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Forsikring & Pensions høringssvar til udkast til bekendtgørelse 
om ændring af bekendtgørelse om outsourcing af væsentlige 

aktivitetsområder 

 

Forsikring & Pension takker for muligheden for at kommentere på høring om ud-

kast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om outsourcing. Forsikring 

& Pension har følgende bemærkninger hertil: 

 

Generelle bemærkninger: 

 

Forsikring & Pension finder det meget positivt, at bekendtgørelse om outsourcing 

som udgangspunkt er en direktivnær implementering af Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 2009/138/EU af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af 

forsikrings- og genforsikringsvirksomhed med senere ændringer i dansk ret (Sol-

vens II) artikel 49. Det er ligeledes positivt, at definitionen af outsourcing i lov om 

finansiel virksomhed vil blive tilpasset i overensstemmelse med direktivet snarest 

muligt.  

 

Da gruppe 1-forsikringsselskaber alene bliver berørt af outsourcingsbekendtgø-

relsens § 8a og § 9, jf. bekendtgørelsens § 1, stk.4, betyder det modsætningsvist, 

at resten af bekendtgørelsen vedrører gruppe 2-forsikringsselskaber. Dette bør 

fremgå af bekendtgørelsens § 1 som en læsevejledning. 

 

I høringsbrevet fremgår der en række bemærkninger til forståelse af bekendtgø-

relsen. Hvis disse skal forstås som ”fortolkningsbidrag” til bekendtgørelsen, finder 

Forsikring & Pension det hensigtsmæssigt at lade det fremgå direkte af bekendt-

gørelsen eller lade det fremgå direkte af en vejledning til bekendtgørelsen. Alter-

nativt vil disse fortolkningsbidrag med tiden gå tabt.  

 

Konkrete bemærkninger: 

 

§ 8a, stk.1: 

 

Forsikring & Pension ønsker en præcisering af, hvad der forstås ved ”kritiske eller 

vigtige operationelle funktioner eller aktiviteter”. Det bør fremgå, at det er sam-

menfaldende med det væsentlighedskrav, der hidtil har været gældende, dvs. 

mailto:cht@ftnet.dk


 
 

 
 

Forsikring & Pension 

 

Sagsnr. GES-2015-00174 

DokID 346942 

 

 

 

Side 2 

kontrakter der er så store, at det er bestyrelsesanliggender, og det bør fortsat 

fremgår af forarbejderne til FIL § 72a.  

 

Det bør ligeledes fremgå, hvilken betydning der ligger i ordet ”operationelle”. Da 

begrebet er medtaget i bekendtgørelsens § 8a, stk.1, men ikke i bekendtgørelsens 

§ 8a, stk.2, bør det klarlægges, om det er tilsigtet nogen betydning for anvendel-

sesområdet. 

 

§ 8a, stk.1, nr. 2:  

 

Begrebet ”uretmæssig” er uklart og bør præciseres nærmere. 

 

§ 8a, stk.2:  

 

Forsikring & Pension bemærker, at det er en væsentlig ændring, at forsikringssel-

skaber nu skal underrette Finanstilsynet forudgående i ”god tid” forinden kon-

traktindgåelse. Hertil angiver Finanstilsynet, at det vil bero på en konkret vurde-

ring, men at det i alle tilfælde skal sikre Finanstilsynet en indsigelsesadgang. Dette 

kan potentielt volde store praktiske problemer og risikere at udgøre en begræns-

ning i kontraktuelle forhandlinger om outsourcing. Det er meget problematisk, at 

have en strafbelagt bestemmelse, jf. bekendtgørelsens § 9, hvor det er uklart 

hvad der sanktioneres. Det må derfor uddybes, hvad der ligger i god tid.  

 

Forsikring & Pension finder det endvidere retssikkerhedsmæssigt betænkeligt, at 

der ikke er angivet en proces for, hvornår Finanstilsynet senest skal komme med 

en tilbagemelding.  

 

Selvom der fremgår en række bemærkninger til bekendtgørelsen i høringsbrevet, 

så bør konkrete fortolkningsbidrag som nævnt fremgå af selve bekendtgørelsen 

eller en vejledning til bekendtgørelsen. Det er ikke tilstrækkeligt, at det alene 

fremgår af høringsbrevet.  

Med venlig hilsen 

Camilla Modvig Gretved 

 


