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 Executive Summary 

The subject of this master thesis is the Solvency II directive. Solvency II is a European 

directive, the purpose of which is regulation on the Insurance market. The directive was 

implemented in EU law in 2014 and later on in the Danish legislation in 2015.  

This master thesis will examine the result of the implementation of the Solvency II directive.  

The reason for the change in the law is due to the circumstances on the financial market, 

which, because of the financial crisis in 2007 and 2008, has given the individual basis to 

question the financial market and the risk this market is are willing to take on the individuals 

behalf. The reason why the EU has introduced the new Solvency II-directive is to secure the 

policyholder going forward, but also due to the fact that the directive Solvency I was 30 years 

old and the EU does not see the decretive can be used on the current market situation.  

This master thesis will cover the practical consequences of Solvency II and the Danish 

Executive order on "Bekendtgørelse om ledelse og styring for forsikringsselskaber m.v." for 

insurance companies.  

This master thesis will focus on the Danish market for small insurance companies.  

To analyse the practical consequences of Solvency II and the Danish Executive order on 

"Bekendtgørelse om ledelse og styring for forsikringsselskaber m.v.", I have analysed the 

hearing memorandum from the hearing of the Danish Executive order, which reflects the 

opinion of relevant parties in the insurance industry.  

To support the hearing memorandum, I have performed an empirical study of the 

representatives in the insurance market, who have discussed the difficulties as a consequence 

of the new directive and the new Danish legislation. In addition, they have also illustrated that 

they have complied with the law and what initiatives they have taken to implement the law in 

their organisation. Some of the initiatives they have taken to comply with the law regarding 

having an internal audit function is by outsourcing the function to a third party, split the 

responsibility of the four functions between current employees and as a last solution one 

company has hired an external person to work part-time in the organisation.  

The representatives in the insurance market states a clear opinion on the new legislation, 

which they believe is an administrative burden for them to comply with. The many 

representatives do not believe it has any impact on the market and does not see any reason for 

the legislation on their level.  

A few representatives see the directive to contain a positive outcome for the industry and they 

think the directive will give new tools going forward to analyse and assess the risk in the 

company.  
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1  Indledning  

Som følge af den enorme udvikling på det finansielle marked inden for de seneste 5-10 år, 

herunder den finansielle krise, som indtraf i løbet af 2007 og 2008, der har resulteret i en 

række finansielle virksomheder gik konkurs.  

Begivenhederne har resulteret i en øget fokus på regulering både internationalt, i europæisk 

sammenhæng og nationalt. Reguleringerne har til formål at skabe den fornødne tiltro til det 

finansielle marked og at beskytte det enkelte individ (forsikringstageren).  

Det interessante for det finansielle marked er, at det udgør en stor del af erhvervsmarkedet 

både på nationalt og internationalt plan, men det finansielle marked har også en betydende 

indflydelse på den "almindelige" borger. Det er det finansielle marked, som sikret det enkelte 

individ i form af banklån til hus og bil, men også i form af forsikring til at beskytte det enkelte 

individs aktiver.  

Derfor udgør det finansielle marked en betydelig del for alle, hvorfor erhvervsmarkedet og det 

enkelte individ skal havde tiltro til bankerne, forsikringsselskaberne m.v. 

Det vil med andre ord sige, at tiltroen til det finansielle marked er altafgørende for samfundet, 

og netop grundet de komplekse modeller, som en række finansielle virksomheder opererer i, 

er det i særdeleshed myndighederne, der skal være med til at skabe tryghed over for 

samfundet og det enkelte individ. Denne form for tryghed er set i form af bankmarkedet, hvor 

den danske stat har stillet indskydergaranti over for borgeren, så det sikret det enkelte individ.  

En anden måde hvorpå staten og EU har sikret borgeren er graden af risiko en virksomhed må 

pådrage sig, hvilket er sket ved implementering af lovgivning og regulativer. Herunder 

seneste Solvens II-direktivet, som har til formål at regulere det nuværende marked for 

forsikring og tværgående pensionskasser.  

Solvens II-direktivet er en erstatning af Solvens I-direktivet, der blev implementeret i 1973, 

hvorfor der er tale om et marked der ikke har ændret på deres grundsten i 30 år til trods for, at 

det finansielle marked har udviklet sig signifikant henover de sidste 30 år.  

Solvens II-direktivet er forekommet af et europæisk initiativ med det overordnende formål at 

beskytte forsikringstager. Formålet for direktivet er også et spørgsmål om transparens. Til 

trods for at Solvens I blev introduceret i 1973 har en række lande i EU implementeret deres 
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egne "ekstra" krav. Derfor skal introduktionen til Solvens II-direktivet sikre, at de samme 

krav gør sig gældende for alle medlemslandene i EU.  

Det vil også sige at direktivet ikke er skræddersyet til det danske marked, hvilket i høj grad 

betyder, at en række mindre og mellemstore forsikringsselskaber står over for nogle nye 

administrative udfordringer.  

På baggrund af ovenstående vil der i afhandlingen lægges fokus på implementeringen af krav 

om intern revision, da lignende funktion kan resultere i en positiv effekt overfor mindre 

forsikringsselskaber, men samtidig også resultere i en administrativ byrde uden gavn for 

selskabet eller dets omgivelser.  
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2  Problemfelt 

Som det fremgår af indledningen, er tiltroen til det finansielle marked altafgørende for det 

globale marked, og det er endvidere det finansielle marked, som blev beskyldt for resultatet af 

denne finansielle krise i 2007/2008.  

Det har derfor betydet, at en række regulativer og lovgivning er blevet implementeret i en 

række lande og mere specifikt implementeringen af Solvens II-direktivet.  

Indledning og senere den beskrivende del af EU's bevæggrund for direktiver beskriver 

årsagen som værende at beskytte forsikringstageren.  

Spørgsmålet er dernæst, hvor meget mere forsikringstageren bliver beskyttet af dette direktiv, 

når vi kigger på mindre forsikringsselskaber med ukomplicerede forsikringsprodukter, der står 

over for de samme krav, som de store forsikringskoncerner, der udbyder meget komplekse 

forsikringsprodukt er med øget risiko.  

Endvidere er spørgsmålet, om direktivet skader de småforsikringsselskaber, da de nu skal 

implementere en række nye administrative krav for at imødekomme direktivet. Disse krav vil 

resultere i unødige træk på forsikringsselskabernes ressourcer uden at resultere i at de nye 

implementerede funktioner beskytter forsikringstager mere.  

Derfor er det interessante problem i implementeringen af Solvens II-direktivet, hvilket 

udfordringer de små forsikringsselskaber står over for, når de skal implementere de generelle 

ledelseskrav i direktivet.  

Afhandlingen vil derfor fokusere på implementeringen af Solvens II-direktivet med særlig 

fokus på de generelle ledelseskrav i søjle to, fremfor hvordan forsikringstager føler sig stillet, 

når disse krav bliver implementeret.  
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3 Problemformulering  

På baggrund af indledningen og problemfeltet vil følgende problemformulering vedrørende 

implementeringen af Solvens II blive behandlet.  

 Hvad er konsekvenserne af implementering af Solvens II i relation til intern revision i 

mindre forsikringsvirksomheder, samt hvilke konsekvenser har effekten ved 

implementering af Solvens II's krav for intern revision for en lille 

forsikringsvirksomhed, samt hvilke løsningsmodeller kan små forsikringsselskaber 

benytte sig af?  

Ovenstående problemstilling vil blive besvaret ved nedenstående delspørgsmål. Besvarelserne 

af spørgsmålene vil danne grundlag for en konklusion på det overordnende problem og udgør 

en disposition i opgaven.  

Underspørgsmål:   

 Hvad omfatter de kvalitative krav i Solvens II-direktivet?  

 Hvad er den interne revisions funktion i direktivet, samt hvilke krav stilles der?  

 Hvordan vil et mindre forsikringsselskab forholde sig til kravene om intern revision? 

 Hvilke praktiske konsekvenser har de nye generelle ledelseskrav over for de mindre 

forsikringsselskaber, samt hvilke løsningsmodeller har eller kan de mindre 

forsikringsselskaber implementere for at imødekomme kravet om intern 

auditfunktion?  
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4 Metodik og metodevalg 

I dette afsnit vil der redegøres for opbygning af afhandlingen samt de metoder og modeller, 

der er anvendt til at besvare afhandlingens problemstilling og de underliggende 

undersøgelsesspørgsmål.  

Afhandlingen er i videst udstrækning opbygget i en kronologisk rækkefælge i forhold til de 

opstillede undersøgelsesspørgsmål. Nedenfor er der redegjort for de anvendte metoder.  

I det indledende kapitel er problemfelt og den afledte problemstilling formuleret. Der er 

opstillet det egentlige problem, der er identificeret i indledningen. Til den overordnede 

problemstilling er der opstillet en række undersøgelsesspørgsmål, som skal danne grundlag 

for besvarelsen af problemstilling. Endvidere indeholder kapitlet afgræsningen for 

afhandlingen.  

Efter det indledende kapitel vil der redegøres for EU's baggrund for ændringen af direktivet. I 

kapitlet redegøres for, hvilke udfordringer der er i det nuværende direktiv, som danner 

grundlag for EU's formål for ændringen af direktivet.  

I kapitel 6 foretages der en overordnet redegørelse for hele direktivet, der skal give læseren 

den fornødne forståelse af direktivet. Endvidere foretages der en dybdegående redegørelse for 

de kvalitative krav, herunder specifikke krav om implementering af intern auditfunktionen. 

Den dybdegående redegørelse skal give læseren en forståelse af de udfordringer, som en 

mindre forsikringsvirksomhed står over for ved implementeringen af Solvens II-direktivet og 

den efterfølgende analyse og løsningsmodeller.  

Når der er redegjort for teorien, foretages der en analyse af problemstillingen. I den 

identificerede problemstilling vil der blive foretaget et empirisk studie af de udfordringer og 

løsninger direktivet medfører. Dette vil ske ved indhentning af kvalitative sekundære data i 

form af høringsnotat vedrørende lovforslaget fra interessenterne. 

I kapitel 10 og 11 er der foretaget et empirisk studie ved kvalitativ dataindsamling i form af 

interview af nøglepersoner i forsikringsvirksomheder, som står over for udfordringerne og 

allerede nu har tænkt over en løsning eller har udformet en løsning. Dette ville sikre at 

høringsnotaterne ikke står alene, men at der også inddrage konkrete løsninger og 

udfordringer.  

Det empiriske studie vil belyse undersøgelsesspørgsmålet:  
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 " Hvordan vil et mindre forsikringsselskab forholde sig til kravene om intern 

revision?"  

og, 

 " Hvilken betydning har kravet over for et mindre forsikringsselskab?", 

Baseret på resultaterne fra undersøgelsesdesignet vil jeg induktivt tilslutte mig nogle 

delkonklusioner for at angive, hvad reguleringen vil medføre.  

Efter den analyserende del vil der være en diskussion af relevante emner i forhold til de 

praktiske problemstillinger, som forsikringsselskaberne står over for. Diskussionen skal danne 

grundlag for den efterfølgende konklusion og perspektivering.  

 

I konklusionen og perspektivering sammenholdes udsagnene fra de nøglepersoner, som er 

inddraget i opgaven i form af interview og høringsnotater. Problemstillingen vil blive 

diskuteret med udgangspunkt i de indhenterede data og sammenholdes med EU's 

bevæggrund.  

I konklusionen vil opgavens overordnede problemstilling og problemformulering blive 

besvaret. Konklusionen vil endvidere omfatte udbyttet af det studie, der er foretaget og danne 

grundlag for løsningsmodeller til brug af forsikringsvirksomheder fremadrettet.   

I perspektiveringen vil blive inddraget en række emner, der forventes at have større 

indflydelse på forsikringsselskaberne fremadrettet. Endvidere vil der for emner, der på 

nuværende tidspunkt giver selskaberne en række udfordringer, blive diskuteret, om 

Finanstilsynet fremadrettet vil ændre dette.  
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4.1 Grafisk illustration af opgavens opbygning  

   Kapitel 1-4 
Problemopbygning og metode 

Kapitel 5 
Baggrund for EU’s lovforslag 

Kapitel 6 
Redegørelse af direktivet 

Kapitel 7-8 
Redegørelse af den danske bekendtgørelse 

Kapitel 9 
Redegørelse for forskellen mellem den interne auditfunktion og den 

interne revisionsfunktion 

Kapitel 10 
Inddragelse af høringsnotaterne  

Kapitel 11 
Inddragelse af repræsentanterne af forsikringsmarkedet  

Kapitel 12 
Diskussion af relevante emner ved implementering af Solvens II 

direktivet  

Kapitel 13-14 
Konklusion og perspektivering 

Problemsøgning og 
formulering 

Teori 

Problembesvarelse 

Analyse 

Kapitel 15 
Litteraturliste Bilag 

 

Figur - egenproduceret 
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4.2 Kildehenvisning  

I opgaven er der løbende anvendt kildehenvisninger, og disse er i fortløbende rækkefølge. 

Fodnoter er placeret nederst på siden. Sidst i opgaven er der placeret en samlet oversigt over 

den anvendte litteratur og øvrige datagrundlag, herunder bøger, artikler, rapporter, 

høringsnotater, hjemmesider m.v. Ved egenproduceret data vil det være oplyst i fodnoten.  

4.3 Målgruppe  

Opgaven er skrevet med udgangspunkt i, at brugeren ikke har en dybdegående forståelse af 

forsikringstekniske principper, samt en generel forståelse af Solvens II-direktivet, hvorfor 

dette er blevet beskrevet dybdegående i teoriafsnittet.  

4.4 Definitioner og begreber  

I opgaven vil der fremgå visse definitioner og begreber, hvor det ikke forventes, at brugeren 

har teoretisk baggrundskendskab og disse uddybes yderligere i en fodnote på siden. Det vil 

være med til at imødekomme brugerens tvivl om betydning og dermed risiko for misforståelse 

af opgaven som helhed.  

Opgavens essens er intern auditfunktionen1 og intern revisionsfunktionen2, hvorfor det findes 

essentielt at beskrive begge funktioner for at sikre læseren forstår der er en forskel mellem de 

to funktioner.  

Den intern auditfunktions opgave er at sikre de tre øvrige funktioner, som selskabet skal 

implementere ved Solvens II-direktivet. 

Den intern revisionsfunktions opgave er at foretage revision af væsentlige operationelle risici 

i finansielle virksomheder.  

4.5 Kildekritik og indsamling af data  

I opgaven er der benyttet flere forskellige kilder, der både er primære og sekundære. I den 

beskrivende del er der primært anvendt de gældende standarder efter bekendtgørelse om 

ledelse og styring af forsikringsselskaber m.v.3 afledt af Solvens II-direktivet. Til besvarelse 

af afhandlingen er der anvendt høringsnotater, som er betonet af interessentens subjektive 

holdning, hvorfor der foretages en objektiv vurdering af høringsnotatet for at sikre alle 

                                                            
1 EUT L 335 af 17.12.2009 – artikel 47  
2 § 17 stk. 3 i Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle 
koncerner  
3 Dateret den 16. december 2015, nr. 1723.  
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interessenters holdninger. Det er vurderet høringsnotat belyser en række interessenter, der 

repræsenter en høj grad af branchen, hvorfor deres holdning er essentiel for opgaven.  

I den sidste del af afhandlingen, hvor der er indhentet data i form af interview med 

nøglepersoner i forsikringsvirksomheder, er formålet at få nøglepersonernes holdninger til 

opgavens problemstilling samt løsningsmodeller. Det medvirker til, at datagrundlaget kan 

være med individuelle holdninger, som ikke er generelt for populationen. Dette anses for at 

indebære en risiko for, at den endelige konklusion bliver modificeret, da det er 

nøglepersonernes holdninger, som der evalueres og konkluderes på baggrund af.  

Der er primært benyttet sig af kvalitative data i afhandlingen, hvilket giver mulighed for at 

give en uddybende forståelse af interessenter i markedet og dermed skabe en bedre basis for 

besvarelse af problemformuleringen.  

I tilfælde af afhandlingen benyttede sig af kvantitative vil det resultere en række lukkede svar, 

som ikke vil danne den fornødne forståelse af repræsentanternes holdning og dermed ikke 

muligt at give en fyldestgørende besvarelse af problemformuleringen.  

4.6 Afgrænsning  

Som det fremgår af problemformuleringen, vil afhandlingen behandle implementeringen af 

kravene om den interne auditfunktion som følge af Solvens II-direktivet4. Fokus for 

afhandlingen vil derfor være på effekten af implementeringen af Solvens II-direktivets krav til 

intern auditfunktion med særlig fokus på forsikringsselskaber, der har tidligere ikke været 

underlagt krav om intern revision, idet et selskab med intern revisionsfunktion5 har flere 

ressourcer til at omstille selskabet til at have en intern auditfunktion.  

Solvens II-direktivet omhandler en række elementer, som spænder bredt for både forsikrings- 

og pensionsselskaber. Afhandlingen lægger fokus på de kvalitative krav i direktivet6, hvorfor 

afhandlingen alene vil beskrive de kvalitativ krav, da det anses, at de kvantitative krav og 

rapporteringskrav ikke har relevans for emnet, der drøftes i handlingen.  

                                                            
4 EUROPA‐PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse 
af forsikrings‐ og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) 
5 Krav om intern revisions efter Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. 
samt finansielle koncerner § 17 stk. 3 
6 De kvalitative krav fremgår af artikel 40‐50 i Solvens II‐direktivet  
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Afhandlingen vil endvidere alene forholde sige til de kvalitative krav (søjle II i Solvens II-

direktivet), der fremgår af Solvens II-direktivet, da det alene er disse forholde som har 

indflydelse på bekendtgørelsen for ledelse og styring af forsikringsselskaber m.v.  

I opgaven afgrænses der fra Captives forsikring7, da selskabets forsikringstagere er søster og 

moderselskaber i koncernen, hvorfor direktivets bevæggrund ikke er relevant i deres tilfælde.  

Bekendtgørelsen omfatter både forsikring og pension, men i afhandlingen er der alene 

fokuseret på skadesforsikringsselskaberne for at begrænse populationen og udarbejde en mere 

målrettet afhandling.  

I problemformuleringen og i opgaven bliver selskaberne, som afhandlingen fokuserer på 

omtalt som små/mindre forsikringsselskaber. Disse selskaber er forsikringsselskaber, som 

ikke tidligere har været omfattet af kravene om revisionsfunktion i henhold til § 18, stk. 3, i 

bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle 

koncerner8 (virksomheder der i de to seneste regnskabsår på balancetidspunktet i gennemsnit 

har haft 125 eller flere fuldtidsansatte).  Derudover er selskaberne omfattet af direktivet, 

hvorfor de ikke er undtaget efter de givne forudsætninger jf. afsnit 6.1 i afhandlingen.  

I afhandlingen er der alene fokuseret på selskaber, der befinder sig på det danske marked og 

er omfattet af bekendtgørelse om ledelse og styring for forsikringsselskaber m.v., hvorfor 

afhandlingen har afgrænset sig fra selskaber, der omfattet af øvrige EU-lande, herunder også 

filialer i Danmark.  

Der er endvidere afgrænset fra forsikringsfilialer, da en filial er under tilsyn i moderselskabets 

land, såfremt moderselskabet er bosiddende i EU og for filialer af 

tredjelandsforsikringsselskaber9. 

Dataindsamlingen i forbindelse med kandidatafhandlingen er ophørt primo maj 2016.   

  

                                                            
7 Captives forsikring, er et selskab, hvis primære formål er at forsikre selskaber i den koncern, som selskabet er 
en del af.  
8 Bekendtgørelse dateret den 18. december 2014, nr. 1392.  
9 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=173845  
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5 Baggrund for EU's lovforslag  

For at give læseren den fornødne forståelse for at kunne besvare problemformuleringen samt 

underspørgsmål er det essentielt at give en overordnet forståelse for Solvens II-direktivet og 

dets bevæggrund10.  

Direktivet blev vedtaget i EU tilbage i 2009 og skulle være trådt i kraft den 31. oktober 2012, 

men da behandlingen af Omnibus II-direktivet blev udskudt, har det skabt forsinkelser for 

implementeringen af Solvens II-direktivet.  

I 2013 blev EU-Kommissionen, EU-Parlamentet og Rådet for den europæiske union (Rådet) 

enige om vedtagelse af Omnibus II, hvor endelig vedtagelse fandt sted i april 201411. Efter 

vedtagelsen af Omnibus II-Direktivet blev det ligeledes vedtaget, at Solvens II-Direktivet skal 

implementeres den 1. januar 201612.  

Formålet med direktivet er at sikre at forsikringsselskaber er solvente nok til at imødekomme 

en uforudset begivenhed, hvilket skal sikre forsikringstager og sikre stabiliteten i det 

finansielle marked som helhed.  

Det daværende EU solvenskrav var over 30 år gammelt13, og det mentes derfor ikke at være 

fulgt med det nuværende forsikringsmarked, som i det seneste stykke tid har udviklet sig 

drastisk i form af mere og mere komplekse produkter. Det mentes at der var en stor kløft 

mellem reguleringen og virkeligheden. Derudover havde en række EU-medlemslande 

implementeret nogle yderligere regler til Solvens I for at følge med tiden, hvorfor reglerne 

henover EU-landene ikke var transparente. 

Det implementerede Solvens II-direktiv bygger på tre søjler14:  

 Kapitalkrav (kvantitative krav)  

 Krav til risikostyring og tilsyn (kvalitative krav)  

 Krav til rapportering.  

                                                            
10 http://ec.europa.eu/finance/insurance/solvency/solvency2/index_en.htm   
11 http://eur‐lex.europa.eu/legal‐content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0051  
12 https://www.finanstilsynet.dk/Lovgivning/Solvens/Forsikringsomraadet/Solvens%20II  
13 Rådets første direktiv 73/239/EØF af 24. juli 1973 om samordning af de administrativt og ved lov fastsatte 
bestemmelser om adgang til og udøvelse af direkte forsikringsvirksomhed, bortset fra livsforsikring13, Rådets 
direktiv 78/473/EØF af 30. maj 1978 
14 https://www.finanstilsynet.dk/~/media/Temaer/2014/Solvens/Figur%20‐
%20Solvens%20II%20fundament.pdf  
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Kapitalkrav15  

I direktivet har EU ændret måden, hvorpå kapitalkravet gøres op ud fra:  

 Forsikringsrisiko  

 Kreditrisiko  

 Markedsrisiko  

 Likviditetsrisiko  

 Operationel risiko.  

