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Dansk Fartøjsforsikring a/s og Danske FiskeKommende aktiviteter:

res Forsikring g/s er fusioneret
Dansk Fartøjsforsikring a/s og Danske Fiskeres
Forsikring g/s er pr. 3. september 2018 fusioneret.
Det fortsættende selskab er Danske Fiskeres Forsikring - og navnet er i den forbindelse ændret til
Fiskeres Forsikring g/s.
Både Sejer Christensen og Per Wistisen indgår i
direktionen i det nye selskab, Sejer som administrerende direktør.



2. oktober 2018, ERFA-Erhverv, Thisted Forsikring



11. oktober 2018, ERFA EALtemadag, GF Forsikring



24. oktober 2018 Compliance
møde hos GF Forsikring



27. november 2018, Direktørforummøde, Trinity



Sekretariatet - it

mandsmøde, Trinity

I sekretariatet er vi overgået til Microsoft 365 hvilket har givet os lidt administrative udfordringer

27. november 2018, For-



27. – 28. november 2018, Te-

med rekonstruering af vore maillister. Vi regner

madag for formandskaber,

med, at vi har fået styr på det, men vi opfordrer

Trinity

til at kontakte os, hvis I mangler information fra



os.

22. maj 2019, Årsmøde,
Vartov

Direktørforummøde 27. november 2018
Tirsdag den 27. november 2018 afholder vi direktørforummøde. Mødet afholdes på Trinity i Fredericia og afholdes forud for temadag for formandskaber. Invitation og program er udsendt den 31.
august 2018.
Direktørforummødet starter med frokost kl. 12 efterfulgt af indlæg ved Troels Mylenberg, journalist,
forfatter og nyhedsvært på TV 2 News siden 1. februar 2018. Troels har arbejdet som politisk reporter og redaktør på Weekendavisen, Dagen og Ekstra Bladet. Troels giver en politisk og sikkerhedsmæssig status på verdenssituationen, som den er
her og nu og giver sit bud på, hvordan det vil påvirke selskaberne i fremtiden.
På direktørforummødet vil vi derefter drøfte, hvad
I vil bruge hinanden og foreningen til, og jeres
krav og forventninger til sekretariatets leverancer.
Mødet slutter kl. 18, hvorefter der traditionen tro
vil være fælles middag med formandskaberne kl.
18.30.
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Vi har indtil nu fået 12 tilmeldinger, men mangler

Invitation er udsendt den 26. september 2018.

stadig svar fra mange. Det er fortsat muligt at til-

På temadagen sætter vi fokus på, hvordan vi - i

melde sig. Kontakt sekretariatet på kontor@gen-

lyset af de seneste konkurser i branchen - sikrer

sidigforsikring.dk eller tlf. 2517 4321.

bedre forbrugerbeskyttelse i forsikringsforhold. Vi
lægger op til drøftelse af, hvordan vi sammen kan

Spørgeskemaundersøgelse

sikre, at de seneste konkurser ikke gentager sig,

På direktørforummødet den 27. november 2018

ligesom vi får deltagernes bud på fremtidens spil-

skal vi bl.a. drøfte, hvad I vil bruge hinanden og

leregler til sikring af forbrugerne og rimelige vilkår

foreningen til, og jeres krav og forventninger til

for selskaberne.

sekretariatets leverancer. Vi har udsendt et spør-

Emnet belyses ved paneldiskussion mellem Per

geskema, som indtil nu er udfyldt af 18 direktører.

Bremer Rasmussen, Adm. direktør i Forsikring og

Vi opfordrer jer, som endnu ikke har besvaret

Pension Vagn Jelsøe, vicedirektør i Forbrugerrådet

spørgeskemaet, til at udfylde det, så vi kan danne

Tænk, Carsten Brogaard, vicedirektør i Finanstil-

os det bedst mulige billede af jeres ønsker og hold-

synet og Jesper Rasmussen, formand for Garanti-

ninger til sekretariatets arbejde. Resultat af un-

fonden.

dersøgelsen vil blive fremlagt på direktørforum-

Vi har allerede fået 21 tilmeldinger, men afventer

mødet. I kan kontakte sekretariatet, hvis I mang-

svar fra mange. Tilmelding sker ved henvendelse

ler linket til spørgeskemaet.

til sekretariatet på kontor@gensidigforsikring.dk.

Møde for formandskaber

Grundkursus for bestyrelser

Formandskaberne holder også møde den 27. no-

Vi har afholdt årets grundkursus for bestyrelses-

vember 2018 på Trinity i Fredericia. Invitation til

medlemmer den 5.-6. september 2018 på Trinity i

mødet er udsendt den 31. august 2018.

