsmanden@kfst.dk 
(forbrugerombudsmanden@kfst.dk) 

Fra: Gry Friis (FT) (GRF@ftnet.dk) 
Titel: Høring (høringsfrist den 20. marts 2020) - Bekendtgørelse om outsourcing for gruppe 2-forsikringsselskaber, 

Arbejdsmarkedets Tillægspension og Lønmodtagernes Dyrtidsfond  
Sendt: 15-02-2020 12:28:25 
 
Hermed sendes udkast til bekendtgørelse om outsourcing for gruppe 2-forsikringsselskaber, 
Arbejdsmarkedets Tillægspension og Lønmodtagernes Dyrtidsfond i høring. 
 
Den nye bekendtgørelse viderefører med visse undtagelser reglerne i den gældende bekendtgørelse nr. 
1304 af 25. november 2010 om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder for gruppe 2-
forsikringsselskaber, Arbejdsmarkedets Tillægspension og Lønmodtagernes Dyrtidsfond. 
 
Bekendtgørelsen har til formål at ensrette reglerne for Arbejdsmarkedets Tillægspension, Lønmodtagernes 
Dyrtidsfond og gruppe 2-forsikringsselskaber med de regler, der gælder for gruppe 1-forsikringsselskaber. 
 
Finanstilsynet anmoder om eventuelle bemærkninger til bekendtgørelsen senest den 20. marts 2020. 
 
Bemærkninger kan sendes pr. e-mail på hoeringer@ftnet.dk eller pr. post til Finanstilsynet, Århusgade 
110, 2100 København Ø, Att.: Gry Friis 
 
 
Med venlig hilsen 

Gry Friis  

Fuldmægtig, cand.jur. 
Kontor for pensionskasser og interne modeller 
__________________________________________________ 

 
 
Århusgade 110, 2100 København Ø  
Tlf.: +45 33 55 82 82 / Fax: +45 33 55 82 00  
Direkte tlf.: +45 33 55 83 70 
mailto:grf@ftnet.dk  
www.finanstilsynet.dk   
_________________________________________________ 

Finanstilsynet er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine 
personoplysninger på vores hjemmeside https://www.finanstilsynet.dk/Kontakt/Privatlivspolitik 

 

Finanstilsynet gør opmærksom på, at denne e-mail og eventuelle vedhæftede filer er fortrolige. Hvis du har modtaget denne mail ved en fejl, bedes 
du straks oplyse Finanstilsynet herom ved at besvare denne e-mail og derefter slette e-mailen. Vi gør opmærksom på, at hvis du har modtaget 
denne e-mail ved en fejl, kan enhver form for kopiering, offentliggørelse eller distribution af denne e-mail være ulovlig. 
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Gry Friis (FT)

Fra: Jeppe Hornemann Hunsdahl <jhh@forbrugerombudsmanden.dk>
Sendt: 3. marts 2020 11:01
Til: Høringer
Cc: Gry Friis (FT)
Emne: SV: Høring (høringsfrist den 20. marts 2020) - Bekendtgørelse om outsourcing for 

gruppe 2-forsikringsselskaber, Arbejdsmarkedets Tillægspension og 
Lønmodtagernes Dyrtidsfond 

Kære Gry Friis 
 
Tak for det tilsendte udkast til ovenstående bekendtgørelse. Forbrugerombudsmanden har ingen bemærkninger til 
udkastet. 
 