Krav til risikostyring og tilsyn16  

Kravet til risikostyringen og tilsyn omfatter en række elementer, herunder:  

 Tilsynsstandarder og –processer  

 Interne kontroller og ledelsesstruktur  

 Organisering-, ansvars-, og rollefordeling  

 Risikostyring  

 Kapitaltillæg  

 ORSA  

 Fit & Proper. 

Krav til rapportering17   

Krav til rapportering har i lighed med to andre søjler en række underelementer:  

 Transparens  

 Offentliggørelse  

 Indberetninger  

 Støtte til risikobaseret tilsyn gennem markedsdisciplin  

 Regnskabsregler (IASB). 

De tre søjler bygger endvidere om op til de fire funktioner, herunder:  

                                                            
15 Kapitel VI i Solvens II‐direktivet  
16 Kapitel IV og afsnit III i Solvens II‐direktivet  
17 Afdeling V i Solvens II‐direktivet  
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 Compliancefunktionen  

 Risikostyringsfunktionen  

 Aktuarfunktionen  

 Intern auditfunktionen.  

Som det fremgår af problemformuleringen og undersøgelsesspørgsmål, vil opgaven fokusere 

på intern auditfunktionen. Hvilke udfordringer og muligheder giver funktionen for mindre 

forsikringsselskaber, som tidligere ikke var omfattet af krav herom.  
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6 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 

2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af 

forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) 

For at opnå en forståelse for den vedtagne bekendtgørelse om ledelse og styring af 

forsikringsvirksomheder m.v., gives der en forståelse for det hjemmel, der danner grundlag 

for bekendtgørelsen, hvilket er Solvens II-direktivet.   

Som tidligere nævnt i opgaven fremgår kravene og retningslinjerne for Solvens II-direktivet i 

"EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/138/EF af 25. november 

2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II)", 

hvilket er en væsentlig ændring i Rådets første direktiv 73/239/EØF af 24. juli 1973 om 

samordning af de administrativt og ved lov fastsatte bestemmelser om adgang til og udøvelse 

af direkte forsikringsvirksomhed, bortset fra livsforsikring18, Rådets direktiv 78/473/EØF af 

30. maj 1978 om samordning af administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser 

vedrørende coassurancevirksomhed inden for Fællesskabet19, Rådets direktiv 87/344/EØF af 

22. juni 1987 om samordning af de ved lov eller administrativt fastsatte bestemmelser om 

retshjælpsforsikring20, Rådets andet direktiv 88/357/EØF af 22. juni 1988 om samordning af 

love og administrative bestemmelser vedrørende direkte forsikringsvirksomhed bortset fra 

livsforsikring og om fastsættelse af bestemmelser, der kan lette den faktiske gennemførelse af 

den frie udveksling af tjenesteydelser21, Rådets direktiv 92/49/EØF af 18. juni 1992 om 

samordning af love og administrative bestemmelser vedrørende direkte forsikringsvirksomhed 

bortset fra livsforsikring (tredje skadesforsikringsdirektiv)22, Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv 98/78/EF af 27. oktober 1998 om supplerende tilsyn med forsikringsselskaber i en 

forsikringsgruppe23, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/17/EF af 19. marts 2001 

om sanering og likvidation af forsikringsselskaber24, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

                                                            
18 EFT L 228 af 16.8.1973 s. 3  
19 EFT L 151 af 7.6.1978 s. 25 
20 EFT L 185 af 4.7.1987 s. 77 
21 EFT L 172 af 4.7.1988 s. 1 
22 EFT L 228 af 11.8.1992 s. 1  
23 EFT L 330 af 5.12.1998 s. 1 
24 EFT L 110 af 20.4.2001 s. 28 
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2002/83/EF af5. november 2002 om livsforsikringsvirksomhed25 og Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 2005/68/EF af16. november 2005 om genforsikringsvirksomhed26. 

 

Genstanden for direktivet er følgende bestemmelser27:  

1) Adgang til og udøvelse af selvstændig direkte forsikringsvirksomhed og 

genforsikringsvirksomhed i Fællesskabet  

2) Tilsynet med forsikrings- og genforsikringskoncerner  

3) Sanering og likvidation af selskaber, der udøver direkte forsikringsvirksomhed. 

6.1 Direktivets anvendelse  

Direktivet finder anvendelse på selskaber der tegner direkte livsforsikrings- og 

skadesforsikring, som er etableret i et medlemsland eller ønsker at etablere sig.  

Direktivet finder endvidere anvendelse på genforsikringsselskaber, der kun udøver 

genforsikringsvirksomhed i et medlemsland eller har ønske om at etablere virksomhed i et 

medlemsland, dog med undtagelse af sanering og likvidation af genforsikringsselskaber28.  

 

Direktivet finder dog ikke anvendelse på et forsikringsselskab, som opfylder alle af følgende 

betingelser (Gruppe 2-forsikringsselskaber)29:  

a) forsikringsselskabets årlige bruttopræmieindtægter overstiger ikke 5 mio. EUR 

b) selskabets samlede forsikringsmæssige bruttohensættelser fra genforsikringsaftaler og 

special purpose vehicles som omtalt i artikel 76 overstiger ikke 25 mio. EUR 

c) når selskabet tilhører en koncern, overstiger koncernens samlede forsikringsmæssige 

hensættelser, der er defineret som bruttohensættelser fra genforsikringsaftaler og 

special purpose vehicles, ikke 25 mio. EUR 

                                                            
25 EFT L 345 af 19.12.2002 s. 1 
26 EUT L 323 af 9.12.2005 s. 1  
27 EUT L 335 af 25.11.2009 s. 18 
28 EUT L 335 af17.12.2009 – Artikel 2 afsnit 1 
29 EUT L 335 af17.12.2009 – Artikel 4  
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d) selskabets virksomhed omfatter ikke forsikrings- eller genforsikringsaktiviteter, der 

omfatter ansvars-, kredit- og kautionsforsikringsrisiko, medmindre de udgør 

accessoriske risici i henhold til artikel 16, stk. 1 

e) selskabets virksomhed omfatter ikke genforsikringsaktiviteter, som overstiger 0,5 mio. 

EUR af dets bruttopræmieindtægter eller 2,5 mio. EUR af dets forsikringsmæssige 

bruttohensættelser fra genforsikringsaftaler og special purpose vehicles eller mere end 

10 % af dets bruttopræmieindtægter eller mere end 10 % af dets forsikringsmæssige 

bruttohensættelser fra genforsikringsaftaler og special purpose vehicles. 

 

Ud over de nævnte forhold der skal være opfyldt for, at direktivet ikke findes anvendeligt er 

der også en række selskaber, der specifikt er undtaget, herunder:  

a) Direkte forsikring, der omfattes af en lovbestemt social sikringsordning30  

b) Skadesforsikringer under særlig virksomhedsform31:  

a. kapitaliseringsvirksomhed, således som denne er nærmere fastlagt i de enkelte 

medlemsstaters lovgivning 

b. virksomhed, der udøves af forsørgelses- og understøttelsesorganer, hvis 

ydelsen varierer efter de disponible midler, mens medlemsbidraget udgør et 

fast beløb 

c. virksomhed, der udøves af organisationer, der ikke har status som juridisk 

person, og hvis formål er gensidig sikring af dens medlemmer uden betaling af 

præmier og uden oprettelse af forsikringsmæssige hensættelser, eller 

d. eksportkreditvirksomhed for statens regning eller med statsgaranti eller de 

tilfælde, hvor staten står som forsikrer  

 

c) Assistancevirksomheder32 

                                                            
30 EUT L 335 af17.12.2009 – Artikel 3 
31 EUT L 335 af17.12.2009 – Artikel 5 
32 EUT L 335 af17.12.2009 – Artikel 6 
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d) Gensidige selskaber33 

e) Institutioner34, herunder specifikt i Danmark:  

a. Falck Danmark  

6.2 Generelle ledelseskrav  

I Solvens II-direktivets kapitel IV fremgår betingelserne for udøvelse af virksomhed, herunder 

de kvalitative krav ved Solvens II-direktivet. I artikel 41 – Generelle ledelseskrav – fremgår 

det af direktivet, at det kræves af medlemsstaterne, at alle forsikrings- og 

genforsikringsselskaber indfører et effektivt ledelsessystem, som sikrer en sund og forsigtig 

ledelse af selskabets virksomhed.  

Formålet med systemet skal som minimum omfatte en hensigtsmæssig og gennemsigtig 

organisationsstruktur med en klar fordeling og passende adskillelse af ansvarsområder samt 

effektivt informationsformidlingssystem. Endvidere skal det sikres, at kravene overholder 

egnetheds- og hæderlighedskravene i direktivet35.  

I forsikrings- og genforsikringsselskabet skal der foreligge skriftlige politikker, der adresserer 

forholdene risikostyring, intern kontrol, intern revision og outsourcing, hvis det er relevant for 

selskabet. For at sikre at politikkerne afspejler realiteten i selskabet, skal disse som minimum 

revideres én gang årligt, hvilket sker igennem administrations-, ledelses- og tilsynsorganet36.  

Artikel 42 omhandler egnetheds- og hæderlighedskravene til personer, der reelt driver 

selskabet eller indtager andre nøglepositioner. Det betyder, at forsikrings- og 

genforsikringsselskabet skal sikre, at de personer, der reelt driver selskabet eller har en 

nøgleposition i selskabet, har de fornødne faglige kvalifikationer, viden og erfaring til at 

udføre deres opgave (egnethed), og derudover skal deres omdømme og integritet være af god 

standard (hæderlighed).  

Dernæst er spørgsmålet, hvad de fornødne kvalifikationer indebærer, samt hvad omdømme og 

integritet af god standard er. Direktivet beskriver dette, som skal have bevis for, at de er 

hæderlige eller ikke tidligere har været erklæret konkurs37. Dette kan fremvises i form af 

strafferegistre og offentlige registre af konkurser.  

                                                            
33 EUT L 335 af17.12.2009 – Artikel 7 
34 EUT L 335 af17.12.2009 – Artikel 8 
35 EUT L 335 af17.12.2009 – Artikel 42‐43 
36 EUT L 335 af17.12.2009 – Artikel 44 
37 EUT L 335 af17.12.2009 – Artikel 43 
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6.2.1 Risikostyring  

Forsikrings- og genforsikringsselskabet skal indføre effektive risikostyringssystemer, der 

omfatter de strategier, processer og rapporteringsprocedurer, der er nødvendige for at 

identificere, måle, overvåge, styre og indberette risici både på individuelt og aggregeret 

niveau samt deres indbyrdes sammenhæng38.  

Risikostyringssystemet skal dække de risici, som indgår i solvenskapitalkravet, jf. artikel 101, 

stk. 4, i direktivet. Risikostyringssystemet skal som minimum dække mindst et af følgende 

områder39:  

a) forsikringstegning og hensættelser 

b) asset–liability management 

c) investering, navnlig afledte instrumenter og lignende forpligtelser 

 

d) styring af likviditets- og koncentrationsrisici 

e) styring af operationel risiko 

f) genforsikring og andre risikoreduktionsteknikker. 

 

Som det fremgår af ovenstående afsnit om generelle ledelseskrav skal forsikrings- og 

genforsikringsselskabet implementere en række skriftlige politikker. Disse politikker skal 

også omfatte ovenstående forhold om risikostyring samt identificerede risici.  

Det skal endvidere fremgå af risikostyringssystemet, at forsikrings- og 

genforsikringsselskabet overholder de konkrete bestemmelser om investeringsrisiko, jf. 

direktivets kapitel VI, afdeling 6.  

Derudover skal risikostyringsfunktionen være udarbejdet i en struktur, som kan lette 

gennemførelsen af risikostyringssystemet. 

                                                            
38 EUT L 335 af17.12.2009 –  Artikel 44   
39 EUT L 335 af 17.12.2009 – Artikel 44 afsnit 2.  
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6.2.2 Vurdering af egen risiko og solvens  

I forbindelse med risikostyringssystemet skal forsikrings- og genforsikringsselskabet foretage 

en vurdering af egen risici og solvens40.  

I denne vurdering skal forsikrings- og genforsikringsselskabet som minimum tage højde for 

følgende forhold41:  

a) selskabets samlede solvensbehov under hensyntagen til dets specifikke risikoprofil, 

godkendte risikotolerancegrænser og forretningsstrategi 

b) selskabets løbende overholdelse af kapitalkravene som fastsat i kapitel VI, afdeling 4 og 5, 

og af kravene vedrørende forsikringsmæssige hensættelser som fastsat i kapitel VI, 

afdeling 2  

c) det omfang, i hvilket det pågældende selskabs risikoprofil afviger væsentligt fra de 

antagelser, der ligger til grund for solvenskapitalkravet som omhandlet i artikel 101, stk. 3, 

og beregnet ved hjælp af standardformlen i kapitel VI, afdeling 4, underafdeling 2, eller 

ved hjælp af selskabets partielle eller komplette interne model i overensstemmelse med 

kapitel VI, afdeling 4, underafdeling 3. 

 

Som det fremgår af ovenstående afsnit a), skal forsikrings- og genforsikringsselskabet 

foretage en vurdering af dets specifikke risikoprofil og i den forbindelse skal selskabet 

endvidere have fornødne processer til at identificere og vurdere risici på både kort og langt 

sigt, som selskabet både har og kan stå over for. Dette skal dog ses i sammenhæng med arten, 

omfanget og kompleksiteten af risici. Denne vurdering af forsikrings- og 

genforsikringsselskabets risici udgør en integrerende del af selskabets forretningsstrategi.  

6.2.3 Intern kontrol  

En del af det generelle ledelseskrav er også i at selskabet har et etableret og effektivt internt 

kontrolsystem42. Dette system skal omfatte de administrative procedurer, 

regnskabsprocedurer, en intern kontrolstruktur og passende rapporteringsrutiner for alle 

niveauer i selskabet. Derudover skal selskabet have implementeret en Compliancefunktion43.  

                                                            
40 EUT L 335 af17.12.2009 – Artikel 45  
41 EUT L 335 af17.12.2009 – Artikel 45 afsnit 1  
42 EUT L 335 af17.12.2009 – Artikel 46 
43 EUT L 335 af17.12.2009 – Artikel 46 afsnit 2  
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Formålet med Compliancefunktionen er, at det skal rådgive administrations-, ledelses- og 

tilsynsorganet om de gældende lovgivninger og administrative bestemmelser, som er vedtaget 

i henhold til Solvens II-direktivet. Ud over rådgivning til de respektive organer skal 

funktionen også foretage vurdering af de potentielle konsekvenser som forsikrings- og 

genforsikringsselskabet vil imødekomme ved en lovændring.  

Derudover skal Compliancefunktionen også identificere og vurdere Compliancerisici.44  

6.2.4 Intern revision  

Som et kontrollerende element i Solvens II-direktivet skal selskabet implementere en effektiv 

intern revisionsfunktion, hvis formål er at vurdere, om det interne kontrolsystem og andre dele 

af ledelsessystemet er hensigtsmæssigt og effektivt45.  

En vigtig faktor i den interne revisionsfunktionen er dets objektivitet46, hvilket betyder, at 

funktionen skal være fuldstændig uafhængig af selskabets operationelle funktioner. Det 

betyder samtidig, at den interne revisionsfunktions rapporteringsvej ikke er til direktionen og 

selskabets operationelle led, men mere direkte til bestyrelsen, hvor de skal indberette alle 

deres undersøgelsesresultater.  

Derudover skal den interne revisions funktion på baggrund af de indberettet 

undersøgelsesresultater og henstillinger47 afgøre, hvilke foranstaltninger der skal træffes for at 

imødekomme de enkelte resultater og henstillinger, og revisionsfunktionen, skal sikre, at disse 

foranstaltninger iværksættes.  

Derudover bliver retningslinjerne beskrevet mere uddybende i EU-Kommissionens 

delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014, hvoraf den interne revisionsfunktion 

bliver beskrevet i artikel 271.  

I artiklen fremgår det endvidere mere konkret, at sikringen af den interne auditfunktion 

opretholder uafhængigheden, hvilket skal ske ved, at personer i funktionen ikke må varetage 

                                                            
 
44KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til 
Europa‐Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings‐ og 
genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (Forordninger) i Artikel 270  
45 EUT L 335 af17.12.2009 – Artikel 47  
46 EUT L 335 af17.12.2009 – Artikel 47 afsnit 2  
47 EUT L 335 af17.12.2009 – Artikel 47 afsnit 3  
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andre funktioner i organisationen med undtagelse af proportionalitetsprincippet beskrevet i 

Solvens II-direktivets, artikel 29, stk. 3 og 4.  

Proportionalitetsprincippet beskriver, at foranstaltningerne beskrevet i direktivet skal ses i 

forhold til kompleksiteten af selskabet, og derfor skal der være mere lempelige krav for 

mindre selskaber (mindre kompleksitet). Samtidig fremgår det af forordningerne at der ikke 

må opstå nogen interessekonflikter for personer der varetager intern auditfunktionen. Det vil 

med andre ord sige, personer der arbejder i intern auditfunktion ikke kan anvende 

proportionalitetsprincippet til begrænset antal af nye personer i organisationen, grundet de 

mere skærpede krav fra direktivet.  

Derudover beskriver forordningerne mere detaljeret de opgaver, som den interne 

auditfunktion skal varetage, hvilket omfatter følgende48:  

 Indførelse, gennemførelse og opretholdelse af en auditplan, hvilket ligeledes modsiger 

direktivets krav om, at det er administrations-, ledelses- eller tilsynsorganet, der skal 

udarbejde en auditplan, som den interne auditfunktion skal følge.  

 Den interne auditfunktion skal foretage revisionen af de operationelle risici baseret på 

en risikobaseret tilgangsvinkel, hvilket stemmer overens med den allerede eksisterende 

danske lovgivning49.  

 Resultaterne af den udførte revision af de operationelle risici skal rapporteres til 

administrations-, ledelses- og tilsynsorganet. Det vil med andre ord sige den interne 

revisions funktion skal rapportere til de funktioner, som de har foretaget revisionen af, 

hvilket kan skabe en interessekonflikt, og modsiger kravet beskrevet i artikel 271, stk. 

2, litra b.  

 Den interne auditfunktion skal på baggrund af sin rapport udarbejde en plan med 

administrations-, ledelses- og tilsynsorganet, hvorved de forbedrer de punkter, som den 

interne audit funktion har identificeret i deres revision.  

6.2.5 Aktuarfunktionen  

Selskabet skal som en af de fire funktioner i de generelle ledelseskrav implementere en 

effektiv aktuarfunktion, hvis formål er at sikre følgende forhold50:  

                                                            
48 EUT L 12 af 17.1.2015 – Artikel 271 afsnit 2  
49 Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner  
50 EUT L 335 af 17.12.2009 – Artikel 48 afsnit 1  
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a) koordinere beregningen af forsikringsmæssige hensættelser 

b) sikre, at de metodologier, underliggende modeller og antagelser, der anvendes og 

lægges til grund ved beregningen af forsikringsmæssige hensættelser, er 

fyldestgørende 

c) vurdere, om de data, der benyttes til beregning af forsikringsmæssige hensættelser, er 

tilstrækkelige og af den påkrævede kvalitet 

d) sammenligne bedste skøn med de hidtidige erfaringer 

e) informere administrations-, ledelses- eller tilsynsorganet om, hvorvidt beregningen af 

de forsikringsmæssige hensættelser er troværdig og fyldestgørende 

 

f) føre tilsyn med beregningen af de forsikringsmæssige hensættelser i de i artikel 82 

nævnte tilfælde 

g) afgive udtalelse om den overordnede tegningspolitik 

h) afgive udtalelse om, hvorvidt genforsikringsarrangementerne er fyldestgørende, og 

i) bidrage til den effektive gennemførelse af det i artikel 44 omhandlede 

risikostyringssystem, navnlig med hensyn til de risikomodeller, der ligger til grund for 

beregningen af kapitalkravene i kapitel VI, afdeling 4 og 5, og den i artikel 45 

omhandlede vurdering.  

 

Det er et krav, at den person, der varetager aktuarfunktionen, skal have et kendskab til 

aktuarmatematik og finansmatematik på et niveau, som står i rimeligt forhold til arten, 

omfanget og kompleksiteten af de risici, der er forbundet med forsikrings- og 

genforsikringsselskabet51.  

                                                            
51 I henhold til egnethedskravet efter EUT L 335 af 17.12.2009 – artikel 42  
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6.2.6 Outsourcing  

Som en løsning på at de fire funktioner imødekommes af selskabet, er det muligt i henhold til 

Solvens II-direktivet, at forsikrings- og genforsikringsselskabet outsourcer en eller flere af 

funktionerne52.  

Til trods for at selskabet outsourcer en eller flere af funktionerne, er det stadig forsikrings- og 

genforsikringsselskabet der fuldt ud er ansvarlig for, at selskabet opfylder de forpligtelser, 

som det stilles i henhold til Solvens II-direktivet53.  

I direktivet fremgår det dog, at forsikrings- og genforsikringsselskabet ikke kan outsource 

funktionen, såfremt54:  

1) denne kan medføre en væsentlig forringelse af kvaliteten af ledelsessystemet,  

2) det medfører en uretmæssige forøgelse af den operationelle risiko,  

3) outsourcing forringer tilsynsmyndighedernes mulighed for at kontroller om selskabet 

overholder sin forpligtelser i henhold til Solvens II-direktivet, eller  

4) outsourcing af en eller flere af funktionerne forhindrer forsikrings- og 

genforsikringsselskabet i at tilbyde en tilfredsstillende service.  

Ud over det i direktivet beskrevne har EU kommission uddybet dette i forordningerne, hvoraf 

det fremgår, at selskabet ved brug af outsourcing skal udarbejde en politik, der skal beskrive 

omfanget af de outsourcede ressourcer, samt at outsourcing ikke resulterer i ringere kvalitet. 

Derudover skal politikken også omfatte, hvilken indvirkning outsourcing af en eller flere 

funktioner vil have over for organisationen55.  

