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juni 2020

Sekretariatet
Kommende aktiviteter:

Sekretariatet holder sommerferie i ugerne 29, 30
og 31. Kontoret vil være lukket i perioden. Vi er
tilbage den 3. august. Alle ønskes en god sommer.

•

svarlige, hos GF Forsikring

•

Julebrevet fra Finanstilsynet
Sekretariatet har den 19. juni 2020 udsendt forslag til besvarelse af julebrevet. Forslaget er sendt

tion.

8. juli 2020, uddannelsesarbejdsgruppen, videomøde

•

3. september 2020, møde
ERFA-regnskab (kontakt Mi-

til direktørkredsen. Udsendelsen indeholdt forslag
til besvarelsen samt notat med baggrundsinforma-

7. juli 2020, møde risikoan-

chael Haunstrup, Vestjylland)

•

7. – 8. september 2020

Selskabets bestyrelse skal indsende besvarelsen

Grundkursus for bestyrelser,

til Finanstilsynet senest 15. september 2020.

Trinity

•

30. september 2020, ERFA
Erhverv, LB Forsikring

IDD – kompetencekrav
I dag kom så bekendtgørelsen om kompetence-

•

1. oktober 2020, Compliance-

krav – med ikrafttræden i morgen den 1. juli 2020.

statusmøde, Popermo Forsik-

Vi har desværre ikke fået bekendtgørelsen, sådan

ring

som vi ønskede, idet kompetence stadig kun kan

•

opnås via uddannelse og test, og ikke som direktivet giver mulighed for også via dokumenteret læring 45 timer over en 3 årig periode.

10. november 2020 – direktørforummøde, Kbh.

•

10. november 2020 – møde
for formandskaber, Kbh.

Vi mener fortsat, at det efterlader nogle selskaber
med et problem, idet der ikke udbydes passende

•

Temadag for formandskaber,

uddannelse indenfor alle brancher.
Vi har drøftet problemet med F&P og er blevet
enige om, at vi arbejder for at F&P indbringer sa-

10. - 11. november 2020
Scandic Kødbyen, Kbh.

•

gen for Erhvervslivets EU- og Regelforum, som

11. maj 2021 – Årsmøde
2021

mødes næste gang ultimo september. F&P’s kommende direktør Kent Damsgaard har hidtil siddet i
forummet på vegne af DI, og vi regner med, at
han er med på at tage sagen op. Nærmere følger.
Møde i vores uddannelses-arbejdsgruppe
Som en konsekvens af det forventede udækkede
uddannelsesbehov er vores uddannelses-arbejdsgruppe indkaldt til videomøde den 8. juli 2020, til
drøftelse af om vi har mulighed for selv at gøre
noget.
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Kommissionens Digital Finance Strategi

man afgør, hvad der er det rigtige for selska-

Som vi orienterede om i sidste månedsbrev, havde

bet? Hvordan og hvor detaljeret kommunike-

sekretariatet samlet en lille høringsgruppe, til

rer man til bestyrelsen?

drøftelse af de væsentligste elementer i det spør-

-

Omdømmerisiko, hvordan man griber det an

geskema, som Kommissionen havde udsendt.

og vurderer risikoen, herunder analyse og

6 direktører deltog ud over Sigrid Floor Toft fra F&P

praktiske redskaber v. Irene Andreasen, adm.

og Susan Lund. Vi havde nogle gode drøftelser og

dir. i Gartnernes Forsikring

fik klædt Sigrid godt på, så hun kan give input til
høringen om Kommissionens kommende Digital

Vi har indtil nu fået tilmelding fra 18 risikoansvar-

Finance Strategy/Fintech Action Plan, som forven-

lige. Interesserede kan fortsat nå at tilmelde sig

tes at foreligge i efteråret 2020.

ved kontakt til Susan Lund eller til sekretariatet på
kontor@gensidigforsikring.dk eller tlf. 25174321.