 
Med venlig hilsen 
På Forbrugerombudsmandens vegne  
 
Jeppe Hornemann Hunsdahl 
Fuldmægtig, cand.jur.  
Direkte tlf.: +45 4171 5134 
E-mail: jhh@forbrugerombudsmanden.dk 

 

Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Tlf. +45 4171 5151 
 
Se vores privatlivspolitik på www.forbrugerombudsmanden.dk/menu/privatlivspolitik/ 
 

Fra: Gry Friis (FT) <GRF@ftnet.dk>  
Sendt: 15. februar 2020 12:28 
Til: ATP <pote@atp.dk>; info@ld.dk; fp@forsikringogpension.dk; Skatteministeriet <skm@skm.dk>; 
info@rigsrevisionen.dk; sekretaer@aktuarforeningen.dk; 1 - KFST Forbrugerombudsmanden (KFST) 
<FORBRUGEROMBUDSMANDEN@forbrugerombudsmanden.dk>; Forbrugerrådet <hoeringer@fbr.dk>; 
ane.marie.christensen@nordea.com; fdr@fdr.dk; kontor@gensidigforsikring.dk 
Emne: Høring (høringsfrist den 20. marts 2020) - Bekendtgørelse om outsourcing for gruppe 2-forsikringsselskaber, 
Arbejdsmarkedets Tillægspension og Lønmodtagernes Dyrtidsfond  
 
Hermed sendes udkast til bekendtgørelse om outsourcing for gruppe 2-forsikringsselskaber, Arbejdsmarkedets 
Tillægspension og Lønmodtagernes Dyrtidsfond i høring. 
 
Den nye bekendtgørelse viderefører med visse undtagelser reglerne i den gældende bekendtgørelse nr. 1304 af 25. 
november 2010 om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder for gruppe 2-forsikringsselskaber, 
Arbejdsmarkedets Tillægspension og Lønmodtagernes Dyrtidsfond. 
 
Bekendtgørelsen har til formål at ensrette reglerne for Arbejdsmarkedets Tillægspension, Lønmodtagernes 
Dyrtidsfond og gruppe 2-forsikringsselskaber med de regler, der gælder for gruppe 1-forsikringsselskaber. 
 
Finanstilsynet anmoder om eventuelle bemærkninger til bekendtgørelsen senest den 20. marts 2020. 
 
Bemærkninger kan sendes pr. e-mail på hoeringer@ftnet.dk eller pr. post til Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 
København Ø, Att.: Gry Friis 
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Med venlig hilsen 

Gry Friis  

Fuldmægtig, cand.jur. 
Kontor for pensionskasser og interne modeller 
__________________________________________________ 

 
 
Århusgade 110, 2100 København Ø  
Tlf.: +45 33 55 82 82 / Fax: +45 33 55 82 00  
Direkte tlf.: +45 33 55 83 70 
mailto:grf@ftnet.dk  
www.finanstilsynet.dk   
_________________________________________________ 

Finanstilsynet er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine 
personoplysninger på vores hjemmeside https://www.finanstilsynet.dk/Kontakt/Privatlivspolitik 

 

Finanstilsynet gør opmærksom på, at denne e-mail og eventuelle vedhæftede filer er fortrolige. Hvis du har modtaget denne mail ved en fejl, bedes 
du straks oplyse Finanstilsynet herom ved at besvare denne e-mail og derefter slette e-mailen. Vi gør opmærksom på, at hvis du har modtaget 
denne e-mail ved en fejl, kan enhver form for kopiering, offentliggørelse eller distribution af denne e-mail være ulovlig. 
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Gry Friis (FT)

Fra: Høringer
Sendt: 20. marts 2020 10:37
Til: Gry Friis (FT)
Emne: VS: Høring (høringsfrist den 20. marts 2020) - Bekendtgørelse om outsourcing for 

gruppe 2-forsikringsselskaber, Arbejdsmarkedets Tillægspension og 
Lønmodtagernes Dyrtidsfond 

 
 

Fra: Anita Mechlenburg <anm@ld.dk>  
Sendt: 12. marts 2020 16:09 
Til: Høringer <Hoeringer@FTNET.DK> 
Cc: Dorrit Vanglo <dv@ld.dk> 
Emne: Høring (høringsfrist den 20. marts 2020) - Bekendtgørelse om outsourcing for gruppe 2-forsikringsselskaber, 
Arbejdsmarkedets Tillægspension og Lønmodtagernes Dyrtidsfond  
 
Kære Gry Friis 
 
For god ordens  skyld oplyses,  at LD Fonde ingen kommentarer her til  bekendtgørelse om outsourcing for gruppe 2-
forsikringsselskaber, Arbejdsmarkedets Tillægspension og Lønmodtagernes Dyrtidsfond.  
 