Fredericia.

Mødet afvikles samtidigt med direktørforummøde

På kurset deltog 20 bestyrelsesmedlemmer, dele-

og som optakt til årets temadag. Interesserede

gerede og ledende medlemmer. I år havde vi åb-

formandskaber kan ligeledes deltage i Troels My-

net for deltagelse af ikke medlemmer, og fra

lenbergs indlæg for direktørforum, hvilket flere al-

Skibsforsikringen Frederikshavn havde vi en en-

lerede har givet udtryk for, at de vil.

kelt deltager.

Formandskabernes møde starter kl. 15 og afslut-

Kurset blev evalueret, således som loven foreskri-

tes senest kl. 18.

ver. Deltagerne blev bedt om at forholde sig til ud-

Andreas Pinstrup Jørgensen, adm. dir. i ”Tænke-

byttet af både den faglige såvel som den pædago-

tanken Demokratisk Erhverv” er gæstetaler.

giske formidling. Deltagerne kunne give 1-4 stjer-

Vi har indtil nu fået 17 tilmeldinger, men mangler

ner, hvor 4 var bedst. Evalueringen viser, at ingen

svar fra mange. Tilmelding sker ved henvendelse

havde givet kun 1 stjerne, én havde givet 2 stjer-

til sekretariatet på kontor@gensidigforsikring.dk.

ner på et enkelt indlæg, og størstedelen havde givet 4 stjerner på alle indlæggene.

Temadag for formandskaber 27-28. novem-

Vi havde i år suppleret den officielle del af kurset

ber 2018

med en frivillig aften med mulighed for fælles drøf-

Onsdag den 28. november 2018 afholdes årets te-

telse af konkrete eksempler. Selv om vi allerede

madag for bestyrelsesformænd og –næstformænd

havde været igennem en lang dag, deltog stort set

og medlemmer af medlemmernes direktioner. Te-

alle, og der var stor tilfredshed med udbyttet af

madagen afholdes på Trinity i Fredericia. Vi starter

denne ekstra aktivitet.

som sædvanlig med middag den 27. november

Undervisningsteamet var det samme som sidste år

2018, og afholder selve temadagen den 28. no-

- Claus Lomholdt Poulsen, Adm. Direktør, Vejle

vember 2018 om formiddagen, og afslutter med

Brand, Jacob Munch, Adm. Direktør, UFDS, Jens

frokost.
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Bærentsen, Advokat, LB Forsikring, Louise Fold-

Datatilsynet har offentliggjort 2 vejledninger, som

ager, Juridisk chef, Købstædernes Forsikring, Tho-

vi endnu mangler at få indarbejdet i håndbogen.

mas Birkbak, Risk Manager, GF Forsikring, Michael

Vi orienterer de complianceansvarlige i relevant

Haunstrup, Økonomidirektør, Vestjylland Forsik-

omfang.

ring og Susan Lund, Generalsekretær i Gensidig
Forsikring. En stor tak til alle underviserne for den

Statusmøde for complianceansvarlige

store og engagerede indsats.

Vi afholder statusmøde for complianceansvarlige

Alle deltagerne har fået deltagerbevis, ligesom vi

den 25. oktober 2018, klokken 10:00-16:00 hos

har sendt kopi af deltagerbeviser til respektive sel-

GF Forsikring. Vi vil have IDD og opfølgning på

skaber, således at også selskaberne har den for-

GDPR på programmet, men herudover har vi op-

nødne dokumentation.

fordret de complianceansvarlige til at byde ind ift.

Næste kursus bliver afholdt i september 2019.

emner både indenfor og udenfor IDD/GDPR, der

Dato følger.

kan drøftes. Der er indtil videre 16 tilmeldte. Der
er fortsat mulighed for at tilmelde sig – tilmelding

Status på IDD

sker ved henvendelse til sekretariatet på 25 17 43

Reglerne træder i kraft 1. oktober 2018 – på man-

21 eller på kontor@gensidigforsikring.dk

dag.
Vi har fået mange spørgsmål her på falderebet,

Ankenævnsstatistikken – kvalitetssikring af

spørgsmål som vi enten har kunnet give svar på –

markedsandele

eller som vi har videresendt til F&P/Finanstilsynet.

