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Høring af diverse bekendtgørelser til Lov om Firmapensions-

kasser 

Forsikring & Pension har modtaget en række bekendtgørelser til Lov om Firma-

pensionskasser i høring1. Forsikring & Pension vil gerne takke for at blive hørt og 

for, at vi har været inddraget i processen omkring hele implementeringen af IORP-

direktivet i dansk lovgivning. 

 

Forsikring & Pension har kommentarer til bekendtgørelse om ledelse og styring af 

firmapensionskasser (Ledelsesbekendtgørelsen), bekendtgørelse om lønpolitik og 

aflønning i forsikringsselskaber, forsikringsholdingvirksomheder og firmapensi-

onskasser (Aflønningsbekendtgørelsen) og bekendtgørelse om pensionskassevirk-

somhed og det tekniske grundlag m.v. for firmapensionskasser (Anmeldelsesbe-

kendtgørelsen).  

Ledelsesbekendtgørelsen og aflønningsbekendtgørelsen   

Der er fastsat regler om outsourcing i både ledelsesbekendtgørelsen og afløn-

ningsbekendtgørelsen. Af ledelsesbekendtgørelsens § 4 stk. 1 nr. 8 fremgår det, 

at der skal vedtages en politik for outsourcede aktiviteter. Og i følge aflønnings-

bekendtgørelsens § 19 skal en firmapensionskasse sikre, at aflønningspolitikken 

overholdes af den virksomhed, som en firmapensionskasse har outsourcet sine 

aktiviteter til.   

 

Der er ikke i nogen af bestemmelserne indføjet et væsentlighedskriterium. Som 

Forsikring & Pension også bemærkede i vores høringssvar til Lov om Firmapensi-

onskasser, kan det have den uheldige konsekvens, at almindelige proportionali-

                                                
1  
- Bekendtgørelse om firmapensionskassers indberetning og følsomhedsanalyser 

- Bekendtgørelse om fusion af firmapensionskasser 

- Bekendtgørelse om ledelse og styring af firmapensionskasser 

- Bekendtgørelse om pensionskassevirksomhed og det tekniske grundlag m.v. for firmapensionskasser 

- Bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser 

- Bekendtgørelse om undtagelser fra lov om firmapensionskasser 

- Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om outsourcing af væsentlige aktiviteter 
- Bekendtgørelse om god skik og oplysningspligt for firmapensionskasser 

- Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om finansielle virksomheders m.v. pligt til at offentlig-

gøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden 

- Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber, forsikringsholdingvirksomheder og fir-

mapensionskasser 

 

mailto:msv@ftnet.dk
mailto:uls@ftnet.dk


 
 

 
 

Forsikring & Pension 

 

Sagsnr. GES-2016-00065 

DokID 372966 

 

 

 

Side 2 

tetsbetragtninger går tabt. Herudover giver det unødvendige administrative byr-

der –og dermed omkostninger - for selskaberne, hvis der ikke anlægges et væ-

sentlighedskriterium. Forsikring & Pension finder, at en implementering af out-

sourcingbestemmelserne uden et væsentlighedskriterium er meget vidtgående. Vi 

foreslå derfor, at der dels indføres et væsentlighedskriterium i bestemmelserne 

og dels, at outsourcingbestemmelserne helt generelt skilles ud i en selvstændig 

bekendtgørelse. På den måde kan der sikres en fælles forståelse af fortolkningen 

af reglerne. Alternativt kan der udarbejdes en vejledning på området.  

Anmeldelsesbekendtgørelsen 

Det fremgår af anmeldelsesbekendtgørelsens § 7 stk. 2, at de biometriske tabeller 

ikke må vælges mindre forsigtigt end de biometriske tabeller, der benyttes til 

beregning af pensionshensættelserne. Når ordet ”tabeller” anvendes, er det uklart 

om kravet om forsigtighed gælder i enhver alder eller på bestandsniveau. Forsik-

ring & Pension går ud fra, at der er tale om forsigtighed på bestandsniveau. 

Afslutning 

Giver ovenstående bemærkninger anledning til spørgsmål eller kommentarer, er 

I naturligvis meget velkomne til at kontakte mig. 

Med venlig hilsen 

Anne-Mette Munck 

 


