MÅNEDSBREV ·

Januar 2019

Direktørskifte
Kommende aktiviteter:

Irene Andreasen har den 1. januar 2019 overtaget
posten som adm. direktør i Gartnernes Forsikring
efter Lisbet Bromann Jensen. Vi ønsker Irene velkommen i direktørforumkredsen.

•

21. marts 2019, kursus for
bestyrelser. Emne t.b.a.

•

28. marts 2019, kursus for
bestyrelser. Emne t.b.a.

Rettelse
Vi orienterede i sidste måned, om at Karin Vestersager Hansen er indtrådt i styregruppen for formandsgruppen. Vi skrev, at Karin er formand for

•

Vartov

•

22. maj 2019, Direktørforummøde

Vestjylland Forsikring. Dette er ikke korrekt. Kaj
Damgaard er fortsat formand, og Karin er næst-

22. maj 2019, Årsmøde,

•

11. – 12. september 2019
Grundkursus for bestyrelser,

formand.

på Trinity
Ny formand for Garantifonden og Stormrådet

•

19. november 2019, Middag

Christian C. Lund Nielsen, tidligere direktør i

ifm. temadag for formandska-

Dansk Glasforsikring, har overtaget posterne som

ber

formand for Garantifonden og Stormrådet efter Je-

•

sper Rasmussen.

20. november 2019, Temadag
for formandskaber

•

Kursus for bestyrelser og direktion

20. november 2019, Direktørforummøde

Vi er ved at planlægge 2 kurser for bestyrelsesmedlemmer, direktioner og relevante ledende
medarbejdere.
Det ene kursus bliver et heldagskursus om digitalisering, cyber-risiko, risikostyring og ORSA.
Det andet kursus bliver et kort heldagskursus om
investering.
Underviserne bliver eksterne. Vi har endnu ikke
fået aftalerne på plads med alle underviserne, så
vi er endnu ikke i stand til at udsende invitationer,
men kurserne planlægges afholdt 21. marts og 28.
marts 2019. Stedet bliver henholdsvis Holckenhavn i Nyborg og Comwell i Korsør. Hvilket kursus,
der afholdes henholdsvis 21. eller 28. marts, er
endnu ikke afklaret.
Vi sender invitation ud snarest, men reserver datoerne.
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Møde for gruppe 2 selskaber

været muligt at få plads i eller adgang til materiale

22. januar 2019 afholdt vi videomøde med 5 re-

fra de øvrige 2 arbejdsgrupper, som er tekniske

præsentanter fra 4 gruppe 2-selskaber. Formålet

arbejdsgrupper, og nedenstående kommentarer

med mødet var at sikre, at vi ikke overser gruppe

skal derfor ses i det lys, at vi nok ikke har alle re-

2-selskabernes problematikker og ønsker.

levante oplysninger.

Vi havde nogle gøde drøftelser og kom bredt om-

De løbende udgifter, som AES har haft som følge

kring regler og problematikker for gruppe 2-sel-

af Alphas konkurs, opkræves hos de selskaber,

skaberne.

som tegner arbejdsulykkesforsikringer. Opkræv-

Vi aftalte, at vi løbende holder møde for gruppen.

ningen er fordelt efter samme fordelingsnøgle som

Næste møde afholdes som videomøde i april 2019.

gælder for uforsikrede arbejdsskader. Man kan
rejse det spørgsmål, om det er rimeligt at anvende

IDD kompetenceprøver

samme fordelingsnøgle på Alphas skader, da der

Per Wistisen fra Fiskernes Forsikring deltager i en

er tale om en meget stor portefølje i forhold til den

arbejdsgruppe på FOAK om udarbejdelse af kom-

uforsikrede portefølje. Det er også uafklaret, hvor-

petenceprøver i forbindelse med IDD-reglerne.

dan fordelingsnøglen vil være, når AES får penge

FOAK har pt. kun planer om at udarbejde kompe-

fra boet, og derved har en negativ udgift. Specielt

tenceprøver til de store brancher – niche selska-

de selskaber, som har små porteføljer, må formo-

ber/brancher er der således endnu ikke planer for.

des at have uforholdsmæssig stort udsving i deres

Vi har aftalt, at Per holder sekretariatet løbende

andel og kan dermed i sidste ende risikere at

orienteret, således at vi kan reagere, hvis/når det

skulle betale uforholdsmæssig stor andel som

er relevant.

følge af Alphas konkurs.
Det forlyder, at Kammeradvokaten er af den op-

Indrapportering af årsrapporter til Erhvervs-

fattelse, at provenu fra reassuranceafdækning

styrelsen

skal indgå i boets aktiver generelt, og at arbejds-

Finanstilsynet har fået bemyndigelse til at fast-

skadeselskaberne således risikerer at skulle ud-

sætte regler for indrapportering af årsrapporter til

lægge for brutto udgiften og kun får den divi-

Erhvervsstyrelsen.

dende, der tilfalder alle forsikringsmæssige for-

Hjemlen giver mulighed for at få de finansielle sel-

pligtelser. Med andre ord så vil reassurancedæk-

skabers indsendelse gjort digital – på linje med de

ning for arbejdsskade kunne bruges til at ned-

krav, som gælder for de ikke finansielle selskaber.

bringe tabet på en erhvervsansvarsforsikring. Det

I Erhvervsstyrelsen arbejdes der generelt intenst

er mit indtryk, at arbejdsselskabernes tilsagn og

på at øge graden af digitaliseringen i forhold til

frivillige indbetalinger er sket under den klare for-

regnskabsoplysningerne.

udsætning, at de alene skulle deltage på nettoska-

Vi holder øje med reglerne, og i F&P-regi arbejdes

der.

der på at få minimeret indberetningskravene.