I forordningerne beskriver kommissionen endvidere, hvilke forhold der skal tages højde for 

ved indgåelse af outsourcingaftale. Ved outsourcing er selskabet ansvarlig for at sikre sig, at 

en lignende aftale ikke overskrider gældende lovgivning, såsom dataloven. Derudover skal 

outsourcingaftalen godkendes af administrations-, ledelses- eller tilsynsorganet, hvilket sikrer 

de ansvarlige organer er involveret i outsourcingplanerne.  

                                                            
52 EUT L 335 af 17.12.2009 – Artikel 49 
53 EUT L 335 af 17.12.2009 – Artikel 49 afsnit 1  
54 EUT L 335 af 17.12.2009 – Artikel 49 afsnit 2 
55 EUT L 12 af 17.1.2015 – Artikel 274  
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Aftalen skal omfatte splittet af pligter og ansvarsområder mellem tjenesteyder og selskabet, 

dog skal dette ses i forhold til direktivet, der udtrykkeligt beskriver, at det altid er selskabet, 

der er ansvarlig til trods for, at en eller flere funktioner er outsourcet.  

Derudover stiller forordningen en række krav til tjenesteyder, hvilket selskabet skal sikre det 

overholder56. Tjenesteyder skal være underlagt samme bestemmelser om sikkerhed, som 

forsikringsselskabet er, hvilket f.eks. omfatter, at tjenesteyder skal have udarbejdet en 

beredskabsplan57 i lighed med forsikringsselskaberne.  

Derudover skal selskabet sikre, at tjenesteyder i lighed med selskabet overholder kravene om 

egnethed og hæderlighed, som beskrevet i direktivets artikel 42. Det vil med andre ord sige, at 

selskabet skal foretage test af, tjenesteyderne overholder kravene.  

6.3 EIOPA retningslinjer  

I tilslutning til direktivet og forordningerne beskrevet ovenfor henvises der til EIOPA's 

retningslinjer.  

EIOPA står for The European Insurance and Occupational Pension Authority. EIOPA blev 

etableret som konsekvens af en EU-reform om mere overvågning af den finansielle sektor i 

EU58. 

EIOPA har udarbejdet retningslinjer for ledelsessystem, hvilket er mere beskrivende 

retningslinjer for direktivet. I henhold til retningslinje 6 om intern revision af ledelsessystemet 

fremgår følgende paragraffer:  

"1.32. Selskabets administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan bør fastlægge omfanget og 

hyppigheden af de interne revisioner af ledelsessystemet under hensyntagen til arten, 

omfanget og kompleksiteten af virksomheden, på både individuelt niveau, koncernniveau, og 

af koncernstrukturen." 

 

og, 

 

"1.33. Selskabet bør sikre, at omfanget, resultaterne og konklusionerne af revisionen behørigt 

dokumenteres og rapporteres til selskabets administrations-, ledelses eller tilsynsorgan. 

                                                            
56 EUT L 12 af 17.1.2015 – Artikel 271 afsnit 4 
57 En beredskabsplan er plan for håndtering af nødsituationer og forretningsforstyrrelser.  
58 https://eiopa.europa.eu/about‐eiopa  
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Tilbagemeldinger med passende intervaller er nødvendige for at sikre, at der gennemføres 

opfølgende foranstaltninger, og at disse registreres." 

Derfor ligger EIOPA i retningslinjerne op til, at det er selskabets administrations-, ledelses- 

eller tilsynsorgan, der skal tage stilling til interne revisors rolle, hvilket sammenlignet med det 

tidligere forhold efter dansk lov som intern revisor havde over for selskabet alene var baseret 

på interaktion mellem bestyrelsen og intern revisor for at sikre intern revisors uafhængighed. 

Det det i formuleringen er beskrevet som "eller", giver det mulighed for det enkelte 

medlemsland alene at implementere det med tilsynsorgan, hvilket efter danske termer er 

bestyrelsen.  

Implementeringen af dette uddybes yderligere nedenfor i afsnittet "Bekendtgørelse af ledelse 

og styring af finansielle virksomheder m.v.".  

Det kan endvidere også nævnes, at de to paragraffer i retningslinjerne er meget åbne, hvorfor 

det skaber en bred basis for det enkelte medlemsland ved implementering af loven, dog 

modarbejder det dog bevæggrunden for EU's forslag, hvilket også var at sikre transparens for 

alle EU-medlemslandene.  

Som tidligere nævnt lægger direktivet op til, at selskabet kan outsource de fire funktioner med 

henblik på at imødekomme de nye krav, dog fremgår det også af direktivet og forordninger, at 

selskabet selv er ansvarlig for, at de lever op til kravene, til trods for at de har outsourcet en 

eller flere funktioner.  

Derfor lægger EIOPA i deres retningslinjer59 op til, at selskabet implementerer en egnetheds- 

og hæderlighedsprocedure for at imødekomme kravene i Solvens II-direktivet60. 

Endvidere klargør EIOPA også i deres retningslinjer, hvad de yderligere krav til outsourcing 

er i selskabet, da selskabet skal være ansvarlig for outsourcing af funktionerne, og at denne 

person skal have den fornødne viden til at foretage denne vurdering. Derfor skal denne person 

også leve op til direktivets egnetheds- og hæderlighedskrav. Det er også den outsourcing 

ansvarliges ansvar at underrette tilsynsmyndighederne, såfremt selskabet har outsourcet en 

eller flere funktioner.  

                                                            
59 EIOPA retningslinjer for ledelsessystemer ‐ § 1.46  
60 EUT af 17.12.2009 L 335/33 ‐ Artikel 42 og 43  
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I EIOPA retningslinjer for ledelsessystem afsnit 8: intern auditfunktion fremgår en række 

klare retningslinjer både for tilsynsorganets rolle, men også for den ansvarlige for 

nøglefunktionen intern audit.  

I § 1.85 fremgår følgende af retningslinjerne:  

"Selskabet bør sørge for, at den interne auditfunktion i sin audit samt vurdering og 

rapportering af auditresultatet ikke er under påvirkning fra administrations-, ledelses- eller 

tilsynsorganet, som kan bringe dens uafhængighed og upartiskhed i fare." 

Af paragraffen fremgår med andre ord, at det er selskabet, som skal være ansvarlig for, at de 

ikke selv påvirker den interne revisions uafhængiglighed, hvilket modsiger den tidligere § 

1.32, hvor det fremgår, at det er selskabet, der skal fastlægge hyppigheden og omfanget, 

hvilket vil sige hele auditplanen.  

Der kan derfor stilles spørgsmålstegn ved retningslinjernes klarhed, hvilket danner et værre 

grundlag for det danske Finanstilsyn for implementering af direktivet og dets retningslinjer i 

bekendtgørelsen.  

I retningslinjerne fremgår der endvidere mere klare retningslinjer for, at selskabet skal have 

implementeret en intern auditpolitik, hvor selskabet som minimum skal beskrive følgende 

forhold61:  

 vilkår og betingelse for, hvornår den interne auditfunktion kan udtale sig  

 procedure, som den ansvarlige for den interne auditfunktion skal følge  

 kriterierne for rotation af medarbejderopgaver. 

Politikkerne skal sikre, at intern revision udføre sit arbejde i det omfang, som selskabet 

forventer og derfor også lever op til de generelle ledelseskrav, som selskabet er ansvarlig for 

at sikre bliver overholdt.  

EIOPA retningslinjerne giver derfor et godt grundlag, som selskaberne kan tage 

udgangspunkt i ved implementering af de nye generelle ledelseskrav, dog under forudsætning 

af overholdelse af de krav der stilles af national lovgivning, hvilket bliver gennemgået 

nedenfor.  

Der er dog et enkelt kritikpunkt til retningslinjerne, da det flere gange fremgår, at det er 

selskabet, der skal sikre politikker, auditplan og retningslinjer. Idet intern audit skal foretage 

revision af de funktioner, der tilrettelægges i deres auditplan, kan der stilles spørgsmålstegn 

ved uafhængighed, hvilket fremgår meget specifikt i retningslinjernes § 1.85, at det ikke må. 

                                                            
61 EIOPA retningslinjer ‐ §§1.88 og 1.89 
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Derfor bør retningslinjerne være mere klare på, at det ikke er selskabet, men at det er 

tilsynsorganet i form af bestyrelsen, der efter dansk lovgivning skal klargøre politikker og 

danne rammerne for intern revisions auditplan.  

7 Bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringsselskaber 

m.v.  

For at belyse problemformuleringen skal der gives en forståelse for den vedtagne 

bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringsvirksomheder m.v.   

Baseret på EU direktivet62, forordningerne63 og retningslinjerne64, som beskrevet ovenfor, har 

Finanstilsynet fremlagt lovforslaget om bekendtgørelse om ledelse og styring af 

forsikringsselskaber m.v.65, som er blev godkendt den 16. december 2015.  

Bekendtgørelsen gør primært hjemmel i Solvens II-direktivet og forordningerne hertil.  

I kapitel 6 i bekendtgørelse af ledelse og styring af forsikringsselskaber m.v. beskrives 

reglerne for virksomhedens nøglefunktioner. Nøglefunktionernes formål er at sikre effektive 

former for virksomhedsstyring, herunder et effektivt risikostyringssystem og effektivt internt 

kontrolsystem66. Dette stemmer i særdeleshed overens med formålet med direktivet, hvilket er 

beskrevet tidligere.  

Dernæst beskriver bekendtgørelsen de fire nøglefunktioner og deres funktioner og opgaver, 

hvilket er baseret udelukkende på forordningerne til direktivet, hvorfor det ikke afviger 

væsentligt fra det tidligere nævnt.  

Et af de punkter der afviger fra direktivet og retningslinjerne fra EIOPA i den danske lov er § 

17, stk. 3, hvoraf det fremgår det, at direktionens opgave er at udarbejde funktionsbeskrivelser 

for hver af de fire nøglefunktioner. I EIOPA retningslinjer blev det specifikt beskrevet, at det 

var administrations-, ledelses- eller tilsynsorganet, som skulle udarbejde disse67.  

Derved har den danske lov begrænset sig kun til direktionen, hvilket som tidligere nævnt 

giver nogle komplikationer, idet den interne auditfunktion skal foretage revision af alle 

                                                            
62 EUT af 17.12.2009 L 335/33 
63 EUT L 12 af 17.1.2015 
64 EIOPA retningslinjer for ledelsessystem 
65 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=176484  
66 Bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringsselskaber m.v. § 17 stk. 1  
67 EIOPA retningslinjer for ledelsessystem § 1.50 
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funktioner, hvorfor det begrænser funktionens uafhængighed, såfremt det er direktionen, der 

foretager dets funktionsbeskrivelse.  

Finanstilsynet har specifikt for intern auditfunktionen indarbejdet et afsnit i loven, der vil 

sikre uafhængigheden og samtidig ikke modvirker i den allerede eksisterende lov om krav til 

den interne auditfunktion68.  

Det fremgår specifikt i afsnittet, at det ikke er direktionen, som funktionen skal rapportere til, 

men i stedet er det direkte til bestyrelsen, hvilket også fremgår af bekendtgørelse om 

revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder69.  

Dermed sikrer Finanstilsynet, at kravene efter EU-direktivet bliver implementeret i den 

danske lov, samtidig med at den ikke modarbejder allerede eksisterende lovgivning.  

8 Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle 

virksomheder m.v.  

For at skabe en forståelse af intern revisionsfunktion efter bekendtgørelse om revisionens 

gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. redegøres der for bekendtgørelsen og dermed 

intern revisionsfunktionens opgaver.  

I bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. fremgår 

revisionens arbejdsopgaver i forbindelse med revisionen af en finansiel virksomhed70. Denne 

lov er gældende for både den eksterne og interne revisor.  

I loven, fremgår specifikt den interne revisors rolle ved revisionen af den finansielle 

virksomhed. I bilag 4 fremgår det, at formålet med den interne revision er, at den skal være 

uafhængig af de aktiviteter, den skal revidere.  

Det fremgår endvidere af bilaget, at den interne revision skal rapportere og udføre 

arbejdsopgaver besluttet af bestyrelsen, der er også ligeledes har ansat en revisionschef til at 

starte med. Dette sikrer at revisionschefen samt revisionsfunktionen er uafhængige af de 

øvrige funktioner.  

                                                            
68 Bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringsselskaber m.v. § 21 stk. 1 
69 Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner § 
26 stk. 1 
70  Bilag 4 i Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle 
koncerner 
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Dette stemmer overens med EU direktivets formål med den interne auditfunktion71. Derfor er 

en række af de gældende regler allerede implementeret for selskaber, hvor der er 

implementeret en intern revisionsfunktion. Derfor har implementering af auditfunktionen 

grundet bekendtgørelsen for styring og ledelse af forsikringsselskaber m.v. en begrænset 

indvirkning på større forsikringsselskaber, da de har ressourcerne til at omstille sig til kravene 

efter Solvens II-direktivet.  

Dermed stilles der nogle større krav til de mindre forsikringsselskaber, da det kræver en større 

omstilling for dem end øvrige selskaber.  

9 Forskel mellem intern revisionsfunktion og intern auditfunktion  

Til at skabe en forståelse af de administrative og økonomiske konsekvenser, som 

forsikringsselskaberne står over for ved implementering af intern auditfunktion72, anses det 

for nødvendigt at skabe en forståelse af forskellen mellem den interne revisionsfunktion efter 

kapitel 3 og bilag 4 i bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder 

m.v. samt finansielle koncerner (revisionsbekendtgørelsen) og den interne auditfunktion efter 

bilag 9 i bekendtgørelse af ledelse og styring. 

Den interne revisionsfunktions ansvarsopgave i henhold til revisionsbekendtgørelsen er at 

foretage revision af alle væsentlige og risikofyldte områder i virksomheden73, hvorfor intern 

revisionsfunktions rolle er at foretage en revision af de operationelle funktioner i 

virksomheden set i forhold til væsentlighed og risiko.  

Den interne auditfunktions ansvarsopgave i henhold til bekendtgørelse af ledelse og styring af 

forsikringsselskaber m.v.74 skal give en vurdering af, hvorvidt det interne kontrolsystem er 

tilstrækkeligt og effektivt. Derudover skal den interne auditfunktion også foretage revision af 

de tre øvrige funktioner (risikostyrings-, Compliance- og aktuarfunktionen), hvilket skal ses i 

sammenhæng med den interne auditfunktions overholdelse egnetheds- og hæderlighedskrav 

efter bestemmelserne i Solvens II-direktivet.  

                                                            
71 EUT af 17.12.2009 L 335/33 – artikel 47 afsnit 3  
72 Bilag 9 i Bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringsselskaber m.v. 
73 Bilag 4 afsnit 2.2 i Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt 
finansielle koncerner 
74 Bilag 9 i Bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringsselskaber m.v. 
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I tilfælde af at selskabet tidligere har haft en intern revisionsfunktion75 vil den intern 

revisionsfunktion være i stand til at varetage den samme rolle som den interne auditfunktion 

under hensynstag til, at de imødekommer kravene om egnethed og hæderlighed. 

Dette skal i særdeleshed ses i sammenhæng med, at funktionen skal foretage en revision af 

aktuarfunktionen, hvorfor det kræver, at den ansvarlige i intern auditfunktion har tilstrækkelig 

faglige kompetencer til at foretage revisionen.  

  

                                                            
75 Kravene om intern revisionspligt efter § 17 stk. 3 i Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle 
virksomheder m.v. samt finansielle koncerner 
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10 Belysning af konsekvenserne ved implementeringen af 

bekendtgørelsen baseret på høringsnotat og svar  

For at opnå tilstrækkeligt datagrundlag for at analysere undersøgelsesspørgsmålene:  

 Hvordan vil et mindre forsikringsselskab forholde sig til kravene om intern revision? 

og, 

 Hvilke praktiske konsekvenser har de nye generelle ledelseskrav over for de mindre 

forsikringsselskaber, samt hvilke løsningsmodeller har eller kan de mindre 

forsikringsselskaber implementere for at imødekomme kravet om intern 

auditfunktion?  

har jeg foretaget en gennemgang af sekundære data, som tager udgangspunkt i en række af de 

bekymringer, som forsikrings-, genforsikrings- og pensionsselskaberne havde, da forslaget 

om loven76 blev fremlagt i folketinget.  

Disse bekymringer og spørgsmål fremsat af interessenter i forsikrings-, genforsikrings- og 

pensionsselskabernes branche fremgår af høringsnotat dateret den 20. november 201577.  

For at få belyst ovenstående undersøgelsesspørgsmål mere i dybden har jeg foretaget et 

empirisk studie ved at forespørge en række repræsentanter, der er blevet påvirket af 

lovforslaget. Ud over hvilke præcise konsekvenser, som bekendtgørelsen har haft for 

repræsentanterne, giver interviewene også et aspekt af, hvad de har foretaget af justeringer for 

at imødekomme disse krav.  

10.1 Høringssvar vedr. bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringsselskaber 

m.v.  

De interessenter, der har benyttet sig af muligheden for at forespørge Finanstilsynet til det 

fremlagte bekendtgørelse for at belyse deres bekymring ift. de interessenter, de repræsenterer:  

 Den Danske Aktuarforening  

 Foreningen af interne Revisorer  

 Forsikring og Pension  

                                                            
76 Bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringsselskaber m.v. 
77 http://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/e9997e9f‐1598‐4319‐8434‐
b089d9d17f4c/Ledelsesbkg_1_Brev_h%C3%B8ring_20112015.pdf  
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 Rigsrevisionen  

 Forening for statsautoriserede revisorer (ingen spørgsmål til direktivet)  

 Uddannelse- og forskningsministeriet (ingen spørgsmål til direktivet). 

Høringsnotatet giver en specifik kommentar til de spørgsmål78, som der er fremsendt til 

tilsynet, men der foretages ikke uddybende gennemgang af spørgsmålene, hvor der skabes en 

dialog mellem repræsentanterne og tilsynet. Dette resulterer i, at datagrundlaget for besvarelse 

af ovenstående undersøgelsesspørgsmål er begrænset, hvorfor det uddybes med interview af 

repræsentanterne som tidligere nævnt.  

Derudover har Finanstilsynet i deres høringsnotat fremlagt en vurdering af de 

erhvervsøkonomiske konsekvenser af ledelsesbekendtgørelsen79, hvilket er analyseret for at 

identificere forhold, der ikke tidligere er nævnt i gennemgangen af EUROPA og Rådets 

Direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009, Kommissionens delegerede forordning (EU) 

2015/36 af 10. oktober 2015, EIOPA retningslinjer for ledelsessystem og bekendtgørelse om 

ledelse og styring af forsikringsselskaber m.v. 

10.1.1 Den Danske Aktuarforening  

Den Danske Aktuarforening80 repræsenterer mest af alt de danske aktuarer, men har også en 

række ikke aktuar uddannede medlemmer, som udgør en begrænset del af foreningens 

repræsentanter.  

Spørgsmålene fra aktuarforeningen tager primært udgangspunkt i den anden søjle og med 

særlig fokus på kravet om aktuarfunktionen under de generelle ledelseskrav81. Derfor belyser 

aktuarforeningens ikke direkte undersøgelsesspørgsmålene, men belyser en række spørgsmål 

generelt til nøglefunktionerne, nøglepersonerne, outsourcing og egnethed for nøglepersoner.  

Foreningen stiller spørgsmålstegn ved kravene for outsourcing af nøglefunktionen82, hvilket 

efter deres optik anses som værende relativ krævende sammenlignet med øvrige EU-lande. 

                                                            
78 http://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/e9997e9f‐1598‐4319‐8434‐
b089d9d17f4c/H%C3%B8ringssvar.pdf  
79 http://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/e9997e9f‐1598‐4319‐8434‐
b089d9d17f4c/Ledelsesbkg_4_Vurderingsbilag_h%C3%B8ring_20112015.pdf  
80 
http://www.aktuarforeningen.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=313&lang=da  
81 EUT L 335 af 17.12.2009 – artikel 48 
82 § 17 stk. 10 i Bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringsselskaber m.v.  
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Som det fremgår af ovenstående afsnit om outsourcing, er der tale om et løsningsforslag til de 

mindre forsikring- og genforsikringsselskaber.  

Derfor vil en implementering af strammere lovgivning sammenlignet med de øvrige EU-lande 

modarbejde direktivets formål med artikel 48.  

Derudover stiller foreningen spørgsmålstegn ved om nøglepersonen ikke må udføre 

nøglefunktionens opgaver, da de ser det som en unødvendig byrde. En lignende formulering i 

loven vil resultere i, at de ressourcer, som forsikrings- og genforsikringsselskabet skal bruge 

på de nye generelle ledelseskrav, udvides markant.  

Ovenstående bemærkninger er væsentlige punkter i forbindelse med, hvordan de nye krav 

påvirker forsikrings- og genforsikringsselskabet markant i form af ressourcetræk for de 

enkelte selskaber.  

10.1.2 Foreningen af interne revisorer  

Foreningen af interne revisorer83 repræsenterer interne revisorer i private og offentlige 

virksomheder/organisationer. Derudover har de også en række medlemmer fra de større 

eksterne revisionshuse herunder Big484, Beierholm, BDO m.v.  

Deres interesse er derfor i lighed med aktuarforeningen den anden søjle i direktivet85 med 

fokus på de fire funktioner, herunder specifikt den interne auditfunktion.  

I de fremsendte spørgsmål sætter foreningen spørgsmålstegn ved, om at nøglepersonen i 

selskabet skal være ansat, hvilket bevirker en række udfordringer for de tilfælde, hvor det 

mindre forsikrings- eller genforsikringsselskab har outsourcet funktionen, hvilket gælder alle 

de fire funktioner.  

Som tidligere nævnt er der tale om artiklen om outsourcing skal være et løsningsforslag for at 

imødekomme kravene, men i lighed med tidligere nævnt om kravene til outsourcing for intern 

auditfunktionen er de strammer i den dansk lovgivning86 end EU-direktivet87 ligger op til. Det 

                                                            
83 http://www.iia.dk/default.asp?menuitem=11  
84 Big4 er en forkortelse for de fire største revisionshuse på verdensplan herunder Deloitte, EY, KPMG og PWC.  
85 De kvalitative krav efter EUT L 335 af 17.12.2009 – Kapitel IV 
86 Bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringsselskaber m.v. 
87 EUT L 335 af 17.12.2009 
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skyldes at der i lovforslaget fremgår at revisionschefen skal være ansat i selskabet88, hvilket 

ikke stemmer overens med EU-direktivet.  