 
Venlig hilsen 
  
Anita Mechlenburg – Direktionssekretær  
D 33 36 89 22 – M 20 54 89 22 – anm@ld.dk 
  
LD Fonde 
Lønmodtagernes Dyrtidsmidler – Lønmodtagernes Feriemidler 
Dirch Passers Allé 27, 2. – 2000 Frederiksberg 
ld.dk – CVR-nr. 61 55 28 12 
  
  
––––––––––– 
 
Denne mail kan indeholde fortrolig information. Hvis du utilsigtet har modtaget denne mail, 
må du ikke distribuere, kopiere eller benytte informationen. Vi beder dig i stedet gøre os 
opmærksomme på fejlen og efterfølgende slette mailen. På ld.dk/data finder du oplysninger 
om LD Fondes behandling af personoplysninger. 
From: Lis Verdier <lv@ld.dk>  
Sent: 17. februar 2020 10:02 
To: Dorrit Vanglo <dv@ld.dk>; Else Nyvang <ena@ld.dk> 
Cc: Anita Mechlenburg <anm@ld.dk> 
Subject: VS: Høring (høringsfrist den 20. marts 2020) - Bekendtgørelse om outsourcing for gruppe 2-
forsikringsselskaber, Arbejdsmarkedets Tillægspension og Lønmodtagernes Dyrtidsfond  
 
 
 

Fra: Gry Friis (FT)  
Sendt: 15. februar 2020 12:28 
Til: pote@atp.dk; Info ; fp@forsikringogpension.dk; skm@skm.dk; info@rigsrevisionen.dk; 
sekretaer@aktuarforeningen.dk; forbrugerombudsmanden@kfst.dk; hoeringer@fbr.dk; 
ane.marie.christensen@nordea.com; fdr@fdr.dk; kontor@gensidigforsikring.dk 
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Emne: Høring (høringsfrist den 20. marts 2020) - Bekendtgørelse om outsourcing for gruppe 2-forsikringsselskaber, 
Arbejdsmarkedets Tillægspension og Lønmodtagernes Dyrtidsfond  
 
Hermed sendes udkast til bekendtgørelse om outsourcing for gruppe 2-forsikringsselskaber, Arbejdsmarkedets 
Tillægspension og Lønmodtagernes Dyrtidsfond i høring. 
 
Den nye bekendtgørelse viderefører med visse undtagelser reglerne i den gældende bekendtgørelse nr. 1304 af 25. 
november 2010 om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder for gruppe 2-forsikringsselskaber, 
Arbejdsmarkedets Tillægspension og Lønmodtagernes Dyrtidsfond. 
 
Bekendtgørelsen har til formål at ensrette reglerne for Arbejdsmarkedets Tillægspension, Lønmodtagernes 
Dyrtidsfond og gruppe 2-forsikringsselskaber med de regler, der gælder for gruppe 1-forsikringsselskaber. 
 
Finanstilsynet anmoder om eventuelle bemærkninger til bekendtgørelsen senest den 20. marts 2020. 
 