Det forlyder, at Tryg har afsat 100 mio. kr. og Top
har afsat 50 mio. kr. til Alpha arbejdsskader. Vi

Konsekvenser af Alphas konkurs for arbejds-

forventer, at AG aktuarberegninger – Alpha Insu-

skadeselskaber

rance kommer med et samlet tal til brug for hen-

Som følge af Alphas konkurs er der i F&P nedsat

sættelser.

følgende 3 arbejdsgrupper:

Sekretariatet følger selvfølgelig sagen, men vi op-

-

AG Alpha Insurance – referencegruppe

fordrer også arbejdsskadeselskaberne til at kon-

-

AG aktuarberegninger – Alpha Insurance

takte F&P for afklaring af eventuelle spørgsmål og

-

AG Reassurance – Alpha Insurance

til at forholde sig til, om forudsætningerne for tilsagn om indbetaling holder.

Susan Lund har fået tilladelse til at indgå i AG Alpha Insurance – referencegruppen. Det har ikke
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Honorar til bestyrelser og direktioner

5.

Vi er blevet bedt om at opdatere oversigten over
honorar til direktion og bestyrelsesmedlemmer. Vi

FIL § 78 (18.01.2019)
6.

udsender derfor i dag skema, som bedes returneret i udfyldt stand, hvis man ønsker efterfølgende

Retningslinje for engagementer omfattet af
Adfærdsregler til forebyggelse af sexchikane
(18.01.2019)

7.

at se den samlede oversigt.

Adfærdsregler til forebyggelse af mobning
(18.01.2019)

8.
Ny dataleverandør af rentekurve

Adfærdsregler

til

forebyggelse

af

vold

(18.01.2019)

EIOPA har offentliggjort, at de skifter leverandør
af data til opgørelse af den risikofri rente. Den nye

Vi har endvidere opdateret ”retningslinje for nye

dataleverandør er Thomson Reuters (Markets)

produkter”, som kun indeholder ledelsesbekendt-

Deutschland GmbH. Skiftet fra Bloomberg Finance

gørelsens regler. Det er kun lovhenvisningen, der

L.P. foregår over de kommende måneder, og for-

er rettet pr. 21. januar 2019.

ventes afsluttet i Q2-2019. EIOPA offentliggør, når

Hvis denne retningslinje anvendes, gør sekretari-

Thomson Reuters data anvendes i den offentlig-

atet opmærksom på, at der skal udarbejdes et do-

gjorte kurve.

kument jf. POG-forordningen (2017/2358). Vi har
d. 25. januar 2019 fremsendt en skabelon, hvor

Møde for formandskaber - afholdt

”retningslinje for nye produkter” er opdateret med

Vi opfordrede sidste måned bestyrelsesformænd

rød tekst. Den røde tekst indeholder POG-reg-

og -næstformænd, til at besvare et evaluerings-

lerne.

skema, som var udsendt umiddelbart efter formandsmødets afholdelse. Vi har modtaget besva-

Compliancenyhedsbrev 1-19

relse fra 9. Disse vil blive sendt til styregruppen

Den 25. januar 2019 fremsendtes complianceny-

for formandskaber.

hedsbrevet 1-19 til de complianceansvarlige samt
modtagere af compliancenyhedsbrevet. Nyheds-

Scanningsværktøj - GDPR

brevet orienterede om ny lovning: BEK om lønpo-

Vi orienterede i sidste månedsbrev om Data & Mo-

litik og aflønning i forsikringsselskaber, om regi-

res tilbud om gratis test af deres værktøj til auto-

strering af aktiver i forsikringsselskaber, forsøgs-

matiske scanning og identifikation af bl.a. e-mails

ordning for motoriseret løbehjul og selvbalance-

og dokumenter, som ikke lever op til databeskyt-

rende køretøjer, om ændring af outsourcing-be-

telseslovgivningen. Vi har indtil nu fået én henven-

kendtgørelsen, om offentliggørelse af Finanstilsy-

delse. Vi har aftalt, at der meldes tilbage til sekre-

nets vurdering af virksomheden, om lov om sik-

tariatet, som vil melde erfaringen med testen ud

kerhed til søs, BEK om CVR og data.virk.dk om

til gruppen.

adressebeskyttelse samt ændrede summer ift. udbetaling af udgifter til tilskadekomne ifb. lægebe-

Fremsendte dokumentskabeloner

handling.

Sekretariatet har fremsendt følgende nye/opdate-

Vi har endvidere orienteret om Finanstilsynets of-

rede dokumentskabeloner ud:

fentliggørelse af kovariansmatricen til brug for be-

1.

Politik

og

retningslinje

for

IT-sikkerhed

(10.01.2019)
2.
3.
4.

regning af VaR. Nyhedsbrevet er tilgængeligt på
intranettet.

Retningslinjer for godkendelser af andre ydelser (10.01.2019)

Hvidbog for bestyrelser

Retningslinje og forretningsgang for værdian-

Vi har stadig mange hvidbøger. Papirversionen ko-

sættelse af aktiver og passiver (14.01.2019)

ster 250 kr. Interesserede kan kontakte sekretari-

Dokument for produkttilsyn – nye produkter

atet for bogbestilling på kontor@gensidigforsik-

(15.01.2019)

ring.dk eller tlf. 25174321.
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