Bekendtgørelsen imødekommer derfor ikke kravene om at danne grundlag for at 

løsningsforslaget for de nye generelle ledelseskrav som tidligere nævnt i direktivet.  

10.1.3 Forsikring og Pension  

Forsikring og Pension89 er brancheorganisationen for forsikrings- og pensionsselskaber, hvor 

det er deres mission at fremme branchens interesser. Forsikring og Pensions interessenter er 

derfor selskaber der opererer i forsikrings- og pensionssegmentet.  

I deres høringssvar lægger de vægt på, at bekendtgørelsen skal skabe grundlag for god og 

effektiv selskabsledelse. Idet de danske forsikrings- og pensionsselskaber er vidt forskellige 

vedrørende opbygning og størrelse, mener Forsikring og Pension, at Finanstilsynet og 

bekendtgørelsen skal danne grundlag for et mere fleksibelt miljø inden for de generelle regler 

i direktivet90.  

Dette skal først og fremmest ske ved, at Finanstilsynet ikke får implementeret mere krævende 

lovgivning end direktivet og forordningen91 lægger til grund. Derudover mener Forsikring og 

Pension, at Finanstilsynet skal havde større fokus på de retningslinjer som er publiceret af 

EIOPA92, som beskrevet tidligere i afhandlingen.  

Det skal være frem for Finanstilsynet implementere en række nationale regler, som dermed 

ikke skaber den transparens, som var et af bevæggrundene for direktivet93.  

Dernæst forespørger brancheorganisationen mere specifikt vedrørende adskillelse af 

nøglepersonerne og nøglefunktionerne. Som tidligere fremhævet af foreningen for interne 

revisorer belaster Finanstilsynets forslag om, at nøglepersonerne ikke må udføre opgaverne i 

nøglefunktionerne, organisationen, da den både skal havde en udførende og kontrollerende del 

i alle funktionerne med undtagelse af intern auditfunktion, da det alene er en kontrollerende 

funktion.  

                                                            
88 § 17 stk. 10 I Bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringsselskaber m.v. 
89 http://www.forsikringogpension.dk/om‐os/Sider/Om_os.aspx  
90 EUT L 335 af 17.12.2009 
91 EUT L 12 af 17.1.2015  
92 EIOPA retningslinjer om ledelsessystemer  
93 http://ec.europa.eu/finance/insurance/solvency/solvency2/index_en.htm  
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Dette vil være med til at belaste organisationen mere end direktivet, forordningerne og 

retningslinjerne fra EIOPA lægger op til, hvorfor Finanstilsynet lægger op til strammere 

vilkår end de øvrige EU-lande. Dette vil havde en negativ effekt på de danske 

forsikringsvirksomheders konkurrenceevne over for forsikringsselskaber der opererer i de 

øvrige EU-lande.  

Forsikring og Pension lægger derfor op til, at Finanstilsynet blot skal implementere loven 

inden for direktivets rammer.  

Dernæst bevæger brancheorganisationen sig videre til deres næste punkt, som er en unødig 

kontrol af kontrollen, da brancheorganisationen mener, at ved implementering af 

Finanstilsynets forslag vil de implementere en såkaldt fjerde forsvarslinje, som bevæger sig 

ud over Solvens II-direktivets regulering.  

Det sidste punkt i høringssvaret fra Forsikring og Pension med relevans for afhandlingen er 

spørgsmålet om outsourcing. Brancheorganisationen mener ikke, at Finanstilsynet har 

fremlagt klare retningslinjer for outsourcing, hvilket heller ikke fremgår klart af 

bekendtgørelsen94. Derfor vil brancheorganisationen have, at bekendtgørelsen følger 

forordningerne til direktivet95 for ikke at overimplementere reglerne. 

10.1.4 Vurdering af de erhvervsøkonomiske konsekvenser ved ledelsesbekendtgørelsen  

I forbindelse med høringsnotat96 og grundet implementering af de fire nye nøglefunktioner 

har "Team effektiv regulering"97, der arbejder under Erhvervsstyrelsen, som opgave at belyse 

de økonomiske og administrative konsekvenser, som erhvervslivet står over for ved 

implementering af nye lovgivninger98.  

Funktionen har vurderet, at implementeringen af bekendtgørelsen vil berøre 126 selskaber, 

heraf er 92 af disse gruppe 1-forsikringsselskaber, hvilket er de selskaber der primært bliver 

berørt af denne lovændring. Den samlede økonomiske byrde for selskaberne udgør 145,4 mio. 

kr. i forbindelse med omstillingen til bekendtgørelsen. Derudover vil selskaberne have 

                                                            
94 Bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringsselskaber m.v.  
95 EUT L 12 af 17.01.2015 – artikel 274 
96 http://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/e9997e9f‐1598‐4319‐8434‐
b089d9d17f4c/Ledelsesbkg_1_Brev_h%C3%B8ring_20112015.pdf  
97 https://erhvervsstyrelsen.dk/forebyggelse‐af‐byrder  
98 http://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/e9997e9f‐1598‐4319‐8434‐
b089d9d17f4c/Ledelsesbkg_4_Vurderingsbilag_h%C3%B8ring_20112015.pdf  



Solvens II – implementering af intern auditfunktion 
Kandidatafhandling, Instituttet for Regnskab og Revision  

Copenhagen Business School 2016  
 

Page 40 of 97 
 

løbende udgifter i relation til bekendtgørelsen på 33,8 mio. kr. årligt. De to angivne tal er den 

totale omkostning for de berørte selskaber.  

Omkostningerne relateres sig i særdeleshed til implementeringen af nye politikker, regulering 

af tidligere politikker samt rapportering heraf til de respektive led.  

Ud over konsekvenserne har "Team effektiv regulering" også belyst de positive konsekvenser, 

hvor de kun belyser en administrative lempelse på ca. 0,8 mio. kr., hvilket allerede er 

modregnet i de 145,4 mio. kr.  

Analysen giver et relativt klart billede af de konsekvenser, som bekendtgørelsen99 medfører, 

hvilket også er udtrykt i interessenternes holdninger.  

10.2 Delkonklusion af belysning af konsekvenserne ved implementeringen af 

bekendtgørelsen baseret på høringsnotat og svar  

Som det fremgår af høringssvarene fra interessenterne100 fokuserer de i særdeleshed på de 

administrative konsekvenser, som implementeringen af bekendtgørelsen vil medføre. 

For alle parterne fokuserer de meget på løsningsforslaget til at imødekomme de nye krav ved 

brug af outsourcing, hvilket stilles under stærk kritik, da det ikke fremgår af høringsnotatet 

eller bekendtgørelsen, om specifikke løsningsmodeller eller retningslinjer i lighed med 

forordningerne for direktivet101.  

Derudover stiller brancheorganisationen Forsikring og Pension også stærkt fokus på 

implementeringen af de fire funktioner i henhold til bekendtgørelsen i forhold til direktivets 

formulering102. De belyser en vigtig pointe; at Finanstilsynet har sat nogle yderligere krav til 

bekendtgørelsen, som ikke fremgår af direktivet.  

Det er i særdeleshed Finanstilsynets forslag om en "fjerde" forsvarslinje, som belaster 

organisationen yderligere i forhold til direktivet. Derudover kan der også stilles 

spørgsmålstegn ved om denne forsvarslinje vil beskytte forsikringstager yderligere, og om 

hvorvidt det er nødvendigt set i forhold til direktivets retningslinjer. I det direktivet omhandler 

en tredje forsvarslinje, som er det kontrollerende element af de udførende funktioner.  

                                                            
99 Bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringsselskaber m.v.  
100 http://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/e9997e9f‐1598‐4319‐8434‐
b089d9d17f4c/H%C3%B8ringssvar.pdf  
101 EUT L 12 af 17.01.2015 
102 EUT L 335 af 17.12.2009 – Kapitel IV 
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En række af de bemærkninger, som er fremsendt af de nævnte parter ovenfor, er ikke blevet 

reguleret i den implementerede bekendtgørelse, hvilket i særdeleshed kan ses i betragtning af, 

at Finanstilsynet havde udsendt høringsfrist den 4. december 2015103, hvorfor der kun var tale 

om en arbejdsuge til drøftelse af de nævnte forhold og få indarbejdet disse, så de imødekom 

begge parter.  

Baseret på de forhold, der er belyst i ovenstående afsnit i afhandlingen, ville disse have en 

række direkte konsekvenser for selskaberne, hvilket også udformes meget præcist i det 

kvantitative datagrundlag fra "Team effektiv regulering", hvilket tegner et klart billede for 

konsekvenserne.  

Derudover fremgår det meget tidligt af spørgsmålene fra organisationerne og foreningerne, at 

de lægger stort tryk på outsourcing af funktionerne til tredjepart for at imødekomme kravene. 

Dette er i særdeleshed en fordel for de mindre selskaber, hvor det kan være administrativt 

mere bekosteligt at havde en fast mand ansat i hver af de fire funktioner frem for at få en 

ekstern konsulent til at varetage alle opgaverne.  

Dette skyldes i særdeleshed, at der skal være en person, som er ansvarlig for hver 

nøglefunktion, hvor der i mindre forsikringsselskaber ikke vil være en stor arbejdsbelastning. 

Derfor vil det være besparende at have en konsulent ansat frem for en fast mand. Dog 

imødekommer selskaberne en række udfordringer i dette, da Finanstilsynet fremlægger et 

forslag, hvor nøglepersonen skal være ansat i selskabet104. Det betyder derfor, at ved 

outsourcing af funktionerne skal konsulenten ansættes af selskabet personligt, hvilket kan 

imødekommes ved, at kontrakten bliver indgået med den eksterne konsulent, men der er dog 

tale om en yderligere administrativ byrde for selskabet.  

11 Inddragelse af repræsentanter for forsikringsmarkedet   

11.1 Udvælgelseskriterie for respondenter  

Til at besvare undersøgelsesspørgsmålene:  

 Hvordan vil et mindre forsikringsselskab forholde sig til kravene om intern revision? 

og, 

                                                            
103 http://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/e9997e9f‐1598‐4319‐8434‐
b089d9d17f4c/Ledelsesbkg_1_Brev_h%C3%B8ring_20112015.pdf  
104 § 17 stk. 10 I Bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringsselskaber m.v. 
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 Hvilke praktiske konsekvenser har de nye generelle ledelseskrav over for de mindre 

forsikringsselskaber, samt hvilke løsningsmodeller har eller kan de mindre 

forsikringsselskaber implementere for at imødekomme kravet om intern 

auditfunktion?  

er der i opgaven inddraget holdninger fra repræsentanter i markedet, hvilket vil sige dem der 

har været involveret eller er ansvarlig for at implementere de fire funktioner i deres 

organisationer.  

Til brug for udvælgelsen er der taget udgangspunkt i Finanstilsynets hjemmeside105, hvoraf 

alle selskaber under tilsyn er noteret. 

På Finanstilsynets hjemmeside er der sorteret på skadesforsikring, hvilket er den type af 

forsikringsselskaber, der i afhandlingen er afgrænset til. Derudover er der filtreret alle filialer 

fra, som det fremgår af afgrænsningen, da de ikke udgør den relevante population i opgaven.  

På Finanstilsynets hjemmeside fremgår der 70 selskaber106, der noteret som danske 

skadesforsikringsselskaber. Ud fra hvert selskab er der indhentet oplysninger baseret på 

seneste tilgængelige årsrapport fra Erhvervsstyrelsen107, disse oplysninger omfatter:  

 Bruttopræmier  

 Har selskabet haft implementeret intern revision før (intern revisors erklæring i 

årsrapporten)  

 Ejerforhold. 

Baseret på ejerforholdene kan det vurderes, om selskaberne er en del af en større 

forsikringskoncern, som har tidligere været omfattet af intern revisionskrav, eller de er en del 

af en større dansk koncern, hvis primære formål ikke er at drive forretning, hvorved der er tale 

om et Captiveselskab108.  

Ud af de 70 selskaber, som er registreret på Finanstilsynets hjemmeside som værende danske 

skadesselskaber, er der 13 selskaber som er Captiveselskaber, da selskabets forsikringstager er 

                                                            
105 https://www.finanstilsynet.dk/da/Tal‐og‐fakta/Virksomheder‐under‐tilsyn/VUT‐database.aspx  
106 Se bilag 1 for totalliste 
107 www.cvr.dk  
108 Ved Captiveselskab forstås som et forsikringsselskab, hvis formål er at forsikre selskaber i den koncern, som 
det er en del af i form af et "in‐house" forsikringsselskab.  



Solvens II – implementering af intern auditfunktion 
Kandidatafhandling, Instituttet for Regnskab og Revision  

Copenhagen Business School 2016  
 

Page 43 of 97 
 

koncernen, som den er en del af og dermed ikke en privat forsikringstager, hvilket er 

omdrejningspunktet for opgaven er denne type af forsikring frasorteret.  

Derudover er der fire selskaber, som er en del af en større forsikringskoncern, hvorfor 

selskaberne har implementeret samme forhold, som de øvrige selskaber i koncernen, hvilket 

også inkluderer en intern revisionsfunktion. Endvidere er der et selskab, som bliver varetaget 

af et andet forsikringsselskab, hvorfor det også er frasorteret i populationen.  

Dernæst er der gennemgået alle årsrapporter for at identificere, om selskabet tidligere har haft 

en intern revisionsfunktion109, hvilket er påset ved intern revisors erklæring110 i årsrapporten. 

Dette er ikke entydigt udtryk for, at selskabet ikke har en implementeret intern 

revisionsfunktion, hvorfor dette vil blive forespurgt ved til den endelige udvalgte population.   

Ud af de resterende 52 selskaber er der 11 selskaber, som tidligere har haft en intern revision 

efter revisionsbekendtgørelsen111, som beskrevet ovenfor. Det vil give selskabet mulighed for 

at anvende den intern revisionsfunktion, som intern auditfunktion under hensyn af 

egnethedskravet112 er opfyldt. Såfremt egnethedskravet er opfyldt vil det give selskaberne en 

mere lempelig overgang, hvorfor de er frasorteret.  

Som det sidste parameter til udvælgelse af den relevante population er der indhentet 

årsrapporter for selskaber, hvor bruttopræmien er registreret for alle selskaber. Bruttopræmien 

er anvendt som indikator for at måle størrelsen af selskabet og vurdere, hvorvidt selskabet er 

undtaget for implementering de generelle ledelseskrav113. En række af disse selskaber, som 

har en lavere bruttopræmie end angivet i artikel 4, stk. 1, litra a, foretager ansvarsforsikring, 

hvorfor selskaberne ikke er omfattet af undtagelseskravene.  

Det vurderes, at selskaber, som har en lavere bruttopræmie end 5 mio. EUR, er meget 

begrænset hvorfor selskaberne vil føle, at implementeringen har en markant påvirkning på 

deres administrative og økonomiske ressourcer. Det vil med andre ord sige, at population af 

forsikringsselskaber under 5 mio. EUR ikke udgør et retvisende billede af det generelle 

forsikringsmarked.  

                                                            
109 Intern revisionsfunktion efter § 17 stk. 3 i Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle 
virksomheder m.v. samt finansielle koncerner 
110 Bilag 4 afsnit 2.1 i Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt 
finansielle koncerner 
111 Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner 
112 Egnethedskravet efter EUTL 335 af 17.12.2009 – artikel 42  
113 Undtagelseskravene efter EUTL 335 af 17.12.2009 – artikel 4 stk. 1 litra a  
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Ud af de resterende 41 selskaber er der 19 selskaber, som har under 5 mio. EUR i 

bruttopræmier, hvorfor disse udelukkes fra den testede population.  

Det resulterer i 22 selskaber, som udgør den population, der på baggrund af ovenstående 

afsnit om direktivet og dets indvirkning vurderes til at blive påvirket mest.  

Til brug for at belyse ovenstående undersøgelsesspørgsmål er der foretaget et telefonisk 

interview med en involveret eller ansvarlig for implementering af Solvens II-direktivets krav 

om de generelle ledelseskrav114.  

For hvert telefoniske interview er der udarbejdet et referat, som er vedlagt som bilag til 

opgaven for at dokumentere validiteten i datagrundlaget115.  

Den endelige population resulterer i 23 selskaber, hvor det vurderes, at det ikke er relevant at 

inddrage alle 23 selskabers holdning og meninger vedrørende emnet. Det skyldes, at en 

population på 100 % nødvendigvis ikke giver et bedre resultat end en population på f.eks. 50 

%, hvilket også er opvejet mod den tid og de ressourcer der er anvendt ved forespørgslen. 

Endvidere vil det ikke været mulig at foretage en 100 % undersøgelse, da der vil være en 

række respondenter, som ikke ønsker at udtale sig.  

Idet der er tale om en mindre population vurderes det, at den relevante population til 

undersøgelsen vil omhandle 8 selskaber, hvilket vil sige, at 36 % af den totale population er 

forespurgt.  

Idet afhandlingens omdrejningspunkt er små forsikringsselskaber er der startet med at 

foretage telefoniske interviews med selskaber med den laveste bruttopræmie. Idet 

bruttopræmien er et udtryk for selskabets aktivitet, vurderes det også som værende et udtryk 

for, at det selskab med den laveste bruttopræmie også er det mindste forsikringsselskab.  

I bilag 1 fremgår de selskaber, som er blevet telefonisk interviewet, og endvidere er der som 

tidligere nævnt vedlagt et referat som bilag pr. telefoninterview.  

Nedenfor vil de enkelte parters holdninger bliver beskrevet og analyseret til brug for en 

delkonklusion til at besvare undersøgelsesspørgsmålet.  

                                                            
114 EUT L 335 af 17.12.2009 – Kapitel IV 
115 Bilag 2‐9 



Solvens II – implementering af intern auditfunktion 
Kandidatafhandling, Instituttet for Regnskab og Revision  

Copenhagen Business School 2016  
 

Page 45 of 97 
 

11.1.1 Fri Forsikring A/S (Krifa Forsikring A/S)  

Det første selskab, der er foretaget et telefonisk interview af, er Fri Forsikring A/S116, tidligere 

kendt som Krifa Forsikring A/S. Selskabet har årlige bruttopræmier for 46 mio. kr., hvorfor 

de lige præcis ikke er undtaget om kravene til Solvens II efter artikel 4, stk. 1, litra a (5 mio. 

EUR ~ 37,5 mio. kr.). 

Fri Forsikring A/S er ejet af Krifa Holding117, hvis primære aktivitet består i at drive Kristelig 

Fagforenings erhvervsmæssige aktiviteter. Dermed udbyder Fri Forsikring A/S forsikring til 

fagforeningens medlem (forsikringstageren).  

Hos Fri Forsikring A/S er det den administrerende direktør Kurt Sørensen, som har været 

ansvarlig for at sikre selskabet lever op til kravene efter Solvens II118, hvorfor han også er den 

mest relevante person fra selskabet at inddrage i interviewet.  

I interviewet er der først og fremmest forespurgt om, selskabet har en intern revision eller er 

omfattet af koncernens interne revisionsfunktion, hvilket ikke er tilfældet. Det vil sige 

selskabet har skullet implementere fire nye funktioner i organisationen. 

Grundet selskabets størrelse har selskabet anvendt proportionalundtagelsen119, hvilket som 

tidligere nævnt, vil sige, at selskabet kan anvende den samme person til flere af de samme 

nøglepositioner. Mere specifikt er det den administrerende direktør, som varetager 

risikostyrings-, aktuar- og Compliancefunktionen.  

Idet man efter direktivet ikke kan anvende den samme person som nøgleperson i 

auditfunktionen, og vedkommende samtidig skal være uafhængig af de funktioner, som 

vedkommende reviderer, har det ikke været muligt for selskabet at anvende en af deres egne 

medarbejdere til at varetage denne funktion.  

Selskabet har derfor udnyttet sin koncernstruktur, så selskabet har hyret regnskabschefen i 

Krifa Holding som revisionschef, hvilket sikrer uafhængigheden. Det vil med andre ord sige, 

at selskabet har outsourcet nøglefunktionen efter Solvens II-direktivets artikel 49.  

                                                            
116 https://www.friforsikring.dk/Om‐os  
117 https://www.krifaforsikring.dk/~/media/krifaforsikring/pdf/om‐os‐regnskab‐aarsrapport2015.ashx?la=en  
118 EUT L 335 af 17.12.2009 
119 Proportionalundtagelsen tager højde for selskabets størrelse, hvorfor de samme krav ikke stilles over for 
mindre forsikringsselskaber, såsom det er den samme person, der kan varetage flere funktioner med 
undtagelse af intern auditfunktion  
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I interviewet har Kurt Sørensen åbent udtrykt sin holdning over for direktivet120 og de nye 

krav, hvor han mener, at kravene er for skrappe til et mindre forsikringsselskab, og direktivet 

vil ikke resultere i at beskytte forsikringstager, men derimod skade forsikringsselskabet.  

Selskabets produkter er ukomplicerede, hvorfor risikoen i forsikringsselskabet er begrænset, 

og har tidligere været styret ved en dag-til-dag håndtering. På den måde sikrer selskabet, at 

dets aktiviteter ikke skader forsikringstageren.  

Direktivet stiller nu krav om politikker og retningslinjer121, hvilket betyder, at selskabet nu 

skal bruge tid og ressourcer på at implementere politikker og retningslinjer, og derudover skal 

selskabet også løbende dokumentere det, hvilket efter Kurt Sørensen ikke stiller 

forsikringstager bedre.  

I hans optik er der ikke tale om, at de initiativer de har foretaget baseret på Solvens II-

direktivet, har stillet forsikringstager bedre – det er blot et ekstra forsvar uden gavn for 

samfundet.  

Selskabet har dermed imødekommet kravene om de generelle ledelseskrav ved, at 

eksisterende medarbejdere skal bruge yderligere tid på nye ansvarsområder. Derudover har de 

outsourcet en funktion122, hvilket også koster selskabet – efter deres mening – unødige træk 

på ressourcer.  

Baseret på ovenstående interview med Kurt Sørensen fremgår det meget tydeligt af hans 

holdning, og dermed selskabets holdning at der ikke tale om, at forsikringstager stilles bedre, 

men at kravene blot skader forsikringsselskabet.  