Bemærkninger kan sendes pr. e-mail på hoeringer@ftnet.dk eller pr. post til Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 
København Ø, Att.: Gry Friis 
 
 
Med venlig hilsen 

Gry Friis  

Fuldmægtig, cand.jur. 
Kontor for pensionskasser og interne modeller 
__________________________________________________ 

 
 
Århusgade 110, 2100 København Ø  
Tlf.: +45 33 55 82 82 / Fax: +45 33 55 82 00  
Direkte tlf.: +45 33 55 83 70 
mailto:grf@ftnet.dk  
www.finanstilsynet.dk  
_________________________________________________ 

Finanstilsynet er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine 
personoplysninger på vores hjemmeside https://www.finanstilsynet.dk/Kontakt/Privatlivspolitik 

 

Finanstilsynet gør opmærksom på, at denne e-mail og eventuelle vedhæftede filer er fortrolige. Hvis du har modtaget denne mail ved en fejl, bedes 
du straks oplyse Finanstilsynet herom ved at besvare denne e-mail og derefter slette e-mailen. Vi gør opmærksom på, at hvis du har modtaget 
denne e-mail ved en fejl, kan enhver form for kopiering, offentliggørelse eller distribution af denne e-mail være ulovlig. 
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Gry Friis (FT)

Fra: Høringer
Sendt: 20. marts 2020 10:37
Til: Gry Friis (FT)
Emne: VS: Høring (høringsfrist den 20. marts 2020) - Bekendtgørelse om outsourcing for 

gruppe 2-forsikringsselskaber, Arbejdsmarkedets Tillægspension og 
Lønmodtagernes Dyrtidsfond 

 
 

Fra: 19kontor@rigsrevisionen.dk <19kontor@rigsrevisionen.dk>  
Sendt: 3. marts 2020 12:35 
Til: Høringer <Hoeringer@FTNET.DK> 
Emne: SV: Høring (høringsfrist den 20. marts 2020) - Bekendtgørelse om outsourcing for gruppe 2-
forsikringsselskaber, Arbejdsmarkedets Tillægspension og Lønmodtagernes Dyrtidsfond  
 
Finanstilsynet har den 14. februar 2020 sendt bekendtgørelse om outsourcing for Arbejdsmarkedets Tillægspension, 
Lønmodtagernes Dyrtidsfond og gruppe 2-forsikreingsselskaber i høring.  
  
Ministeriernes forpligtelse til at høre Rigsrevisionen er fastlagt af rigsrevisorloven, §§ 7 og 10 (Lovbekendtgørelse nr. 
101 af 19/01/2012) og angår revisions- og/eller regnskabsforhold, der kan have betydning for Rigsrevisionens 
opgaver.  
  
Vi har gennemgået bekendtgørelsen og kan konstatere, at den ikke omhandler revisions- eller regnskabsforhold i 
staten eller andre offentlige virksomheder, der revideres af Rigsrevisionen.  
  
Vi har derfor ikke behandlet henvendelsen yderligere. 
  
Med venlig hilsen  
  
Mette E. Matthiasen 
Ledelsessekretariatet 
  
  

 
  
  
Landgreven 4 
DK-1301 København K 
  
Tlf. +45 33 92 84 00 
Dir. +45 33 92 85 73  
mem@rigsrevisionen.dk
  
www.rigsrevisionen.dk 

  
  
  
  
  
  
  
Fra: Gry Friis (FT) <GRF@ftnet.dk>  
Sendt: 15. februar 2020 12:28 
Til: pote@atp.dk; info@ld.dk; fp@forsikringogpension.dk; skm@skm.dk; Rigsrevisionen <info@rigsrevisionen.dk>; 
sekretaer@aktuarforeningen.dk; forbrugerombudsmanden@kfst.dk; hoeringer@fbr.dk; 
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ane.marie.christensen@nordea.com; fdr@fdr.dk; kontor@gensidigforsikring.dk 
Emne: Høring (høringsfrist den 20. marts 2020) - Bekendtgørelse om outsourcing for gruppe 2-forsikringsselskaber, 
Arbejdsmarkedets Tillægspension og Lønmodtagernes Dyrtidsfond  
  
Hermed sendes udkast til bekendtgørelse om outsourcing for gruppe 2-forsikringsselskaber, Arbejdsmarkedets 
Tillægspension og Lønmodtagernes Dyrtidsfond i høring. 
  