Der har to gange i indeværende år været betyde-

F&P’s planlagte møde med Finanstilsynet blev af-

lige fejl i selskabers indberetning af markedsan-

lyst, og vi har derfor ikke fået afklaret alle spørgs-

dele til ankenævnsstatistikken. F&P kommer der-

mål. Vi har og vil fortsat løbende orientere de com-

for med en venlig opfordring til relevante personer

plianceansvarlige i relevant omfang.

i selskaberne om at genopfriske hensigten med
processen. Det er vigtigt, at selskaberne kontrol-

Specielt mht. kompetencekravene gør vi opmærk-

lerer egne tal og forholder sig kritisk til andre sel-

som på, at FOAK i første omgang lagde op til abon-

skabers indberetning i høringsrunderne op mod of-

nementsordning, hvilket der ikke var interesse for.

fentliggørelse af ankenævnsstatistikken. Kvali-

Så skiftede de til uddannelse via ”pakkeløsninger”,

tetssikring af egne og andre selskabers tal kræver,

som der heller ikke var interesse for, hvorefter

at selskaberne inddrager deres markeds- og talk-

FOAK nu er retur på abonnementsløsningen. Man

yndige personer i høringsrunderne op mod offent-

kan altså købe rene ”tests” til 350 kr. pr. person

liggørelse af ankenævnsstatistikken. Hvis der

for test inkl. 2 ”omforsøg”, eller abonnement til

kommer henvendelser om andre selskabers tal, så

”træningsbane” til 1.200 kr. pr. person fordelt over

tjekker F&P op på henvendelserne i anonymiseret

3 år, dvs. 400 kr. pr. år pr. medarbejder.

form.

Bemærk at det er fuldt lovligt, at I selv holder styr
på jeres medarbejderes kompetencer – altså ikke

Indberetning af følsomhedsanalyser for Q3-

et krav, at I anvender FOAKs værktøj. I skal blot

2018 – kun for gruppe 1-selskaber

kunne dokumentere medarbejdernes kompeten-

Indberetning for 3. kvartal 2018 skal ske via et

cer.

regneark, som Finanstilsynet offentliggør. For 4.
kvartal forventer Finanstilsynet, at indberetninger

Status på Databeskyttelse

skal ske via FIONA.

Vi har afholdt møde i styregruppen. Nu hvor reg-

Efter indberetningen for Q3 vil der være mulighed

lerne er gældende, er mødeaktiviteten faldet i sty-

for at komme med forslag til forbedringer af ind-

regruppen, men vi fastholder dog en vis mødeak-

beretningsskabelonen. I må derfor meget gerne

tivitet indtil videre.
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sende forslag til sekretariatet, som så vil formidle

solgt få eksemplarer af bogen – og vi håber flere

dem videre til Finanstilsynet via F&P.

er interesseret i et fysisk eksemplar. Papirversionen koster 250 kr. Elektronisk version er gratis.

Fortolkning af outsourcing-reglerne

Kontakt sekretariatet for bogbestilling på kon-

Finanstilsynet har givet udtryk for, at de sætter

tor@gensidigforsikring.dk eller tlf. 25174321.

lighedstegn mellem cloudservices og outsourcing.
Vi er uenige, og vi arbejder derfor i F&P-regi på et
skriftligt oplæg til Finanstilsynet. Kort sagt arbejder vi for at få accept af, at det fortsat gælder, at
den outsourcede aktivitet er væsentlig/kritisk,
hvis det går ud over, hvad direktionen normalt kan
beslutte, at væsentlig/kritisk outsourcing er beslutninger, som skal besluttes af bestyrelsen –
mens dette ikke gør sig gældende for anden outsourcing, og at udgangspunktet er, at kompetencen til at træffe beslutningen ligger hos bestyrelsen.
Nye distributionslister – compliance
Sekretariatet har skiftet mailsystem. I den forbindelse har vi måttet rekonstruere vores maillister.
For compliance har vi to lister:
1.

En liste med complianceansvarlige

2.

En liste med modtagere af compliancenyhedsbrev

Complianceansvarlige modtager al compliance-information,

herunder

compliancenyhedsbrevet.

Modtagere compliancenyhedsbrev modtager kun
nyhedsbrevet.
Compliancenyhedsbrev 9-18
Sekretariatet fremsendte compliancenyhedsbrev
9-18 til de complianceansvarlige samt andre modtagere af compliancenyhedsbrevet.
Nyhedsbrevet orienterede om sammenskrivningen
af erstatningsansvarsloven samt to nye høringer
vedrørende outsourcing og bidrag til Garantifonden. Herudover orienterede vi om Datatilsynets
tekniske præcisering vedrørende kryptering af emails, der indeholder personfølsomme eller fortrolige oplysninger. Compliancenyhedsbrevet er tilgængeligt på intranettet.
Hvidbog for bestyrelser
Hvidbog for bestyrelser er opdateret og vi har fået
trykt mange eksemplarer. Vi har indtil nu kun fået
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