11.1.2 Bornholms Brandforsikring A/S 

Den næste respondent der er interviewet i forbindelse med at belyse ovenstående 

undersøgelsesspørgsmål, er Bornholms Brandforsikring A/S123, som årligt har præmier for 

111 mio. kr. og dermed kan klassificeres som et mindre forsikringsselskab.  

Bornholms Brandforsikring A/S er 73 % ejet af Bornholms Brand a.m.b.a., hvilket vil sige, at 

det er forsikringstagerne selv, der er medejer af selskabet. De resterende 27 % ejes af 

TopDanmark.  

                                                            
120 EUT L 335 af 17.12.2009 
121 EUT L 335 af 17.12.2009 – artikel 41 stk. 3  
122 EUT L 335 af 17.12.2009 – artikel 49  
123 https://www.bornbrand.dk/?Id=980  
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Der er foretaget telefonisk interview af Dorthe Sørensen, som er Økonomidirektør for 

Bornholms Brandforsikring A/S, og som har været involveret og var delvis ansvarlig for 

implementeringen af de fire funktioner i selskabet.  

I interviewet er der først og fremmest forespurgt om, selskabet har en intern revision, eller om 

selskabet er omfattet af TopDanmarks intern revisionsfunktion, hvilket ikke er tilfældet. Det 

vil sige, at selskabet har skullet implementere fire nye funktioner i organisationen. 

Selskabet har benyttet sig af proportionalundtagelsen, hvilket vil sige, at den administrerende 

direktør er nøgleperson for alle funktioner med undtagelse af den intern auditfunktion. 

Derudover er der en række personer, som er den udførende person i en funktion.  

For så vidt angår risikostyring har selskabet tildelt ansvaret til den nuværende skadeschef, 

som generelt er ansvarlig for risikostyringen i selskabet, hvorfor egnethed og hæderlighed 

efter artikel 42 i direktivet er overholdt.   

I Compliancefunktionen er det en nuværende Financial Controller, som varetager denne rolle 

med assistance fra Økonomidirektør Dorthe Sørensen til at sikre, at egnethed og hæderlighed 

bliver opfyldt.  

Aktuarfunktionen bliver varetaget af Økonomidirektør Dorthe Sørensen, som i forbindelse 

med styring af selskabet tidligere har været involveret i de aktuarmæssige hensættelser, 

hvorfor de har vurderet at hendes egnethed og hæderlighed er opretholdt.  

Til at varetage den interne auditfunktionen har selskabet udnyttet sin position, som delvis ejet 

af TopDanmark og har TopDanmarks interne revisionsfunktion, som revisionschef i den 

interne auditfunktion hos Bornholms Brandforsikring A/S, hvilket med andre ord vil sige, at 

de har outsourcet funktionen124.  

For Bornholms Brandforsikring A/S betyder det derfor at de personer, der varetager de tre ud 

af de fire funktioner, har yderligere arbejdsopgaver på deres bord ud over deres almindelige 

rolle, hvilket vil sige et yderligere ressourcetræk for selskabet. Derudover betaler selskabet et 

fee til TopDanmark for at udføre den interne revision.  

                                                            
124 EUT L 335 af 17.12.2009 – artikel 49 
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Efter Dorthe Sørensens mening giver de fire funktioner mulighed for dem at se ind i selskabet 

og fokusere på en række parametre, som tidligere ikke har været relevante for dem og dermed 

har det skabt noget positivt for dem.  

Når det er sagt, udtrykker hun også en meget kraftig holdning om, at implementeringen af de 

fire funktioner på ingen måde gavner forsikringstager, og i hendes øjne er der tale om alt for 

store krav til små og mellemstore forsikringsselskaber.  

Dette danner grundlag for de mange ressourcer, som Bornholms Brandforsikring A/S 

anvender på at implementere nye politikker, forretningsgange og retningslinjer ingen direkte 

indflydelse har over for forsikringstager.    

Som hun mere specifikt udtrykte sig: "hun føler ikke Bornholms Brandforsikring får valuta 

for pengene".  

Af interviewet fremgår det meget konkret, at Dorthe Sørensen – og dermed selskabet 

Bornholms Brandforsikring A/S – ikke mener, at kravene efter Solvens-II direktivet gavner 

forsikringstager, men derimod skader de små og mellemstore forsikringsselskaber, da de nu 

anvender unødige ressourcer på nye administrative krav.  

11.1.3 Forsikringsselskabet Vejle Brand af 1841 G/S 

Den næste respondent, der er interviewet i forbindelse med at belyse ovenstående 

undersøgelsesspørgsmål, er Forsikringsselskabet Vejle Brand af 1841 G/S125, som årligt har 

præmier for 63 mio. kr. og dermed kan klassificeres som et mindre forsikringsselskab.  

Respondenten, der deltog i det telefonisk interview var Lars Nørmølle, som er Økonomichef 

for Forsikringsselskabet Vejle Brand af 1841 G/S, og som har været involveret i 

implementeringen af de fire funktioner i selskabet.  

Overordnet har det været ledergruppen, bestående af den administrerende direktør, 

økonomichef, skadeschef og policechef, som har været ansvarlig for implementeringen af de 

fire funktioner.  

I interviewet er der først og fremmest forespurgt, om selskabet har en intern revision, hvilket 

ikke er tilfældet. Det vil sige, at selskabet har skullet implementere fire nye funktioner i 

organisationen. 

                                                            
125 https://www.vejlebrand.dk/om‐vejle‐brand  
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Selskabet har benyttet sig af proportionalundtagelsen, hvilket vil sige, at den administrerende 

direktør er nøgleperson for alle funktioner med undtagelse af den interne auditfunktion. 

Derudover er der en række personer, som er de udførende i funktionerne.  

Selskabet har tildelt ansvaret for risikostyringen i selskabet til den nuværende skadeschef og 

økonomichef. 

Til brug for Compliancefunktionen er det den nuværende skadeschef, som varetager denne 

rolle. 

Aktuarfunktionen bliver varetaget af Økonomichef Lars Nørmølle, som i forbindelse med 

styring af selskabet tidligere har været ansvarlig for de aktuarmæssige hensættelser, hvorfor 

de har vurderet hans egnethed og hæderlighed er opretholdt.  

Til at varetage den interne auditfunktionen har selskabet outsourcet denne funktion til en 

tidligere administrerende direktør for et forsikringsselskab, hvorfor de vurdere, at hans 

egnethed og hæderlighed efter artikel 42 i direktivet er overholdt.  

Før implementeringen af Solvens II's generelle ledelseskrav har selskabet benyttet sig af en 

uformel proces grundet dets størrelse, hvilket vil sige, at ledergruppen har drøftet forhold 

såsom større skadessager, Compliance o.l., uden dette var dokumenteret.  

Derfor står selskabet over for en større administrativ byrde i form af dokumentation af deres 

møder for at overholde dokumentationskravet i henhold til direktivet.  

Dette ser han i særdeleshed i sammenhæng med formålet med direktivet, hvilket var at 

beskytte forsikringstager, men idet selskabets solvensgrad ligger så højt, vil han ikke mene, at 

der er risiko for, at forsikringstager bliver skadet af dette.  

Derudover lægger han også vægt på, selskabet har ukomplicerede produkter, hvorfor risikoen 

er begrænset over for forsikringstager.  

Lars Nørmølle beskriver, at processen har givet noget positivt i form af, at de giver anledning 

til de kigger mere ind i selskabet, dog vil han ikke sige, at de kan mærke det endnu, da det 

stadig er i indfasningsprocessen.  

Overordnet vil han mene, at det har været en større økonomisk og administrativ byrde for dem 

som selskab, end det har gavnet hverken selskabet, forsikringstager eller samfundet. Lars 
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Nørmølle mener heller ikke at forsikringstager kan mærke forskel på, hvilke processer 

selskabet gjorde tidligere.  

11.1.4 HF-Forsikring G/S 

Den næste respondent der er interviewet i forbindelse med belysning af ovenstående 

undersøgelsesspørgsmål, er HF-Forsikring G/S126, som årligt har præmier for 48 mio. kr. og 

dermed kan klassificeres som et mindre forsikringsselskab.  

Respondenten, der foretog det telefoniske interview var Ole Clæfer, som er Regnskabschef 

for HF-Forsikring G/S og har været involveret i implementeringen af de fire funktioner i 

selskabet.  

Overordnet har det været bestyrelsen, den administrerende direktør og regnskabschefen, som 

har stået for implementeringen af de fire funktioner.   

I interviewet er der først og fremmest forespurgt om, selskabet har en intern revision, hvilket 

ikke er tilfældet. Det vil sige, at selskabet har skullet implementere fire nye funktioner i 

organisationen. 

Selskabet har benyttet sig af proportionalundtagelsen, hvilket vil sige, at den administrerende 

direktør er nøgleperson for alle funktioner med undtagelse af den interne auditfunktion. 

Derudover er der en række personer, som er de udførende i funktionerne.  

HF-Forsikring G/S er et meget lille forsikringsselskab efter eget udsagn, hvorfor selskabet 

ikke har været i stand til selv at stå for at implementere de fire funktioner. Dette skyldes både 

et spørgsmål om, at selskabet ikke har ressourcer til at varetage dette, og at de medarbejdere, 

der er i selskabet, ikke nødvendigvis er i stand til at varetage rollen.  

Funktionerne er varetaget af et ekstern revisionsselskab, hvilket ikke er deres nuværende 

revisor, da det strider mod kravene om uafhængighed127. Ole Clæfer forklare, at de forventer, 

at det eksterne revisionsselskab står for selve implementeringen af de fire funktioner samt 

varetager funktionen i en periode på 2-3 år, hvorfor de vil vurdere om de selv er i stand til at 

varetage rollerne.  

De vil stadig anvende en ekstern revisor som revisionschef for den interne auditfunktion.  

                                                            
126 http://www.hfforsikring.dk/pages/info/fakta‐om‐hf.php  
127 Bilag 2 i Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle 
koncerner 
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Selskabet har tidligere haft en uformel proces vedrørende drøftelser af risiko og Compliance, 

hvilket er sket ved drøftelser mellem den administrerende direktør og regnskabschefen, 

hvorefter skadeschefen har været informeret.  

Ole Clæfer, og dermed selskabet mener, at de har foretaget en række af de krav, som er 

beskrevet i direktivet, men at de ikke er i stand til at overholde dokumentationskravet128, da 

det er for tidskrævende for dem.  

Spørgsmålet om, hvorvidt forsikringstager bliver stillet bedre og dermed resulterer i 

bevæggrund for direktivet, vil han ikke mene sker, da forsikringstager ikke ser skyggen af det 

arbejde de foretager, eller mærker til det.  

Når det er sagt, vil han dog mene, at direktivet har medført noget positivt i form af, at deres 

dokumentation fremadrettet er langt stærkere, og det giver også anledning til at se mere 

dybdegående i organisationen.  

Til trods for det positive, som direktivet medfører, mener Ole Clæfer dog, at der er tale om et 

ekstra lag af kontrol og yderligere kontrollag i form af intern auditfunktionen129.  

Så overordnet, når han skal summere op, mener han, det er en alt for stor økonomisk 

belastning for så lille et selskab, som dem, i forhold til hvad det medfører. Han forstår dog 

udmærket direktivets vision, men han mener, direktivet skal være mere målrettet mod de 

større selskaber såsom Tryg og TopDanmark.  

11.1.5 AROS Forsikring – Gensidigt Forsikringsselskab  

Den næste respondent, der er interviewet i forbindelse med at belyse ovenstående 

undersøgelsesspørgsmål er AROS Forsikring – Gensidigt Forsikringsselskab130, som årligt har 

præmier for 153 mio. kr. og dermed kan klassificeres som et mindre forsikringsselskab.  

Respondenten der deltog i det telefoniske interview var Henrik Panum, som er Økonomichef 

for AROS Forsikring – Gensidigt Forsikringsselskab og har været involveret i 

implementeringen af de fire funktioner i selskabet.  

Overordnet har det været den administrerende direktør, interne jurist og økonomichef, som 

har stået for implementeringen af de fire funktioner.   

                                                            
128 ETU L 335 af 17.12.2009 – artikel 41 stk. 3 
129 ETU L 335 af 17.12.2009 – artikel 47 
130 https://www.aros‐forsikring.dk/om‐aros‐forsikring  
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I interviewet er der først og fremmest forespurgt om selskabet har en intern revision, hvilket 

ikke er tilfældet. Det vil sige, at selskabet har skullet implementere fire nye funktioner i 

organisationen. 

Til at imødekomme kravene efter Solvens II-direktivet har selskabet benyttet sig af 

outsourcing131. Selskabet har outsourcet to af de fire funktioner. Den ene er intern 

auditfunktionen, som bliver varetaget af den tidligere direktør hos Codan Forsikring Jesper 

Rasmussen.  

Den anden er aktuarfunktionen, hvor selskabet har hyret det eksterne konsulent firma 

Ecsact132, hvis primære ydelser er aktuarrådgivning inden for skadesforsikring. Tidligere har 

det været økonomichefen, som har stået for de aktuarmæssige hensættelser, hvorfor det har 

givet anledning til at få nye øjne til, at stille spørgsmålstegn til risikoen, der er indarbejdet i 

hensættelsen.  

Selskabet har selv stået for udarbejdelse af politikker, forretningsgange og retningslinjer for 

de fire funktioner133. Disse dokumenter er udarbejdet med sparring fra Ecasct og Foreningen 

for Gensidige Forsikringsselskaber.  

Selskabet har tidligere haft en uformel proces vedrørende drøftelse af risiko og Compliance, 

hvorfor de tidligere har dækket en række af de krav, som er beskrevet i direktivet, men det har 

manglet, at formalisere dette.  

Implementering og outsourcing af de fire funktioner har været meget tidskrævende og 

omkostningsrigt for selskabet, hvorfor spørgsmålet dernæst, er om det resulterer i EU's 

bevæggrund for direktivet.  

Selskabet er af den holdning, at de ikke mener forsikringstager bliver bedre stillet ved 

implementeringen af de fire funktioner, men derimod har det resulteret i højere omkostninger 

som i sidste ende vil resultere i højere præmie, og dermed bliver forsikringstager faktisk stillet 

dårligere efter implementeringen af Solvens II-direktivet.  

AROS Forsikring mener i stedet, at direktivet skal appellere til en anden gruppe end den, de 

og mange andre små forsikringsselskaber befinder sig i. Derfor bør direktivet i stedet fokusere 

                                                            
131 ETU L 335 af 17.12.2009 – artikel 49 
132 http://ecsact.dk/?page_id=29  
133 ETU L 335 af 17.12.2009 – artikel 41 stk. 3 
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på hvilken type af forsikring, som selskabet tegner og derudover øge grænsen for undtagelse 

efter Solvens II-direktivets artikel 4, stk. 1, litra a, fra 5 mio. EUR til 100 mio. EUR. 

11.1.6 Forsikringsselskabet Vendsyssel A/S 

Den næste respondent der er interviewet i forbindelse med at belyse ovenstående 

undersøgelsesspørgsmål, er Forsikringsselskabet Vendsyssel A/S134, som årligt har præmier 

for 46 mio. kr. og dermed kan klassificeres som et mindre forsikringsselskab.  

Respondenten, der deltog i det telefoniske interview, var Henrik Christensen, som er 

Regnskabschef for Forsikringsselskabet Vendsyssel A/S og har været involveret i 

implementeringen af de fire funktioner i selskabet.  

Overordnet har det været den administrerende direktør og regnskabschefen, som har stået for 

implementeringen af de fire funktioner.   

I interviewet er der først og fremmest forespurgt om, selskabet har en intern revision, hvilket 

ikke er tilfældet. Det vil sige, at selskabet har skulle implementere fire nye funktioner i 

organisationen. 

Til at imødekomme kravene efter Solvens II-direktivet har selskabet benyttet sig af 

outsourcing. Selskabet har outsourcet alle fire funktioner til et eksternt konsulentselskab.  

Politikker og forretningsgange er udarbejdet af direktøren med input fra det eksterne 

konsulentselskab for at sikre, at de er tilstrækkelige.  

Processen med udarbejdelse af politikker og forretningsgange har givet anledning til selskabet 

har kigget på de risici, som de pådrog sig, hvorfor implementeringen af de fire funktioner har 

resulteret i noget positivt.  

Når det er sagt, vurderer regnskabschefen, at direktivet er skudt langt over målet, da 

målgruppen for direktivet ikke bør være fokuseret på næsten alle forsikringsselskaber, men i 

stedet burde fokusere på de større forsikringshuse. Derfor mener Henrik Christensen, at 

undtagelseskravene efter artikel 4 skal hæves væsentligt.  

Derudover mener de også, at man ikke alene skal fokusere på niveauet af bruttopræmie, når 

det skal vurderes, hvorvidt selskabet skal være omfattet af direktivet, men i stedet skal 

direktivet også fokusere på kompleksiteten af forretningen.  

                                                            
134 http://www.vendsyssel.nu/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=50  
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Dette bunder i, at bruttopræmien ikke afspejler de risici, som selskabet pådrager sig ved 

indgåelse af forretning.  

Endvidere påpeger Henrik Christensen, at selskabet tidligere uformelt har drøftet risici 

mellem direktøren og regnskabschefen, hvorfor de mener, at selskabet allerede tidligere har 

foretaget de fornødne processer for at sikre selskabets risici og dermed forsikringstageren. Det 

er alene spørgsmålet om dokumentationskrav135, som resulterer i stor belastning for selskabet 

og dets ressourcer, hvorfor de har benyttet sig af outsourcing.  

Når Henrik Christensen skal se det med forsikringstagerens øjne vil han ikke mene, de bliver 

stillet bedre, da selskabets risici og kompleksitet er og var begrænset.  

Henrik Christensen påpeger også det konkurrenceforvridende element i direktivet, da 

implementeringen af de fire funktioner har samme effekt for alle forsikringsselskaber, der er 

omfattet af direktivet. 

For selskabet betyder det, at omkostningerne forbundet med implementeringen og selskabets 

bruttopræmier ikke er en-til-en sammenhæng, hvorfor det ikke påvirker de større 

forsikringsselskaber ligeså meget, som det påvirker mindre forsikringsselskaber.  

11.1.7 Gartnernes Forsikring GS. Dansk Jordbrug  

Den næste respondent, der er interviewet i forbindelse med at belyse ovenstående 

undersøgelsesspørgsmål, er Gartnernes Forsikring GS. Dansk Jordbrug136, som årligt har 

præmier for 157 mio. kr. og dermed kan klassificeres som et mindre forsikringsselskab.  

Respondenten, der deltog i det telefoniske interview, var Mikkel Prehn, som er Økonomichef 

for Gartnernes Forsikring GS. Dansk Jordbrug og har været involveret i implementeringen af 

de fire funktioner i selskabet.  

Overordnet har det været solvensgruppen bestående af den administrerende direktør, 

Complianceansvarlige og økonomichefen. 

I interviewet er der først og fremmest forespurgt om, selskabet har en intern revision, hvilket 

ikke er tilfældet. Det vil sige, at selskabet har skullet implementere fire nye funktioner i 

organisationen. 

                                                            
135 ETU L 335 af 17.12.2009 – artikel 41 stk. 3 
136 https://www.garfors.dk/hvem‐er‐vi/hvem‐er‐gartnernes‐forsikring/  
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Det er solvensgruppen, der har stået for udarbejdelse af alle politikker og forretningsgange til 

de fire funktioner, og det er også solvensgruppen, som kommer til at varetage risikostyring 

(Compliancechef og økonomichef), Compliance (Compliancechef) og aktuarfunktionen 

(administrerende direktør).  

For at imødekomme kravene om den interne auditfunktion137 har selskabet ansat en tidligere 

medarbejder fra Finanstilsynet, som ud over sin position hos Gartners Forsikring varetager en 

konsulentrolle for øvrige selskaber med sin position som tidligere direktør. 

Overordnet mener Mikkel Prehn, at grundlaget for direktivet kommer fra krisen for 

banksektoren, hvorfor EU vil indføre en række regulativer for at sikre, at lignende 

omstændigheder ikke forekommer i forsikringsmarkedet. Han mener dog ikke, det har været 

nødvendigt, da markedet ikke oplevede samme nedgang, hvorfor det ikke var relevant at 

indføre en række regulativer på markedet.  

Når det er sagt, så mener Mikkel Prehn at direktivet som helhed er fornuftigt og det har 

medført en række nye værktøjer for forsikringsselskaberne til at styre selskabet. Derudover 

mener han også, at branchen generelt er overfølsom for nye tiltag, hvorfor branchen generelt 

har beklaget sig over Solvens II, og han mener, at det alene er et spørgsmål om, at 

implementeringsfasen skal overstås.  

Mikkel Prehn mener dog, at direktivet bør nedskaleres, så direktivet ikke rammer alle 

forsikringsselskaber, men der skal være tale om en højere grænse målt på bruttopræmien. og 

direktivet skal tage højde for den risikoprofil, som forsikringsselskabet har.  

Generelt er Mikkel Prehn positiv over for direktivet, men mener, at selskaberne skal vente et 

års tid, før de kan mærke den fulde effekt af de initiativer, som de har implementeret.  

11.1.8 ETU Forsikring A/S 

Den næste respondent, der er interviewet i forbindelse med at belyse ovenstående 

undersøgelsesspørgsmål, er ETU Forsikring A/S138, som årligt har præmier for 107 mio. kr. 

og dermed kan klassificeres som et mindre forsikringsselskab.  

                                                            
137 ETU L 335 af 17.12.2009 – artikel 47 
138 http://www.etuforsikring.dk/om‐etu.html  
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Respondenten har ønsket et interview baseret på mailkorrespondance med anledning til 

uddybelse af respondentens besvarelse. Respondenten, der har repræsenteret selskabet, er Bo 

Andersen, som er Økonomichef for ETU Forsikring A/S. 

Bo Andersen har været involveret i implementeringen af de fire funktioner efter Solvens II-

direktivets generelle ledelseskrav, hvorfor han har været i stand til at kunne kommentere på 

selskabets beslutninger. 

Først og fremmest er der forespurgt om, selskabet har haft en intern revisionsfunktion før, 

hvilket ikke er tilfældet, hvorfor selskabet har skullet implementere fire nye funktioner med 

tilhørende mandskab.  

Til at besætte de fire funktioner har selskabet alene benyttet sig af egne medarbejdere, hvor 

det er den interne advokat, der varetager Compliancefunktionen, den administrerende direktør 

der varetager den intern audit funktion og økonomichefen, der varetager risikofunktionen og 

aktuarfunktionen.  