Den nye bekendtgørelse viderefører med visse undtagelser reglerne i den gældende bekendtgørelse nr. 1304 af 25. 
november 2010 om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder for gruppe 2-forsikringsselskaber, 
Arbejdsmarkedets Tillægspension og Lønmodtagernes Dyrtidsfond. 
  
Bekendtgørelsen har til formål at ensrette reglerne for Arbejdsmarkedets Tillægspension, Lønmodtagernes 
Dyrtidsfond og gruppe 2-forsikringsselskaber med de regler, der gælder for gruppe 1-forsikringsselskaber. 
  
Finanstilsynet anmoder om eventuelle bemærkninger til bekendtgørelsen senest den 20. marts 2020. 
  
Bemærkninger kan sendes pr. e-mail på hoeringer@ftnet.dk eller pr. post til Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 
København Ø, Att.: Gry Friis 
  
  
Med venlig hilsen 
Gry Friis  
Fuldmægtig, cand.jur. 
Kontor for pensionskasser og interne modeller 
__________________________________________________ 

 
 
Århusgade 110, 2100 København Ø  
Tlf.: +45 33 55 82 82 / Fax: +45 33 55 82 00  
Direkte tlf.: +45 33 55 83 70 
mailto:grf@ftnet.dk  
www.finanstilsynet.dk   
_________________________________________________ 
Finanstilsynet er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine 
personoplysninger på vores hjemmeside https://www.finanstilsynet.dk/Kontakt/Privatlivspolitik 

  
Finanstilsynet gør opmærksom på, at denne e-mail og eventuelle vedhæftede filer er fortrolige. Hvis du har modtaget denne mail ved en fejl, bedes 
du straks oplyse Finanstilsynet herom ved at besvare denne e-mail og derefter slette e-mailen. Vi gør opmærksom på, at hvis du har modtaget 
denne e-mail ved en fejl, kan enhver form for kopiering, offentliggørelse eller distribution af denne e-mail være ulovlig. 

  



ATP 

Kongens Vænge 8, 

3400 Hillerød 

Tlf.: 70 11 12 13 

Fax: 48 20 48 02 

www.atp.dk 

CVR-nr.: 43405810 

Telefontid: 

Mandag – onsdag: 8.00-16.00 

Torsdag: 8.00-18.00 

Fredag: 8.00-15.30 
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Finanstilsynet 

Sendt pr. mail til: 

hoeringer@ftnet.dk 

20. marts 2020

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om outsourcing 
for Arbejdsmarkedets Tillægspension, Lønmodtagernes 
Dyrtidsfond og gruppe 2-forsikringssselskaber 

Finanstilsynet har sendt udkast til bekendtgørelse om outsourcing for Arbejdsmarkedets 

Tillægspension, Lønmodtagernes Dyrtidsfond og gruppe 2-forsikringssselskaber i 

høring (”bekendtgørelsen”), herunder til Arbejdsmarkedets Tillægspension (”ATP”).  

ATP noterer sig, at formålet med den nye bekendtgørelse 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 Solvens II-forordningen. ATP noterer sig 

desuden, at der udover få justeringer, som omtalt i høringsbrevet af 14. februar 2020 

ikke er tiltænkt materielle ændringer i forhold til den gældende bekendtgørelse om 

outsourcing. ATP har på den baggrund følgende bemærkninger til udkast til 

bekendtgørelsen: 

Bestyrelsens godkendelse 

Bekendtgørelsen synes i sin ordlyd at gå videre end kravene i Solvens II-forordningen 

artikel 274, ved at kræve, at bestyrelsen skal træffe beslutning om ”enhver” outsourcing 

af kritiske eller vigtige operationelle ”funktioner” eller ”aktiviteter”, jf. bekendtgørelsen § 