Grundkursus for bestyrelser
Som vi har orienteret om i tidligere månedsbrev,

IT-ERFA-møde

forventer vi, at situationen i Danmark den 7.-8.

Vi afholdt den 27. februar 2017 et ERFA-møde for

september 20202 er tilstrækkeligt normaliseret til,

IT-ansvarlige i medlemskredsen. Der var dengang

at vi kan afholde det årlige obligatoriske grundkur-

ikke den store interesse eller behov for planlæg-

sus for nye bestyrelsesmedlemmer, og ”gamle”

ning af flere møder.

bestyrelsesmedlemmer, som har brug for brush-

Enkelte selskaber har vist interesse for at aktivere

up. Delegerede og ledende medarbejdere i sel-

gruppen, og vi vil derfor invitere til ERFA-møde for

skabskredsen kan også deltage, hvis der er plads.

IT-ansvarlige. Programmet er endnu ikke klart,

Vi har den 4. juni 2020 udsendt invitation til

men foreløbigt emne er kontrol af IT-leverandører.

grundkurset. Der er plads til 50 deltagere. Vi har

Forslag til emner bedes sendt til Susan Lund. Se-

indtil nu fået 17 tilmeldinger, men der er plads til

kretariatet vil snarest skrive til selskaberne for at

flere. Interesserede kan fortsat tilmelde sig, men

få navne på de IT-ansvarlige, som skal inviteres til

hvis man vil være sikker på at få værelse, skal der

mødet, hvorefter vi vil invitere til møde efter som-

ske tilmelding senest den 10. juli. Tilmelding sker

merferien.

ved henvendelse til sekretariatet på kontor@gensidigforsikring.dk eller tlf. 25174321.

Seminar om outsourcing & Risk management.

Møde med risikoansvarlige

Som vi orienterede om i sidste månedsbrev, går vi

Vi havde den 8. juni 2020 video møde med risiko-

med overvejelser om afholdelse af seminar om

ansvarlige. 13 deltog i mødet. Formålet med mø-

cloudoutsourcing, risikostyring, it-sikkerhed, kon-

det var at få afdækket, om der blandt risikoan-

trol med databehandlere. Sekretariatet er des-

svarlige er interesse for at mødes og netværke,

værre ikke nået længere i planlægningen – men

udveksle erfaring og drøfte konkrete emner.

intentionen er fortsat af afholde arrangementet i

Der var generelt interesse for at mødes – helst fy-

oktober 2020. Nærmere følger.

sisk og gerne inden sommerferien 2020.
Sekretariatet har derfor inviteret risikoansvarlige

Direktørforummøde – 10. november 2020

til møde den 7. juli 2020. Mødet afholdes fysisk og

Som vi skrev i sidste månedsbrev, planlægger vi

hos GF Forsikring.

at afholde (fysisk) direktørforummøde den 10. no-

På mødet sætter vi fokus på 2 emner:

vember 2020 fra kl. 13. Mødet afholdes på Scandic

-

VaR, indlæg ved Per Gramstrup fra Asset Ad-

i Kødbyen. Bestyrelsen har endnu ikke besluttet

visor og drøftelse af, hvordan man får de rig-

programmet, men nærmere følger. Reservér da-

tige parametre ind i sin VaR model og hvordan

toen.
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Temadag for formandskaber, november 2020

-

Som vi skrev i sidste månedsbrev, planlægger vi
at afholde Temadag for formandskaber den 10. -

punkter
-

11. november 2020 (fysisk møde). Temadagen afholdes på Scandic i Kødbyen.

Vi har aftalt med

at de lukker systemadgangen på kritiske tidsat de ikke holder sig til de tidspunkter de oplyser, og

-

at de ikke adviserer når systemet igen er oppe

Henrik Drusebjerg, chefstrateg i Danske Bank og
Vincent F. Hendricks, at de kommer og holder ind-

Finanstilsynet har beklaget, at udmeldingen i for-

læg. Derudover er temaet for dagen endnu ikke

bindelse med den seneste migrering af Fiona sy-

fastlagt. Nærmere følger, men reservér datoen.

stemet ikke har været helt præcis, og de beklager
de gener, som ændringerne har betydet for indbe-

Møde for formandskaber november 2020

retterne.