I henhold til direktivet og bekendtgørelsen lægges der vægt på, at den interne auditfunktion er 

uafhængig139, hvorfor det ikke menes at den administrerende direktør kan varetage lignende 

rolle. Idet selskabet har indrapporteret før den 1. januar 2016, og dermed undtages for 

vurdering af "Fit og Proper" af Finanstilsynet140, er det den ekstern revisors ansvar at påpege, 

at selskabet ikke overholder de generelle ledelseskrav i direktivet141.  

Selskabet har en mindre organisation, hvorfor det har en væsentlig indflydelse for 

organisationen at implementere funktionerne, men når det er sagt, føler Økonomichef Bo 

Andersen ikke, at det har ændret så meget på selve arbejdet. Derudover har det givet 

anledning til at have øget fokus og opmærksomhed på områderne. 

Idet selskabet selv varetager alle funktioner, føler de selv, at den største udfordring er at sikre 

uafhængigheden mellem det daglige arbejde og kontrollen heraf. Grundet selskabets løsning 

for implementering af de fire funktioner har det ikke resulteret i en økonomisk belastning for 

selskabet. 

Dermed ser selskabet kun en begrænset negativ effekt af direktivet, Bo Andersen ser på de 

                                                            
139 ETU L 335 af 17.12.2009 – Artikel 47 stk. 2  
140 https://www.finanstilsynet.dk/~/media/Tal‐og‐
fakta/2014/Fit_Proper/Guidelines%20on%20fitness%20and%20propriety.pdf?la=en  
141  ETU L 335 af 17‐12‐2009 – Afdeling 2  
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positive konsekvenser, da de har en øget fokus på de forskellige risici i forretningen, 

produkterne, finansieringen, reassurance m.v., samt et bedre overblik over data.  

Når selskabet skal se det fra forsikringstagers synspunkt, vil de mene, at forsikringstager 

bliver stillet bedre, da der stilles større krav til selskaberne.  

Afslutningsvis beskriver Bo Andersen, at han ser implementeringen af Solvens II-kravene, 

som værende mere krævende for mindre forsikringsselskaber end de større 

forsikringsselskaber, da de allerede på nuværende tidspunkt har de fornødne ressourcer til at 

imødekomme kravene.  

11.2 Delkonklusion på respondenternes holdninger  

Baseret på de foretagne interview vurderes den adspurgte population, for at værende 

retvisende for den generelle holdning fra markedet. Dette vurderes på baggrund af, at den 

adspurgte population udgør 36 % af markedet, og derudover udtrykkes der en holdning med 

de samme tendenser.  

For de adspurgte respondenter er der tale om små forsikringsselskaber, som har en begrænset 

medarbejderstab, hvorfor implementeringen af de fire funktioner har en betydelig indflydelse 

på selskabets ressourcer.  

Derudover skal det også ses med i betragtningen, at de medarbejdere, som udgør 

medarbejderstaben, ikke lever op til egnetheds og hæderlighedskravene142, hvorfor det ikke er 

alle ansatte, der kan varetage denne rolle, hvilket begrænser medarbejderstaben yderligere.  

Som det fremgår af ovenstående svar fra respondenterne, imødekommer størstedelen af 

selskaberne kravene om implementering af de fire funktioner ved brug af egne medarbejdere 

for risikostyrings-, Compliance- og aktuarfunktionen, hvor der for den interne auditfunktion 

er anvendt mulighed for outsourcing efter artikel 49 i Solvens II-direktivet.  

Repræsentanterne forklare årsagen til selskaberne outsource funktionen er, grundet 

manglende kapacitet og der ingen der giver udtryk for de relative høje krav det kræver af en 

intern auditchef. Som det fremgår af teoriafsnittet kræver det af revisionschefen at 

vedkommende skal være uddannet revisor, aktuar og jurist for at være i stand til at foretage en 

revision af de firefunktioner. Dermed er det meget højere krav til egnethed end alle de øvrige 

                                                            
142 ETU L 335 af 17.12.2009 – artikel 42  
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funktioner, hvilket også gøre vanskeligere for et mindre forsikringsselskab selv at varetage 

rollen.    

Ved brug af outsourcing af en eller flere funktioner vil det resultere i yderligere omkostninger 

for selskaberne. Dette har en markant indflydelse på mindre selskaber, da ethvert økonomisk 

træk på ressourcer vil kunne mærkes i selskabet.  

I interviewene tegnes der også en generel holdning fra respondenterne vedrørende EU's 

bevæggrunde for Solvens II-direktivet143.  

De adspurgte respondenter mener, at implementeringen af de fire funktioner ikke gavner 

forsikringstageren, og det blot er en administrativ byrde, som selskaberne skal påtage sig.  

Når det er sagt, bliver det også i interviewene nævnt, at implementeringen af de fire 

funktioner giver anledning til, at selskabet kigger ind mod sig selv for at se på de svagheder 

der findes i risikostyring, hvorfor implementering af de fire funktioner også resulterer i noget 

positivt for selskaberne. Dog udtrykkes det også, at de positive konsekvenser, der sker ved 

implementeringen af kravene, ikke opvejer de økonomiske og administrative træk på 

ressourcer der forekommer ved implementering af Solvens II-direktivet.  

Som Dorthe Sørensen fra Bornholms Brandforsikring A/S udtrykker det meget klart, så får 

selskaberne ikke valuta for deres penge.  

Denne holdning for nye implementerede krav skal i stor grad også ses i forhold til et meget 

konservativt marked, som ikke har stået over for nye væsentlige ændringer i 30 år. Dette 

understøttes endvidere af Mikkel Prehns kommentar, om forsikringsselskaberne blot skal 

overstå implementeringsfasen, og efter et år vil Solvens II-direktivet have en positiv 

indvirkning på selskaberne.  

Ud over de ressourcer, som selskaberne har anvendt for at få implementeret de fire funktioner 

i form af nye politikker, forretningsgange, retningslinjer m.v.144, står selskabet også over for 

en løbende omkostning i form af vedligeholdelse af politikker, forretningsgange og 

retningslinjerne. Derudover skal selskaberne dokumentere det udførte arbejde samt kontrollen 

heraf.  

                                                            
143 ETU L 335 af 17.12.2009  
144 ETU L 335 af 17.12.2009 – artikel 41 stk. 3  
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Endvidere står selskaberne også over for nogle nye udfordringer i form af fundne svagheder 

af den interne revisionsfunktion, samt de anbefalede tiltag, selskaberne skal foretage for at 

imødekomme disse krav.  

Dette vil være udfordringer, som selskaberne ikke tidligere har stået over for, da den eksterne 

revision ikke har foretaget samme operationelle revision, som den interne auditfunktion vil 

foretage145.  

Som det fremgår af ovenstående udtrykker respondenterne en holdning om direktivets 

undtagelsesbestemmelser146 fremfor at fokusere på niveau bruttopræmier i stedet bør fokusere 

på graden af risiko og typen af forretning.  

Det vil på den måde give forsikringsselskaber som tager en lav grad af risiko, høj solvensgrad 

og en ukompliceret forretning mulighed for ikke at stå over for den samme administrative 

byrde, som selskaber der driver en højrisiko forretning. Forsikringstager vil derfor blive sikret 

ved at forsikringsselskaber, der tager en høj risiko, står over for større krav, mens mindre 

selskaber, der har lav risiko og dermed en begrænset risiko for forsikringstager, ikke bliver 

belastet af det.  

Forsikringstager bliver i sidste ende stillet ens i de to selskaber set i forhold til risici.  

   

                                                            
145 Bilag 9 i Bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringsselskaber m.v.  
146 ETU L 335 af 17.12.2009 – artikel 4  



Solvens II – implementering af intern auditfunktion 
Kandidatafhandling, Instituttet for Regnskab og Revision  

Copenhagen Business School 2016  
 

Page 60 of 97 
 

12 Diskussion 

I det følgende vil en diskussion blive præsenteret, som en sammenkobling af det teoretiske og 

praktiske analyse, hvilket skal danne grundlag for besvarelsen af undersøgelsesspørgsmålene 

og konklusionen.  

Det første spørgsmål, som analysen og ikke mindste teorien stiller:  

 Er Solvens II nødvendig? 

12.1 Er Solvens II nødvendig? 

Det spørgsmål stiller Mikkel Prehn fra Gartnernes Forsikring GS Dansk Jordbrug også i vores 

interview og endvidere spørgsmålet om Solvens I ikke er tilstrækkeligt.  

Det bliver her i særdeleshed bakket op af størstedelen af respondenterne, som i stor stil ser 

Solvens II147 som en belastning frem for et værktøj og dermed udtrykker en holdning om, at 

Solvens I148 er tilstrækkelig.  

Formålet er som tidligere beskrevet i opgaven at beskytte forsikringstageren, men for at danne 

grundlag for denne diskussion skal der også ses på, hvad der er årsagen til, at politikere og 

embedsmænd har set Solvens II, som en nødvendighed for markedet.  

En række respondenter berør også dette emne kort i interviewene, hvor de mener, at årsagen 

skyldes finanskrisen149, som resulterede i, at en række bankkunder mistede en del af deres 

formue, da banker krakkede.  

Bankerne, forsikringsselskaberne, pensionsselskaberne o.l. ses alle under én paraply benævnt 

det finansielle marked. Det finansielle marked, som tidligere er beskrevet i opgaven som et 

elementært fundament i verdensøkonomien, har en effekt på alle interessenter i markedet. 

Derfor er det også essentielt for politikere og embedsmænd at diskutere netop dette marked. 

Idet politikernes og embedsmændenes opgave er at sikre landet, borgerne og det enkelte 

individ, betyder det også, at de skal sikre det enkelte individ over for det finansielle marked. 

                                                            
147 ETU L 335 af 17.12.2009  
148 Rådets første direktiv 73/239/EØF af 24. juli 1973 om samordning af de administrativt og ved lov fastsatte 
bestemmelser om adgang til og udøvelse af direkte forsikringsvirksomhed, bortset fra livsforsikring148, Rådets 
direktiv 78/473/EØF af 30. maj 1978  
149 
http://denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/%C3%98konomi/Samfunds%C3%B8konomiske_forhold/Fi
nanskrisen  
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Dette sker ved at begrænse den risiko, som det finansielle marked er villig til at pådrage sig, 

da en høj risiko kan skade det enkelte individ.  

En måde hvorpå de kan begrænse den risiko, som det finansielle marked pådrager sig, er at 

indføre en række regulativer, der begrænser markedets muligheder eller skaber et mere 

kontrollerende miljø.  

Når det er sagt, er bankmarkedet en anden type forretning end forsikringsmarkedet, men 

begge markeder indgår en forretning baseret på risiko. Forsikringsselskaberne tager sig 

primært to typer af risici. Den ene er i form af investeringsområdet. Da et forsikringsselskab 

er nødsaget til at være likvid nok til at dække skader, skal de havde en tilstrækkelig kapital. 

Denne kapital er ofte investeret for at skabe et afkast, fremfor at likviderne står bundet på en 

konto med meget begrænset afkast.  

Dette ses for eksempel hos TRYG Forsikring150, der har investeret deres kapital i rente- og 

krediteksponering151, aktieeksponering og investeringsejendomme152.  

Den anden type af risiko, som et forsikringsselskaber primært påtager sig, er skader, der 

dækkes af den indgåede police.  

Bankerne påtager sig risiko i form af udlån til private og erhvervsmarkedet med egne likvider, 

men også lånte likvider enten fra Nationalbanken eller private indlånskonti. Med andre ord er 

der tale om, at begge markeder driver forretningsbaseret på risiko.  

Derfor virker det også rationelt at drage paralleller mellem de to markeder, når politikere og 

embedsmænd skal vurdere, om selskaberne har afdækket deres risiko tilstrækkeligt. Det 

efterlader dog et spørgsmål, som er: 

 Påtager forsikringsselskaberne også samme risiko som bankmarkedet?  

Først og fremmest skal det nævnes, at graden af risiko er defineret som solvensgraden153. 

Denne term arbejder både forsikringsmarkedet og bankmarkedet med, dog beregnes den 

forskelligt for de to industrier, hvorfor den ikke er sammenlignelig.  

                                                            
150 http://www.tryg.dk/om‐tryg/index.html  
151 Rente‐ og krediteksponering omfatter investeirnger i statsobligationer, realkreditobligationer, emerging 
market obligationer o.l.  
152 Investeringsporteføljen fremgår af Annual report 2015 s. 23 ‐ 
http://tryg.com/dk/media/02_2015%20Tryg%20aarsrapport%202014_13‐34189.pdf  
153 Forskellen mellem aktiverne og forpligtelserne ‐ 
http://www.finansraadet.dk/Politik/Pages/kommentarer/2011/forskellen‐mellem‐solvens‐og‐likviditet.aspx  
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Derfor er det praktiske eksempel målt på antallet af konkurser i de to industrier. I perioden 

2008-2013 er der i alt 62 danske pengeinstitutter, der er gået konkurs154 sammenlignet med 

forsikringsmarkedet, hvor den seneste konkurs er i 2002, hvor Plus Forsikring A/S gik 

konkurs155.  

Dette skal dog ses i sammenhæng mellem antallet af banker og forsikringsvirksomheder, da 

der i Danmark inden krisen var 152 pengeinstitutter156 og 120 forsikringsselskaber157. Det 

svarer til cirka 27 % flere pengeinstitutter end forsikringsvirksomheder. Når man 

sammenligner dette proportionalt, er der stadig tyve gange så mange konkurser i 

bankindustrien end forsikringsmarkedet.  

Så for at besvare ovenstående spørgsmål påtager forsikringsselskaberne sig ikke den samme 

risiko som bankmarkedet, da man ellers havde set en langt højere grad af konkurs i 

forsikringsmarkedet.  

Hermed vender vi tilbage til, hvorvidt spørgsmålet om Solvens II158 var nødvendigt. Årsagen 

til politikernes og embedsmændenes handlinger er derfor ikke supporteret i fakta om, at man 

skal se markedet under én paraply.  

Når det er sagt skal Solvens I også ses i sammenhæng med, at direktivet er 30 år gammelt, 

hvilket vil sige, at direktivet blev udarbejdet i andet marked. EU mener derfor ikke, at 

direktivet afspejler nutidens marked.  Dermed er der tale om, at markedet har haft behov for 

nye regulativer, så i stedet skulle spørgsmålet være, om disse regulativer skulle implementeres 

gradvis fremfor i en omgang.  

Man kan derfor i overvejende grad sige, at der har været et behov for ændring af 

regulativerne, men hvorvidt de ændringer der er foretaget har været tilstrækkelige eller 

overkomplicerede kan man diskutere yderligere. Derfor er det næste spørgsmål:  

 Er Solvens II overkompliceret eller tilstrækkelig?  

                                                            
154 Rangvid‐Rapporten, s. 14 ‐  
https://www.evm.dk/~/media/files/2013/rapport‐fra‐udvalget‐om‐finanskrisens‐rsager.ashx  
155 www.plusforsikring.dk  
156 http://www.finansraadet.dk/tal‐‐fakta/Pages/statistik‐og‐tal/pengeinstitutter,‐filialer‐og‐ansatte.aspx  
157 
http://www.forsikringogpension.dk/presse/Statistik_og_Analyse/statistik/forsikring/branchetal/Sider/Selskabe
riforsikringsbranchen‐antal.aspx  
158  ETU L 335 af 17.12.2009  
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12.2 Er Solvens II overkompliceret eller tilstrækkelig?  

Når spørgsmålet "Er Solvens II overkompliceret eller tilstrækkelig?" skal bevares, er det 

nødvendigt først og fremmest at fokusere på målgruppen for direktivet, hvorfor de følgende to 

spørgsmål vil blive diskuteret:  

 Er undtagelseskravene for lave?  

 Bliver forsikringstager stillet bedre af Solvens I fremfor Solvens II? 

12.3 Er undtagelseskravene for lave?  

I analysen udtrykker alle respondenterne en klar holdning om, at de ikke mener at 

undtagelseskravene159 er i et fornuftigt niveau. Dette udtrykkes der også i en vis grad i 

høringsnotat og svar.  

Derfor er spørgsmålet, hvornår er det fornuftigt?  

En respondent har udtrykt en holdning om, at undtagelseskravet skal være 100 mio. EUR, 

hvor en anden har udtrykt et lavere niveau. Den mest interessante holdning fra en række af 

respondenterne er derimod, at fokus ikke skal være på niveauet af bruttopræmieindtægter, 

men i stedet på risikoprofilen.  

Henrik Christensen fra Forsikringsselskabet Vendsyssel A/S formulerer det nemlig meget 

præcist: "Niveauet af bruttopræmieindtægterne er ikke udtrykt for den grad af risiko, som 

selskabet er villig til at påtage sig".  

Som det fremgår af teoriafsnittet inddrager, direktivet også risikoprofilen, da kategoriseringen 

om et selskab er Gruppe-1 eller Gruppe-2160, altså det afgørende element om selskabet er 

undtaget af direktivet, vurderes ud over grænsen for bruttopræmier og hensættelser også på 

type af forsikring og dermed risikoen, som selskabet er villig til at påtage sig.  

Direktivet ser dog både grænsen for bruttopræmieindtægter, hensættelser og type af forsikring 

samlet, det vil sige selvom den type af forsikring, som selskabet yder, er kategoriseret som en 

af dem, der er undtaget, er selskabet ikke undtaget, såfremt de har bruttopræmieindtægter for 

mere end 5 mio. EUR. Derfor inddrager direktivet kun risikoprofilen i en begrænset form.  

Derfor har respondenterne til dels ret i deres udtalelse om, at direktivet ikke tager højde for 

typen af forsikring og dermed den risikoprofil, som forsikringsselskabet har. Endvidere tager 

                                                            
159  ETU L 335 af 17.12.2009 – Artikel 4 stk. 1  
160  ETU L 335 af 17.12.2009 – Artikel 4 stk. 1 litra d 
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direktivet ikke stilling til den risikoprofil, som forsikringsselskabet har i investeringsområdet i 

forhold til undtagelseskravene.  

Respondenterne begrunder årsagen til at fokusere mere på risikoprofilen fremfor 

bruttopræmieindtægterne, idet der er en række selskaber der er så solvente og 

risikoforskrækkede at de ikke vil komme til at skade forsikringstageren på noget tidspunkt.  

Spørgsmålet er derfor, hvordan vil et forsikringsselskab over for de offentlige myndigheder 

dokumentere de kan undtages fra bestemmelserne i direktivet grundet deres risikoprofil, 

såfremt de ikke har dokumentation for dette.  

Solvens II-direktivet161 med implementeringen af de fire funktioner, hvis formål er at sikre, at 

selskabet dokumenterer sin risikostyring og dermed kan dokumentere over for Finanstilsynet, 

at der er begrænset risiko for, at de skader forsikringstageren. 

Derudover kommer den interne auditfunktion også ind i billedet, da de skal kontrollere, at 

selskabet foretager denne dokumentation162, da det alternativt skulle være Finanstilsynet, der 

skulle kontrollere dette. Idet der er tale om, at det er selskabets ansvar at dokumentere at 

arbejdet bliver udført og kontrolleret, skal ansvaret ikke tilfalde Finanstilsynet, men i stedet 

selskabet. 

Derfor anses det ikke for muligt at implementere en undtagelsesregel baseret på en 

risikoprofil, da selskabet ikke har de tilstrækkelige funktioner til at dokumentere sin 

risikoprofil.  

Dernæst er spørgsmålet om grænsen for undtagelse baseret på bruttopræmieindtægter eller 

hensættelser skal hæves. Argumentationen fra respondenterne om, at selskabet er mindre og 

derfor implementeringen af funktionerne proportionalt dyrere end hos større 

forsikringskoncerner, er uden sammenhæng, da uanset størrelsen er der en risiko for, at 

selskabet kan skade forsikringstageren. 

For eksempel har Dansk Musiker Forbund Forsikring G/S163, som har et sted mellem 1350-

1500 forsikringstagere164 og årlige præmier for 7,5 mio. kr.165, en begrænset kreds af 

                                                            
161  ETU L 335 af 17.12.2009  
162  ETU L 335 af 17.12.2009 – Artikel 47 
163 https://www.dmf.dk/medlemsservice/forsikringer/  
164 https://www.dmf.dk/medlemsservice/forsikringer/instrumentforsikring/delegeredetilgeneralforsamlingen/  
165 Årsrapport 2014 – Indhentet fra www.cvr.dk  
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forsikringstagere sammenlignet med for eksempel TRYG Forsikring, der har 2,7 mio. 

medlemmer166 og årlige præmier for 18 mia. kr.167, men det betyder ikke, at de 1350-1500 

medlemmer kunne ende ud i en situation, hvor de er blevet skadet af forsikringsselskabets 

risikostyring.  

Når spørgsmålet om undtagelseskravene skal diskuteres, skal det ikke ses med 

forsikringsselskabets øjne, men derimod skal det ses med forsikringstagerens øjne. Problemet 

med forsikringstagerens holdning er, at den ændrer sig først, når uheldet er ude. Derfor må der 

tages en objektiv vurdering af situationen i form af EU.  

Direktivets formål er ikke at begrænse omkostningerne ved risikostyring for 

forsikringsselskaberne, men derimod at sikre forsikringstageren over for forsikringsselskabet. 

Derfor skal diskussionen i stedet stille spørgsmålet:  

 Bliver forsikringstager stillet bedre af Solvens I fremfor Solvens II?   

12.4 Bliver forsikringstager stillet bedre af Solvens I fremfor Solvens II? 

Såfremt der alene tages udgangspunkt i besvarelserne fra respondenterne vil det være et klart 

nej, men svaret skal ses i sammenhæng med populationens negative syn på direktivet og 

holdning til om det er mere en belastning end en fordel for dem. Denne holdning resultere 

også i en mere subjektiv holdning over for spørgsmålet, om forsikringstager bliver stillet 

bedre.  

Derfor skal spørgsmålet om, hvorvidt forsikringstager bliver bedre stillet, stilles over for 

forsikringstageren, men da forsikringstageren først ser problemet, når uheldet er ude, 

forekommer det ikke muligt at anvende forsikringstagerne som den retvisende population for 

analysen, og derfor er de ikke inddraget.  