4, stk. 1. Ifølge artikel 274, stk. 3 skal administrations-, ledelses- og tilsynsorganet alene 

sikre, at der er processer til at sikre compliance med de krav, der stilles til outsourcing 

af kritiske eller vigtige funktioner, samt godkende de generelle aftalevilkår og -

betingelser. Kravet om, at administrations-, ledelses- og tilsynsorganet skal godkende 

enhver væsentlig outsourcing er da også modereret i EIOPA’s Final Report on public 

consultation No. 19/270 on Guidelines on outsourcing to cloud service providers efter 

den offentlige høring over disse. Desuden stiller den gældende 

outsourcingbekendtgørelse ordlydsmæssigt alene krav om, at bestyrelsen skal beslutte 

outsourcing af væsentlige ”aktivitetsområder”. Af hensyn til at sikre et passende niveau 

for godkendelse i overensstemmelse med bestyrelsens øvrige opgaver, som vedrører 

den overordnede ledelse og dispositioner af usædvanlig art eller stor betydning, og 

henset til, at der ikke er tiltænkt materielle ændringer i forhold til gældende regler, 

foreslås ordet ”enhver” slettet i bekendtgørelsen § 4, stk. 1. 
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Kravene til outsourcingkontrakten 

Finanstilsynet fremhæver i høringsbrevet, at den nye bekendtgørelses § 3 til § 5 alene 

retter sig mod den outsourcing, som kan betegnes som kritisk eller vigtig. Dette 

afspejles imidlertid ikke klart i udkastet til bekendtgørelsen § 5, der kan læses således, 

at kravene til den skriftlige aftale gælder alle outsourcingaftaler, herunder 

outsourcingaftaler, der ikke vedrører kritiske eller vigtige funktioner eller aktiviteter, 

uanset at kravet fremgår af kapitel 3 om kritisk eller vigtig outsourcing. Det foreslås 

derfor, at det i § 5, i lighed med §§ 3 og 4, tydeliggøres, at kravene gælder ved indgåelse 

af aftaler om outsourcing af kritiske eller vigtige operationelle funktioner eller aktiviteter. 

Af § 5, stk. 1, nr. 7 fremgår det, at kontrakten skal tage stilling til ”retten til at udstede 

generelle retningslinjer og individuelle instrukser hos tjenesteyderen vedrørende det, 

der skal tages højde for under udførelsen af de outsourcede funktioner eller aktiviteter, 

i det omfang det ikke fremgår af kontrakten”. Det uklart, om kontrakten skal indeholde 

ret til at give retningslinjer og instrukser ud over, hvad der er aftalt i kontrakten, hvilket i 

tilfælde af mere standardiserede kontrakter fx med cloud-leverandører kan være en 

udfordring, eller om kontrakten blot skal tage stilling til, om der er en sådan ret til at give 

retningslinjer og instrukser. Det foreslås, henset til ovennævnte problematik i forhold til 

standardkontrakter, at det præciseres, at kontrakten skal tage stilling til, om der, ud over 

de pligter og ansvarsområder, som er beskrevet i kontrakten, er ret til at udstede 

generelle retningslinjer og individuelle instrukser hos tjenesteyderen vedrørende det, 

der skal tages højde for under udførelsen af de outsourcede funktioner eller aktiviteter. 

Supplerende bemærkning 

ATP finder det meget positivt, at reglerne ikke længere indeholder et krav om aktiv 

godkendelse i forbindelse med videreoutsourcing, som har været en væsentlig hindring 

for anvendelse af cloud-teknologi, og at det i stedet for gælder, at 

outsourcingsvirksomheden i kontrakten skal fastsætte vilkår og betingelser for 

videreoutsourcing.  

ATP står naturligvis til rådighed, hvis der er spørgsmål eller behov for uddybning af 

ovenstående. For spørgsmål og uddybning kontakt venligst jurist Katrine Rose på mail 

ktr@atp.dk eller telefon 48 20 68 79. 