Som vi oplyste i sidste månedsbrev, er arbejdsgruppen i gang med planlægning af møde den 10.

ERFA-Erhverv

november 2020 for medlemmernes formands-

ERFA-mødet den 10. juni 2020 er aflyst pga. for få

grupper. Mødet afholdes samtidigt med direktør-

tilmeldte. Mødet er rykket til den 30. september

gruppen holder møde, dvs. 10. november 2020 fra

2020. Bliver mødet atter aflyst, kommer gruppen

kl. 13. Arbejdsgruppen består af Karin Vestersa-

formentlig til den konklusion, at ERFA-Erhverv nok

ger, næstformand i Vestjylland Forsikring, Peter

ikke har sin berettigelse.

Homann, næstformand i Thisted Forsikring og
Gunnar Hansen, formand i GF Forsikring. Pro-

Compliancenyhedsbrevet 6-20

grammet er endnu ikke på plads. Nærmere følger.

Den 26. juni 2020 fremsendte sekretariatet com-

Reservér datoen.

pliancenyhedsbrevet 6-20 til de complianceansvarlige samt modtagere af nyhedsbrevet. Vi ori-

Cloudoutsourcing - spørgeskema

enterede om ny lovgivning:

Sekretariatet udsendte den 30. april et spørge-

•

Forsamlingsforbud hævet til 50 personer, og
ved generalforsamlinger op til 500 personer

skema til afdækning af brugen af cloudoutsourcing
og interessen for evt. samarbejde i kredsen om

•

Forlængelser af BEK nr. 223 af 17. marts 2020

”community-cloud” til mindre kritiske systemer

•

Ændringer i BEK om udvidet dækning i Rejsegarantifonden (forlænget periode for dækning

(ikke kernesystem).

samt øget statsgaranti)

Vi har indtil nu fået svar fra 9 selskaber. 3 selskaber har givet udtryk for interesse i at deltage i en

•

Endnu en udskydelse af række betalings- og

”community cloud”. Sekretariatet kontakter de 3

anmeldelsesfrister ift. A-skat, arbejdsmar-

selskaber og afklarer, om og hvor meget der er

kedsbidrag og momsafregning.

basis for at lave i fællesskab.
FIONA – problemer med indberetninger i maj

•

COVID-19 anerkendes som arbejdsskade

•

Ny outsourcingbekendtgørelse for gruppe 2

•

Ændringer i BEK for accessoriske forsikringsformidlere og ansvarsforsikring

Finanstilsynet har haft problemer med FIONA-indberetningssystemet, og Finanstilsynet meldte ud,

•

Krav om rapportering om dataetik

at de var nødt til at lukke for adgangen til systemet

•

Nyt lovnummer for indsendelsesbekendtgørelsen

i en nærmere angiven periode.
Det viste sig, at Finanstilsynet ikke holdt sig til den
angivne lukke-periode, men lukkede dagen før,

•

Ændringsbekendtgørelse vedr. ansvarsforsikring for jernbanevirksomheder

med den konsekvens, at mange selskaber spildte
en masse tid på forgæves at forsøge at indberette.

Herudover orienterede vi om prisstigninger uden

Vi har påtalt det uhensigtsmæssige i,

varsling af kunder samt en afgørelse af Datatilsynet. Nyhedsbrevet er tilgængeligt på Intranettet.
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Hvidbog for bestyrelser
Vi har opdateret ”Hvidbog for bestyrelser”. Den
elektroniske version er udsendt til de complianceansvarlige og direktørforumkredsen den 23. juni
2020. Der var desværre en fejl, hvorfor vi udsendte en ny og rettet elektronisk version den 29.
juni 2020.
Fysiske eksemplarer af hvidbogen er sendt mandag den 29. juni 2020 med GLS til de selskaber,
som har forudbestilt.
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