Det er derfor ikke muligt at måle en direkte effekt på forsikringstageren af implementering af 

direktivet168, hvorfor direktivets formål skal måles indirekte ved brug af respondenternes 

handlinger. 

Spørgsmålet skal derfor diskuteres og besvares med udgangspunkt i svarene fra 

respondenterne.  

                                                            
166 https://www.tryg.dk/om‐tryg/fakta‐om‐tryg/index.html  
167 http://tryg.com/dk/investor/nogletal/index.html  
168 ETU L 335 af 17.12.2009  
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I ovenstående afsnit om inddragelse af repræsentanter fra forsikringsmarkedet udtrykker de 

adspurgte personer en entydig holdning om, at direktivet169 har foranlediget en væsentlig 

ændring i organisationen.  

I det tilfælde, hvor selskabet har været i stand til at dokumentere og kontrollere en 

tilstrækkelig risikostyrings-, Compliance- og aktuarfunktion, vil direktivet ikke havde 

foranlediget en væsentlig ændring i organisationen.  

Det er ikke nødvendigvis et udtryk for, at forsikringstageren er bedre stillet, men det er 

derimod er klart udtryk for, at selskabet er i stand til at dokumentere deres risikostyring.  

Når det er sagt, har størstedelen af respondenterne også udtrykt en holdning om, at direktivet 

har givet anledning til, at de så på produkterne, risikoen de påtager sig o.l., hvilket har 

resulteret i, at nogle selskaber har omlagt deres portefølje af investeringsaktiver og andre har 

implementeret en mere systematiseret forretningsgang for drøftelser af skader og 

aktuarmæssige hensættelser.  

Lignende ændringer til organisationen vil resultere i, at forsikringstageren er bedre stillet end 

ved Solvens I-direktivet170.  

Så for at besvare det tidligere spørgsmål, om direktivet er overkompliceret, når man ser på 

målgruppen for direktivet og forsikringstagerens stilling ved implementering af Solvens II, er 

det klart, at den enkelte paragraf i direktivet ikke nødvendigvis ikke medfører til, at 

forsikringstagerens stilling er bedre, men helheden i direktivet resulterer i, at 

forsikringstagerens stilling bliver bedre. 

Et andet spørgsmål der også bør diskuteres ved vurdering af konsekvenserne af effekten ved 

implementering af Solvens II's krav for intern revision for en lille forsikringsvirksomhed er 

måden, hvorpå direktivet bliver implementeret.  

Det begrundes i et klart udtryk fra en række respondenter, der har kritiseret forløbet for 

implementering af den danske bekendtgørelse171. Derfor vil følgende spørgsmål blive 

diskuterede:  

                                                            
169  ETU L af 17.12.2009  
170 Rådets første direktiv 73/239/EØF af 24. juli 1973 om samordning af de administrativt og ved lov fastsatte 
bestemmelser om adgang til og udøvelse af direkte forsikringsvirksomhed, bortset fra livsforsikring170, Rådets 
direktiv 78/473/EØF af 30. maj 1978 
171 Bekendtgørelsen om ledelse og styring af forsikringsselskaber m.v.  
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 Har implementering af Solvens II i Danmark været uhensigtsmæssig?  

12.5 Har implementering af Solvens II i Danmark været uhensigtsmæssig?  

Som det fremgår af det inddragne høringssvar172 blev Forsikring og Pension173 og en række 

andre respondenter forespurgt om kommentering af bekendtgørelse om ledelse og styring af 

forsikringsselskaber m.v. den 20. november 2015, men bekendtgørelsen blev vedtaget den 16. 

december 2015 og trådte i kraft den 1. januar 2016.  

Det vil sige de indkaldte har haft 20 arbejdsdage til at gennemlæse direktivet og udarbejde 

spørgsmål hertil, derudover har Finanstilsynet inden for de samme 20 arbejdsdage skullet 

besvare spørgsmålene.  

Det vil med andre ord sige, at Finanstilsynet var bevidste om, at de ikke var i stand til at 

overveje og indarbejde eventuelle rettelser til bekendtgørelsen baseret på de forespurgtes 

kommentering.  

Derudover har selskaberne efter vedtagelse af loven og offentliggørelsen den 22. december 

2015 skullet indrapportere de ansvarlige for de respektive funktioner, for at Finanstilsynet 

ikke skulle foretage en "Fit and Proper" godkendelse inden den 1. januar 2016174.  

Det vil sige, at selskabet henover julen har skullet omstrukturere organisationen, så de 

imødekom kravene om de fire funktioner, uden Finanstilsynet foretog "Fit and Proper" 

godkendelse, hvorfor Finanstilsynet i lighed med høringsindkaldelsen havde været bevidste 

om, at det var et begrænset antal forsikringsselskaber der var i stand til at imødekomme disse 

krav.  

Solvens II-direktivet blev vedtaget i EU i 2009175, og ændringen i direktivet forekom i 2014, 

hvorfor Finanstilsynet var bevidst om at skulle indarbejde EU-direktivet i dansk lovgivning. 

Såfremt Finanstilsynet ønskede kommentering fra interessenter i branchen, har de haft rig 

mulighed for at indkalde til høring før, hvorfor forløbet af bekendtgørelsen har været 

uhensigtsmæssigt.  

                                                            
172 http://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/e9997e9f‐1598‐4319‐8434‐
b089d9d17f4c/H%C3%B8ringssvar.pdf  
173 Brancheorganisationen for forsikrings og pensionsselskaber  
174 https://www.finanstilsynet.dk/~/media/Tal‐og‐
fakta/2014/Fit_Proper/Guidelines%20on%20fitness%20and%20propriety.pdf?la=en  
175  ETU L 335 af 17.12.2009  
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Derudover er spørgsmålet, om implementeringen af direktivet havde været mere passende, 

hvis det foregik over en periode frem for en dag-til-dag handling, som f.eks. implementering 

af første Søjle i første omgang, dernæst anden Søjle og til sidste tredje Søjle176. På den måde 

ville det have været en mere lempelig proces for selskaberne.  

Udfordringen med en mere gradvis implementering vil være det tidsmæssige aspekt, hvilket 

vil resultere i, at processen for implementeringen af direktivet ville udskydes.  

Overordnet har processen for implementeringen af bekendtgørelsen177 været uhensigtsmæssig, 

og Finanstilsynet har kunnet tackle processen bedre for at sikre alle interessenter i forsikrings- 

og pensionsbranchen.  

Dermed ledes opgaven videre til det næste spørgsmål, hvilket er:  

 Finanstilsynets nuværende og fremtidige rolle?  

12.6 Finanstilsynets nuværende og fremtidige rolle  

Et andet spørgsmål, som er relevant at diskutere for at skabe en forståelse for direktivet178 og 

dets indflydelse på markedet, er Finanstilsynets nuværende og fremtidige rolle i forhold til 

direktivet.  

Til brug for diskussionen af Finanstilsynets rolle og involvering i det finansielle marked, er 

det nødvendigt at skabe en forståelse for Finanstilsynets opgaver.  

Finanstilsynets hovedopgave179 er at føre tilsyn med finansielle virksomheder – penge- og 

realkreditinstitutter, pensions- og forsikringsvirksomheder, investeringsforeninger, 

investeringsselskaber og fondsmæglere m.fl.  

Som nævnt i ovenstående afsnit har Finanstilsynets rolle i forhold til at udforme 

bekendtgørelsen været begrænset, da direktivets ramme ligeledes har været begrænset. 

Finanstilsynet har dog haft mulighed for at udforme en mere stram bekendtgørelse i forhold til 

direktivet, hvilket de kun har anvendt i et begrænset omfang.  

                                                            
176 https://www.finanstilsynet.dk/~/media/Temaer/2014/Solvens/Figur%20‐
%20Solvens%20II%20fundament.pdf  
177 Bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringsselskaber m.v.  
178  ETU L 335 af 17.12.2009  
179 https://www.finanstilsynet.dk/Om‐os/Finanstilsynets%20opgaver  
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Derfor diskuteres i stedet Finanstilsynets rolle i forhold til tilsynsprocessen og deres 

involvering i sikring af, at forsikringsselskaberne overholder de krav, der stilles i Solvens II-

direktivet180.  

Baseret på interviewene har en række respondenter givet udtryk for, at såfremt Finanstilsynet 

varetog deres rolle, havde det ikke været nødvendigt med Solvens II. Dette skyldes i 

særdeleshed, at såfremt Finanstilsynet havde foretaget en tilstrækkelig kontrol af selskaberne i 

det finansielle marked, havde det ikke resulteret i så mange konkurser. Når man vender det 

om, er det ikke alene Finanstilsynets ansvar at sikre, at selskaberne begrænser deres risiko, 

hvilket også er et resultat af direktivet, der lægger en del af det ansvar over på 

forsikringsselskaberne.  

Dermed bliver forsikringsselskaberne selv ansvarlige for den risiko de påtager sig, samtidig 

med, at dette bliver kontrolleret af en intern auditfunktion, som er uafhængig af selskabet. På 

den måde begrænser Finanstilsynet sit ansvar, og giver dermed Finanstilsynet mulighed for at 

koncentrere sig om andre opgaver.   

Så i stedet for at fokusere på diskussionen om Finanstilsynet udfører deres rolle, som en 

række forsikringsselskaber giver udtryk for ikke er tilfældet, henleder den til, at selskaberne i 

stedet skal være mere ansvarlige for deres handlinger.  

 Hvem er ansvarlig for de risici, forsikringsselskaberne pådrager sig?  

12.7 Hvem er ansvarlig for de risici, forsikringsselskaberne pådrager sig?  

Så spørgsmålet om hvem der er ansvarlig, er svaret selvfølgelig, at det er forsikringsselskabet 

selv, men eftersom de risici som de påtager sig kan reflekteres negativt over for 

forsikringstager, så er spørgsmålet mere, hvem er ansvarlig for at kontroller de risici et 

forsikringsselskab påtager sig.  

Før implementeringen af Solvens II var de kontrollerende elementer på det finansielle marked 

den eksterne revisor og Finanstilsynet samt intern revision i de tilfælde, hvor selskabet var 

omfattet af krav hertil.  

Hvorfor skal den eksterne revisor og Finanstilsynet være ansvarlig for at kontrollere de risici, 

som selskaberne påtager sig, når det er selskabet selv, der påtager sig risici. Direktivet giver 

                                                            
180 ETU L 335 17.21.2009  
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derfor anledning til, at selskabet selv skal dokumentere dets kontrol af de risici, som selskabet 

påtager sig i form af en intern auditfunktion181.  

På den måde lægges ansvaret mere over på selskabet fremfor andre interessenter, hvilket også 

er mere passende, eftersom det er selskabet selv, der pådrager sig risici.   

Dernæst er spørgsmålet fra en række respondenter, hvorfor de skal dokumentere, at de har 

kontrolleret de risici, som de påtager sig, når de risici, som de påtager sig, er meget 

begrænsede. Med dette vender vi tilbage til det tidligere diskuterede, at såfremt selskabet ikke 

kan dokumentere, at dets risici er begrænsede, hvordan skulle det så kunne undtages for at 

dokumentere dette.  

Derfor vendes der igen tilbage til nødvendigheden for Solvens II-direktivet, og hvor 

mangelfuldt Solvens I egentlig var.  

Ud over spørgsmålet om, hvem der skal være ansvarlig for at kontrollere de risici, som 

selskabet påtager sig, er et andet væsentligt tillæg til direktivet outsourcing182, som 

Finanstilsynet har implementeret i bekendtgørelsen. I direktivet lægges der op til, at alle 

funktioner frit kan outsources, men i bekendtgørelsen183 har Finanstilsynet begrænset dette til, 

at selskabets interne auditfunktion skal være ansat i selskabet, hvorfor det giver nogle 

udfordringer i forbindelse med outsourcing af den interne auditfunktion, hvorfor det næste 

spørgsmål er: 

 Fordelene og udfordringerne ved, at nøglepersonen i intern auditfunktionen skal være 

ansat i selskabet.  

12.8 Fordelene og udfordringerne ved, at nøglepersonen i intern auditfunktionen skal 

være ansat i selskabet  

Som det fremgår af ovenstående afsnit, har Finanstilsynet strammet regelsættet vedrørende 

outsourcing af den interne auditfunktion, hvilket har resulteret i en række begrænsninger for 

de mindre forsikringsselskaber.  

                                                            
181  ETU L 335 af 17.12.2009 – artikel 47  
182  ETU L 335 af 17.12.2009 – artikel 49  
183 Bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringsselskaber m.v.  
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Det betyder, at selskaberne, hvor det ikke er muligt at varetage rollen selv ved brug af f.eks. 

en allerede eksisterende intern revisionsfunktion184 eller at ansætte en medarbejder, er 

nødsaget til at ansætte den respektive person for det selskab, hvor funktionen er outsourcet.  

Dette vil sige, at selskabet skal indgå en juridisk aftale med en privat person om, at 

vedkommende bliver ansat i selskabet, til trods for at vedkommende foretager arbejdet på 

vegne af det eksterne konsulentfirma. Dette kræver ligeledes, at det eksterne firma, der 

varetager outsourcingen185, får struktureret kontrakten, så det sikre dem i tilfælde af, at den 

pågældende medarbejder forlader det eksterne konsulentfirma.  

Den ene fordel, der ses ved at medarbejderen skal være ansat i selskabet for at varetage rollen 

er, at selskabet tager ansvar for, at personen imødekommer kravene om egnethed og 

hæderlighed186, men som det fremgår af artikel 48 i direktivet, er selskabet ansvarlig for 

funktionen til trods for, at denne er outsourcet, hvorfor det skal sikre, at det outsourcede 

selskab overholder direktivet.  

Formålet med at vedkommende skal være ansat i selskabet er lidt tåget, da det overordnet set 

ikke skaber en fordel for selskabet, men blot en begrænsning. Med henblik på outsourcing i 

henhold til direktivet skulle det være en løsningsmodel for mindre forsikringsselskaber, da det 

i størstedelen af tilfældene ikke var muligt at besætte positionen med egne medarbejdere og 

samtidig overholde kravet om uafhængighed187.  

Ovenstående diskussion af relevante emner inden for emnet Solvens II skal være med til at 

belyse problemstillingen og i sidste ende danne grundlag for konklusion og besvarelsen af de 

udformede undersøgelsesspørgsmål og problemstilling.  

   

                                                            
184 Intern revisionsfunktion efter § 17  stk. 3 i Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle 
virksomheder m.v. samt finansielle koncerne 
185  ETU L 335 af 17.12.2009  
186  ETU L 335 af 17.12.2009 – artikel 42 
187  ETU L 335 af 17.12.2009 – artikel 47 stk. 2  
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13 Konklusion  

Baseret på ovenstående teoriafsnit, analyse og diskussion vil jeg besvare 

undersøgelsesspørgsmålene og dermed besvare selve problemstillingen stillet i opgaven.  

 Hvad omfatter de kvalitative krav i Solvens II-direktivet?  

og, 

 Hvad er den interne revisions funktion i direktivet, samt hvilke krav stilles der?  

Som det fremgår af teoriafsnittet stilles der en række kvalitative krav188 over for 

forsikringsselskaber, som er kategoriseret i Gruppe 1. 

De kvalitative krav omfatter implementeringen af de fire funktioner:  

 Risikostyringsfunktionen 

 Compliancefunktionen  

 Aktuarfunktionen 

 Intern auditfunktionen (intern revisionsfunktionen).  

Risikostyringsfunktionens opgave er at lette gennemførelsen af risikostyringssystemet og 

sikre dets effektivitet. Nøglepersonen skal sikre, at alle væsentlige risici i virksomheden 

identificeres, måles, overvåges, styres og indberettes både på individuelt og aggregeret 

niveau, samt deres indbyrdes sammenhæng189.  

Compliancefunktionen skal sikre sig, at selskabet overholder den finansielle lovgivning 

vurdere konsekvenserne af lovændringer og identificere samt vurdere compliancerisici. 

Endvidere skal funktionen vurdere måden forsikringsselskabet har indrettet sig på set i 

forhold til lovgivningen190. 

Aktuarfunktionen er ansvarlig for de forsikringsmæssige hensættelser, hvilket omfatter 

sikring af at metoden der anvendes også er fyldestgørende. Derudover skal funktionen sikre, 

at datagrundlaget er fuldstændig og nøjagtigt. Endvidere skal de kontrollere beregningen af de 

forsikringsmæssige hensættelser191.  

                                                            
188 ETU L 335 af 17.12.2009 – Kapitel IV 
189  ETU L 335 af 17.12.2009 – Artikel 44 
190 ETU L 335 af 17.12.2009 – Artikel 45 og 46 
191 ETU L 335 af 17.12.2009 – Artikel 48 
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Den interne auditfunktion adskiller sig en del fra de tre øvrige funktioner, da den skal sikre, at 

selskabets kontroller er hensigtsmæssige og betryggende ud fra en risikobaseret tilgang. Det 

vil med andre ord sige, at funktionen skal sætte et par ekstra øjne på forsikringsselskabet og 

ikke mindst med særlig fokus på de tre øvrige funktioner192.  

Den interne revisionsfunktion også benævnt som den interne auditfunktion skal ikke 

forveksles med den intern revision efter "bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i 

finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner".  

Den interne auditfunktion har efter Solvens II fokus på ledelsessystemet, hvor den intern 

revisionsfunktion har fokus på væsentlige operationelle risici.  

Ud over krav til de fire funktioner skal forsikringsselskabet også sikre, at de fire 

nøglepersoner opfylder kravene om egnethed og hæderlighed193. Med andre ord om de ansatte 

er kompetente nok til at varetage funktionen. 

I dette tilfælde skal forsikringsselskabet være særligt opmærksom på aktuarfunktionen, da det 

forventes, at nøglepersonen har en vis kendskab til aktuarmatematik og finansmatematik.  

Derudover skal selskabet også være opmærksom på den intern auditfunktion, da denne 

funktion skal kontrollere aktuarfunktionens kontroller, hvilket vil sige, at nøglepersonen i den 

intern auditfunktion også skal havde et vis kendskab til aktuarmatematik og finansmatematik.  

Til at imødekomme forudsætningerne for en række forsikringsselskaber som har en begrænset 

organisation har Solvens II indarbejdet proportionalitetsprincippet, hvilket vil sige, at baseret 

på selskabet størrelse, har det mulighed for at anvende den samme nøgleperson i flere 

funktioner. Dette har Finanstilsynet ligeledes også indarbejdet i den gældende lovgivning.   

 Hvordan vil et mindre forsikringsselskab forholde sig til kravene om intern revision? 

I afsnittet om inddragelse af respondenter og i diskussionen belyses en række eksempler på, 

hvordan de forskellige selskaber imødekommer kravene om intern revision.  

Dette er set i lyset af selskabernes størrelse både målt på organisatorisk, men også på 

ressourcer i form af administrative og økonomiske.  

En række af respondenterne har benyttet sig af proportionalprincippet, hvilket giver dem 

mulighed for at benytte den samme person til flere af funktionerne, f.eks. står Kurt Sørensen 

fra Fri Forsikring A/S for alle funktioner med undtagelse af intern auditfunktionen, da det 

                                                            
192 ETU L 335 af 17.12.2009 – Artikel 47 
193 ETU L 335 af 17.12.2009 – Artikel 42 
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ikke er muligt, grundet kravet om uafhængighed194 fra de øvrige funktioner. Derfor har Fri 

Forsikring A/S udnyttet sin position som datterselskab og outsourcet funktionen195 til den 

regnskabsansvarlige i moderselskabet Krifa Holding.  

Lignende løsning har Bornholms Brandforsikring A/S også benyttet, da de er delvis ejet af 

TopDanmark, hvorfor de har outsourcet funktionen til TopDanmark.  

Overordnet set har alle respondenterne benyttet sig af outsourcing af intern auditfunktionen 

med undtagelse af ETU Forsikring A/S, der i interviewet har oplyst, at de anvender direktøren 

til at varetage denne rolle. Dette ses der også kritisk på i analysen og diskussionen, da den 

administrerende direktør ikke kan være uafhængig fra organisationen, når han foretager det 

kontrollerende arbejde i intern auditfunktions øjemed.  

Ud over outsourcing af funktionen har selskabet også muligheden for at ansætte en ny 

medarbejder, hvilket er tilfældet i Gartnernes Forsikring. En lignende rolle for et mindre 

forsikringsselskab ville ikke kræve en fuldtidsstilling, hvorfor Garternernes Forsikring har 

ansat en deltidsmedarbejder til at varetage funktionen.  

Som det fremgår af interviewet med Gartnernes Forsikring, var det også meget svært for dem 

at finde den rette, da der netop var tale om en deltidsstilling, hvilket begrænser målgruppen 

for stilling.  

Et andet forhold, som tidligere er nævnt under afsnit 11.2, er egnethedskravet196 til den interne 

revisionschef. Idet han skal foretage en revision af de øvrige funktioner, stiller det krav om 

den interne revisionschef er uddannet revisor, aktuar og jurist. Dermed stilles kravene for den 

interne revisionsfunktion langt højere end de øvrige funktioner og forsikringsselskaberne vil 

havde et stort besvar ved selv at besætte positionen, da det ofte vil kræve mere end en person 

at varetage denne funktion.  

 Hvilke praktiske konsekvenser har de nye generelle ledelseskrav over for de mindre 

forsikringsselskaber, samt hvilke løsningsmodeller har eller kan de mindre 

forsikringsselskaber implementere for at imødekomme kravet om intern 

auditfunktion?  

                                                            
194 ETU L 335 af 17.12.2009 – Artikel 47 stk. 2 
195 ETU L 335 af 17.12.2009 – Artikel 49 
196 ETU L 335 af 17.12.2009 – Artikel 42 
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De praktiske konsekvenser, som de nye generelle ledelseskrav har over for de mindre 

forsikringsselskaber, er generelt vedrørende selskabets størrelse.  

Selskabet skal udvide med en række funktioner til at afdække de generelle ledelseskrav, 

hvilket vil sige, at organisationen skal gøre sig større, men uden den tilsvarende forøgelse i 

kundebasis og dermed præmieindtægter. Som det fremgår af respondenterne, føler de også, at 

de ikke får valuta for deres penge ved direktivet.  

Ud over at udvide selskabet med en række funktioner skal de også anvende ressourcer på at 

udarbejde og implementere en række politikker og forretningsgange for funktionerne og 

selskabet som helhed197.  