Venlig hilsen 

Mona Frandsen 

Chefjurist 
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Finanstilsynet 
Att. Gry Friis  
Århusgade 110 
2100 København Ø 

Høringssvaret er sendt den 20. marts 2020 pr. mail til hoeringer@ftnet.dk 

Forsikring & Pensions høringssvar til udkast til bekendtgørelse 
om outsourcing for gruppe 2-forsikringsselskaber m.v. 

Forsikring & Pension takker for muligheden for at komme med bemærkninger til 
udkast til bekendtgørelse om outsourcing for gruppe 2-forsikringsselskaber, Ar-
bejdsmarkedets Tillægspension og Lønmodtagernes Dyrtidsfond.  

Forsikring & Pension støtter, at reguleringen om outsourcing for gruppe 2-forsik-
ringsselskaber fremover har baggrund i regler, der er målrettet forsikring, og som 
tager afsæt i samme regelsæt, som det, gruppe 1-forsikringsselskaberne i dag er 
omfattet af. Gruppe 2-forsikringsselskaber vil dermed fremover ikke længere 
være reguleret af den gældende bekendtgørelse nr. 1304 af 25. november 2010, 
der har baggrund i bankregler. Det er endvidere positivt, at bekendtgørelsen er 
blevet mere læsbar og lettere at forstå. 

Begrebet kritisk og vigtig 
Forsikring & Pension finder fortsat, at der generelt bør skabes en større afklaring 
af begrebet kritisk og vigtig. Vi har dog forstået det således, at der ikke tilsigtes 
ændringer i den praksis, som gruppe 2-forsikringsselskaberne i dag kan bruge i 
deres vurdering af, om en given outsourcing er væsentlig. Det må derfor fortsat 
være et meget vigtigt element, om der er tale om beslutninger om tilsynsbelagt 
virksomhed, som skal besluttes af bestyrelsen.  

Proportionalitet 
Der er vigtigt, at der altid indgår en proportionalitetsbetragtning, der tager højde 
for bl.a. virksomhedens størrelse og risiko. Dette skal også ses i lyset af, at gruppe 
2-forsikringsselskaberne ikke er omfattet af Solvens II-reglerne. Det virker dog
til, at Finanstilsynet har inddraget dette synspunkt, idet bekendtgørelsen i § 6
giver mulighed for, at Finanstilsynet i særlige tilfælde kan dispensere fra bestem-
melserne i bekendtgørelsen. Det er positivt, at der vil være mulighed for dette.

Proportionalitetsafvejningen kan f.eks. blive relevant i forhold til brugen af kon-
sulentydelser og i vurderingen af, om det ligger indenfor eller udenfor outsourcing 
begrebet. Når en sådan vurdering foretages, bør det ligeledes tages i betragtning, 
at gruppe 2-forsikringselskaber er af en størrelse, der indebærer et behov for at 
bruge konsulentydelser til mange typer af arbejdsopgaver. 

mailto:hoeringer@ftnet.dk
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Side 2 

Uddybende møde 

Forsikring & Pension og Gensidig Forsikring vil gerne deltage i et møde, hvor der 
kan blive mulighed for at uddybe nogle af vores synspunkter. Det skal også ses i 
lyset af, at der stadig er uklarhed omkring dele af reguleringen om outsourcing, 
samt den praktiske anvendelse af reglerne. Det vil f.eks. give mening af drøfte: 
kritisk og vigtig begrebet, proportionalitetsafvejningen, afklaring af grænsen mel-
lem outsourcing og konsulentydelser, relation mellem bestyrelse og direktion, due 
diligence, kontrol af den outsourcede virksomhed m.v.  

Med venlig hilsen 

Camilla Modvig Gretved 


	Skatteministeriet
	Forbrugerombudsmanden
	LD
	Rigsrevisionen
	Høringssvar ATP - outsourcingbek
	Forsikring Pensions høringssvar til udkast til bekendtgørelse om outsourcing for gruppe 2-forsikringsselskaber mv
	Uddybende møde

	Erhvervsstyrelsen