Størstedelen af selskaberne har anvendt proportionalprincippet for tre af de fire funktioner, 

men den største udfordring, som selskabet står over for, er sikring af uafhængighed ved den 

interne auditfunktion. Idet selskabet har en begrænset funktion, er en af de bedste løsninger at 

outsource funktionen, hvilket sikrer uafhængigheden, men resulterer i at belaste selskabet 

økonomisk. Der ud over er der også en udfordring ved outsourcing af intern auditfunktionen.  

I bekendtgørelsen udarbejdet af Finanstilsynet fremgår det, at selskabet skal ansætte 

vedkommende, der skal varetage intern auditfunktionen. Det vil sige, intern auditfunktionen, 

som den eneste af de fire funktioner, skal vedkommende ansættes i selskabet, hvilket 

begrænser muligheden for outsourcing. Løsningsmodellen, som en række af respondenterne 

har benyttet sig af er at selskabet, som funktionen er outsourcet til, har ladet en af sine ansatte 

deltidsansætte i selskabet.  

Kravet om at selskabet skal ansætte vedkommende i selskabet anses som unødvendigt, da 

selskabet ved outsourcing stadig er ansvarlig for funktionen og sikring af, at den part, til hvem 

funktionen er outsourcet, overholder kravene om egnethed og hæderlighed.  

Ud over de negative effekter, som bekendtgørelsen og direktivet har i praksis, medfører 

direktivet også en række positive konsekvenser for selskaberne. Det fremgår af alle 

respondenterne, at implementeringen af direktivet og bekendtgørelsen giver anledning til, at 

selskabet analyserer og vurderer de risici som de påtager sig i forretningen.  

                                                            
197  ETU L 335 af 17.12.2009 – artikel 41 stk. 3  
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Selskabet får også en række værktøjer fremadrettet, som vil være med til at sikre 

risikostyringen i selskabet. Selskabet vil derfor også tænke mere over de risici, som de påtager 

sig for at sikre, at det ikke skader selskabet og dermed forsikringstager.  

Vi har hermed besvaret undersøgelsesspørgsmålene og dermed belyst problemstillingen:   

 Hvad er konsekvenserne af implementering af Solvens II i relation til intern revision i 

mindre forsikringsvirksomheder, samt hvilke konsekvenser har effekten ved 

implementering af Solvens II's krav for intern revision for en lille 

forsikringsvirksomhed, samt hvilke løsningsmodeller kan små forsikringsselskaber 

benytte sig af?  

  



Solvens II – implementering af intern auditfunktion 
Kandidatafhandling, Instituttet for Regnskab og Revision  

Copenhagen Business School 2016  
 

Page 77 of 97 
 

14 Perspektivering  

Afhandlingen har behandlet de praktiske konsekvenser som implementeringen af Solvens II198 

har resulteret i, samt de løsningsmodeller selskaberne har benyttet sig af for at imødekomme 

kravene.  

Da lovgivningen er implementeret, er selskaberne på nuværende tidspunkt forpligtet til at 

imødekomme kravene stillet i bekendtgørelsen199 og direktivet.  

Det næste skridt for de generelle ledelseskrav200 er Finanstilsynets vurdering af 

konsekvenserne af implementeringen af direktivet og kravene i bekendtgørelsen. Det skal 

vurderes, hvorvidt bekendtgørelsen har resulteret i dets formål, eller om det er nødvendigt at 

foretage justeringer til bekendtgørelsen inden for de rammer, som er sat i direktivet.  

Det første punkt, som respondenterne giver klart udtryk for, er spørgsmålet om 

undtagelseskravene i bekendtgørelsen201. Dette punkt vil formentlig blive diskuteret 

fremadrettet for at imødekomme alle parter.  

Respondenterne giver udtryk for, at bekendtgørelsen bør tage højde for andre punkter end 

bruttopræmieindtægterne og hensættelserne. Bekendtgørelsen bør i stedet fokusere på typen af 

forsikring og solvensgraden, når det skal vurderes, om selskaberne skal undtages for 

direktivet.  

Udfordringen for Finanstilsynet om at imødekomme forsikringsselskaberne er, at den 

nuværende bekendtgørelse tager udgangspunkt i direktivets undtagelsesbestemmelser, hvilket 

vil sige, at Finanstilsynet har tilpasset den nuværende bekendtgørelse inden for de rammer, 

som er stillet af EU.  

Det giver derfor Finanstilsynet en række begrænsninger for at tilpasse bekendtgørelsen efter 

forsikringsselskabernes holdninger. Derudover skal det også tages i betragtning, at 

bekendtgørelsen skal sikre forsikringstager og ikke forsikringsselskabet.  

                                                            
198  ETU L 335 af 17.12.2009  
199 Bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringsselskaber m.v.  
200  ETU L 335 af 17.12.2009 – Kapitel IV 
201  ETU L 335 af 17‐12‐2009 – Artikel 4  
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Så til trods for, at undtagelseskravene formentlig vil fylde meget fremadrettet vil det kræve en 

justering af direktivet og ikke bekendtgørelsen, hvorfor lignende justering formentlig vil være 

usandsynlig.  

Et andet punkt, som forsikringsselskaberne ikke har mærket den fulde effekt af endnu, er den 

interne auditfunktion202. Idet bekendtgørelsen er relativ ny, har de fleste interne 

auditfunktioner formentlig ikke foretaget en intern revision endnu. 

Det vil sige den interne auditfunktion har ikke udarbejdet en revisionsrapport endnu, og 

dermed har selskaberne ikke mærket effekten af den interne auditfunktion endnu. Den interne 

auditfunktion vil havde en langt større indvirkning i selskaberne fremadrettet, da det er 

forventeligt, at en række selskaber ikke lever op til kravene, hvorfor dette vil fremgå af 

revisionsrapporten203. Derudover vil den interne auditfunktion have en række anbefalinger, 

som selskabet skal implementere eller prøve at imødekomme, hvilket vil kræve yderligere 

ressourcer fra selskaberne.  

Det vil med andre ord sige, at selskaberne på nuværende tidspunkt føler, at det er en 

administrativ byrde og en stor udfordring at imødekomme de generelle ledelseskrav, men de 

har ikke mærket den fulde effekt af de fire funktioner.  

Ud over de udfordringer selskaberne vil stå over for i form af en revisionsrapport, vil de fire 

funktioner også have en række positive effekter på selskabet, som de ikke har mærket endnu.  

Når selskaberne får sat de fire funktioner i system og det dermed bliver en del af deres 

dagligdag, vil selskaberne også opnå en positiv effekt. Dette vil ske ved, at selskaberne får en 

række værktøjer, som de vil anvende ved vurdering af de risici, som de påtager sig i deres 

forretning.  

Et andet punkt, som blev diskuteret i ovenstående afsnit 12.7 er ansvarsfordelingen mellem 

Finanstilsynet, forsikringsselskabet (intern auditfunktionen) og den eksterne revisor. 

Tidligere har Finanstilsynet været ansvarlig for, at føre tilsyn med selskaberne, hvilket også 

inkluderede en kontrol af de risici, som selskabet påtog sig for at sikre forsikringstager. 

Ligeledes har den eksterne revisor også skullet foretage en vurdering selskabets interne 

kontrolmiljø for de væsentligste operationelle led i organisationen.  

                                                            
202  ETU L 335 af 17.12.2009 – artikel 47  
203  ETU L 335 af 17.12.2009 – artikel 47 stk. 3  
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Da forsikringsselskabet har større del af ansvaret for det kontrollerende element er 

spørgsmålet derfor fremadrettet, om den eksterne revisor alene skal være ansvarlig for 

kontrollen af de finansielle data. Dermed skal revisionen ikke længere kontrollere de 

operationelle risici. Ligeledes er spørgsmålet, om Finanstilsynet ikke længere skal kontrollere 

de operationelle risici, som selskabet påtager sig, men alene fokusere på at kontrollere, om 

selskabet har den fornødne dokumentation på plads, der dokumenterer, at den fornødne 

kontrol er foretaget for at sikre, at selskabet ikke påtager sig risici, som skader 

forsikringstageren.  

Derfor er det interessant fremadrettet at kigge på, hvorvidt direktivet204 vil medføre en 

ændring i ansvarsfordelingen af det kontrollerende element, eller om direktivet blot vil 

resultere i, at selskabet er ansvarlig for det kontrollerende element. Derudover er den eksterne 

revisor stadig ansvarlig for at kontrollere det kontrollerende element, og oven i det 

kontrollerer Finanstilsynet også det kontrollerende element. Dermed resulterer Solvens II blot 

i endnu flere forsvarslinjer end nødvendigt i et forsikringsselskab, hvilket har en mere 

skadende effekt over for industrien.  

Det mest interessante punkt at kigge på fremadrettet er, om den generelle holdning, som 

respondenterne har givet udtryk for i afhandlingen vil ændres. Når alle selskaberne har 

implementeret funktionerne, og Solvens II dermed er kommet i system, er det ikke længere en 

belastning for selskabet, men derimod en hjælp.  

På den måde har direktivet ud over formålet med at sikre forsikringstageren, også resulteret i 

noget positivt over for selskabet, nemlig at give dem en række værktøjer fremadrettet, men 

også ligeledes at få dem til at tænke i nye retninger for deres selskab.   

Overordnet er det interessant at se forsikringsmarkedet om et til to år, når Solvens II har haft 

sin fulde effekt – hvorvidt det har haft nogen indvirkning, eller om det kun har haft en 

administrativ og økonomisk konsekvens for selskaberne.  

  

                                                            
204  ETU L 335 af 17.12.2009  



Solvens II – implementering af intern auditfunktion 
Kandidatafhandling, Instituttet for Regnskab og Revision  

Copenhagen Business School 2016  
 

Page 80 of 97 
 

15 Litteraturliste  

15.1 Juridisk EU-materiale  

 

"Rådets første direktiv af 24. juli 1973 om samordning af de administrativt og ved lov 

fastsatte bestemmelser om adgang til og udøvelse af direkte livsforsikringsvirksomhed, 

bortset fra livsforsikringsvirksomhed" - 24. juli 1973 – Europakommissionen. 

 

"Rådets første direktiv af 5. marts 1979 om samordning af de administrativt og ved lov 

fastsatte bestemmelser om adgang til og udøvelse af direkte livsforsikringsvirksomhed" - 5. 

marts 1979 – Europakommissionen. 

 

"Europa-Parlamentets og rådets direktiv 2002/12/EF af 5. marts 2002 om ændring af rådets 

direktiv 79/267/EØF for så vidt angår krav til solvensmargen for livsforsikringsselskaber" – 

Europakommissionen. 

 

"Europa-Parlamentets og rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og 

udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II)" - 25. november 2009 – 

Europakommissionen. 

 

"Europa-Parlamentets og rådets direktiv 2014/51/EU af 16. april 2014 om ændring af direktiv 

2003/71/EF og 2009/138/EF samt forordning (EF) nr. 1060/2009, (EU) nr. 1094/2010 og 

(EU) nr. 1095/2010" – 16. april 2014 – Europakommissionen. 

 

"KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om 

supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og 

udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II)" – 10. oktober 2015 – 

Europa Kommissionen.  

 

"KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/467 af 30. september 2015 

om ændring af delegerede forordning (EU) 2015/35 for så vidt angår beregning af lovpligtige 

kapitalkrav for en række aktivkategorier, som besiddes af forsikrings- og 

genforsikringsselskaber" – 30. september 2015 – Europa Kommissionen.  
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15.2 Danske bekendtgørelser  

"Bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringsselskaber m.v." – 16. december 2015 – 

Finanstilsynet.  

 

"Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt 

finansielle koncerner" – 15. december 2014 – Finanstilsynet.  

 

"Bekendtgørelse om filialer af tredjelandsforsikringsselskaber" – 25. august 2015 – 

Finanstilsynet  

 

15.3 Notater, pressekonferencer og vejledninger  

 

"Retningslinjer for ledelsessystem" - EIOPA-BoS-14/253 DA.  

 

"Høring af bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringsselskaber m.v." – 20. november 

2015 – Finanstilsynet.  

 

"Høring over bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringsselskaber m.v." – 4. 

december 2015 – Finanstilsynet.  

 

"Høringssvar vedr. bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringsselskaber m.v." – 4. 

december 2015 – Den Danske Aktuarforening, Foreningen af Interne Revisorer, Forsikring & 

Pension og Rigsrevisionen.  

 

"Vurdering af erhvervsøkonomiske konsekvenser af ledelsesbekendtgørelsen" – 20. november 

2015 – Team Effektiv Regulering.  

 

15.4 Hjemmesider  

https://www.finanstilsynet.dk/SolvensII  

https://www.evm.dk/~/media/files/2013/rapport-fra-udvalget-om-finanskrisens-rsager.ashx  

http://ec.europa.eu/finance/insurance/solvency/solvency2/index_en.htm   
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0051  

https://www.finanstilsynet.dk/Lovgivning/Solvens/Forsikringsomraadet/Solvens%20II  

https://www.finanstilsynet.dk/~/media/Temaer/2014/Solvens/Figur%20-

%20Solvens%20II%20fundament.pdf 

https://eiopa.europa.eu/about-eiopa 

http://www.aktuarforeningen.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemi

d=313&lang=da 

http://www.iia.dk/default.asp?menuitem=11 

http://www.forsikringogpension.dk/om-os/Sider/Om_os.aspx 

https://erhvervsstyrelsen.dk/forebyggelse-af-byrder  

https://www.finanstilsynet.dk/da/Tal-og-fakta/Virksomheder-under-tilsyn/VUT-database.aspx 

https://www.friforsikring.dk/Om-os  

https://www.krifaforsikring.dk/~/media/krifaforsikring/pdf/om-os-regnskab-

aarsrapport2015.ashx?la=en 

https://www.bornbrand.dk/?Id=980 

https://www.vejlebrand.dk/om-vejle-brand 

http://www.hfforsikring.dk/pages/info/fakta-om-hf.php 

https://www.aros-forsikring.dk/om-aros-forsikring 

http://ecsact.dk/?page_id=29 

http://www.vendsyssel.nu/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=50 

https://www.garfors.dk/hvem-er-vi/hvem-er-gartnernes-forsikring/ 

http://www.etuforsikring.dk/om-etu.html 

https://www.finanstilsynet.dk/~/media/Tal-og-

fakta/2014/Fit_Proper/Guidelines%20on%20fitness%20and%20propriety.pdf?la=en 



Solvens II – implementering af intern auditfunktion 
Kandidatafhandling, Instituttet for Regnskab og Revision  

Copenhagen Business School 2016  
 

Page 83 of 97 
 

http://denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/%C3%98konomi/Samfunds%C3%B8kon

omiske_forhold/Finanskrisen 

http://www.tryg.dk/om-tryg/index.html  

http://tryg.com/dk/media/02_2015%20Tryg%20aarsrapport%202014_13-34189.pdf  

http://www.finansraadet.dk/Politik/Pages/kommentarer/2011/forskellen-mellem-solvens-og-

likviditet.aspx 

https://www.dmf.dk/medlemsservice/forsikringer/  

https://www.dmf.dk/medlemsservice/forsikringer/instrumentforsikring/delegeredetilgeneralfo

rsamlingen/ 

https://www.tryg.dk/om-tryg/fakta-om-tryg/index.html  

http://tryg.com/dk/investor/nogletal/index.html 

https://www.finanstilsynet.dk/~/media/Temaer/2014/Solvens/Figur%20-

%20Solvens%20II%20fundament.pdf  

https://www.finanstilsynet.dk/Om-os/Finanstilsynets%20opgaver 

15.5 Interview  

Interview med Kurt Sørensen (Administrerende direktør hos Fri Forsikring A/S), den 21. april 

2016, telefonisk interview  

Interview med Dorthe Sørensen (Økonomichef hos Bornholms Brandforsikring A/S), den 21. 

april 2016, telefonisk interview. 

Interview med Lars Nørmølle (Økonomichef hos Forsikringsselskabet Vejle Brand af 1841 

G/S), den 25. april 2016, telefonisk interview.  

Interview med Ole Clæfer (Regnskabschef hos HF-Forsikring G/S), den 25. april 2016, 

telefonisk interview.  

Interview med Henrik Panum (Økonomichef hos AROS Forsikring – Gensidigt 

Forsikringsselskab), den 25. april 2016, telefonisk interview.  

Interview med Henrik Christensen (Regnskabschef hos Forsikringsselskabet Vendsyssel G/S), 

den 25. april 2016, telefonisk interview.  
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Interview med Mikkel Prehn (Økonomichef hos Gartnernes Forsikring GS Dansk Jordbrug), 

den 25. april 2016, telefonisk interview  

Interview med Bo Andersen (Økonomichef hos ETU Forsikring A/S), den 26. april 2016, 

mail interview.  

15.6 Bøger  

Kvale, Steiner, 1997, "Interview - en introduktion til det kvantitative forskningsinterview", 

Hans Reitzels Forlag, 1. udgave. København  

Boolsen, Merete Watt, 2008, "Spørgeskema undersøgelser fra konstruktion af spørgsmål til 

analyse af svarene", Hans Reitzels Forlag, 1. udgave, 2. oplag, København  

Andersen, Ib, 2008, "Den skinbarlige virkelig", Forlaget Samfundslitteratur, 4. udgave, 

København 

Heldbjeg, Grethe, 2006, "Grøftegravning i metodisk perspektiv", Forlaget Samfundslitteratur, 

1. udgave, 6. oplag, København  

Thurén, Torsten, 2007, "Videnskabsteori for begyndere", Forlaget Rosinante, 2. udgave, 5. 

oplag, København  

15.7 Årsrapporter  

Til brug for information i bilag 1 er der indhentet den seneste årsrapport for selskabet fra 

www.CVR.dk  
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Bilag 

BILAG 1  

 

Klasse 10 ‐ Skadesforsikringsselskaber  Tidligere Intern revision  Bruttopræmier Omfattet af Solvens II  Udvalgt i stikprøven  Kommentar  Ejer

Alm. Brand Forsikring A/S Ja 4.952 Ja Nej Alm. Brand A/S

Alpha Insurance A/S Nej 1.557 Ja Nej Privatejet

Aros Forsikring ‐ gensidigt forsikringsselskab Nej 153 Ja Ja Gensidigt forsikringsselskab

Arriva Insurance A/S Nej 22 Nej Nej Captive selskab Arriva Danmark A/S

Bornholms Brandforsikring A/S Nej 111 Ja Ja

Bornholms Brand A.m.b.a. og 

TopDanmark A/S

Codan Forsikring A/S Ja 16.370 Ja Nej RSA Group

Concordia Forsikring A/S Nej 236 Ja Nej

Forsikringsselskabet 

HIMMERLAND G/S

ETU Forsikring A/S Nej 107 Ja Ja Peer Heitmann Madsen

Forsikrings‐Aktieselskabet ALKA Ja 2.035 Ja Nej Primært af fagbevægelser

Forsikringsselskabet HIMMERLAND G/S Nej 192 Ja Nej Gensidigt forsikringsselskab

Forsikringsselskabet PrivatSikring A/S Nej 617 Ja Nej Codan Forsikring A/S

FORSIKRINGSSELSKABET TRAFIK GENSIDIGT Nej 49 Ja Nej Gensidigt forsikringsselskab

Forsikringsselskabet Vejle Brand af 1841 g/s Nej 63 Ja Ja Gensidigt forsikringsselskab

Forsikringsselskabet Vendsyssel A/S Nej 46 Ja Ja

Forsikringsselskabet Vendsyssel 

F.M.B.A.

GARTNERNES FORSIKRING GS. DANSK 

JORDBRUG Nej 157 Ja Ja Gensidigt forsikringsselskab

Gefion Insurance A/S Nej 0 Nej Nej

Gefion Forsikringsholding 

Aktieselskab

GF FORSIKRING A/S Ja 1.635 Ja Nej GF FONDEN

HF‐Forsikring G/S Nej 48 Ja Ja Gensidigt forsikringsselskab

Købstædernes Forsikring, gensidig Nej 777 Ja Nej Gensidigt forsikringsselskab
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LB Forsikring A/S Ja 2.633 Ja Nej LB FORENINGEN F.M.B.A.

Lokal Forsikring G/S Nej 252 Ja Nej Gensidigt forsikringsselskab

NEM Forsikring A/S Nej 171 Ja Nej NEM S.M.B.A.

Nykredit Forsikring A/S Ja 899 Ja Nej Gjensidige Forsikring ASA

Pensam Forsikring A/S Ja 250 Ja Nej Pensionskassen Pensam

Popermo Forsikring g/s Nej 203 Ja Nej Gensidigt forsikringsselskab

Qudos Insurance A/S Nej 1.175 Ja Nej Privatejet

Storstrøms Forsikring G/S Nej 52 Ja Nej Gensidigt forsikringsselskab

Sønderjysk Forsikring G/S Nej 302 Ja Nej Gensidigt forsikringsselskab

Thisted Forsikring A/S Nej 144 Ja Nej

Foreningen af forsikringstagere i 

Thisted Forsikring f.m.b.a.

Topdanmark Forsikring A/S Ja 8.668 Ja Nej Børsnoteret 

Tryg Forsikring A/S Ja 19.948 Ja Nej Børsnoteret 

VESTJYLLAND FORSIKRING GS. Nej 239 Ja Nej Gensidigt forsikringsselskab

Europæiske Rejseforsikring A/S Ja 291 Ja Nej ERV

Dong Insurance A/S Nej 188 Ja Nej Captive selskab Dong A/S

Dansk Fartøjsforsikring A/S Nej 12 Ja Nej

DANSK FISKEFARTØJSFORENING 

F.M.B.A.

Maersk Insurance A/S Nej 456 Ja Nej Captive selskab A.P. Møller ‐ Mærsk

Skibsforsikringen Frederikshavn G/F Nej 16 Ja Nej Gensidigt forsikringsselskab

Borealis Insurance A/S Nej 119 Ja Nej Captive selskab Borealis AG

D.S. Forsikring A/S Nej 59 Ja Nej Captive selskab Dansk Supermarked 

DSV Insurance A/S Nej 102 Ja Nej Captive selskab DSV A/S

Danish Crown Insurance A/S Nej 25 Nej Nej Captive selskab Danish Crown A/S

Dansk Boligforsikring A/S Nej 79 Ja Nej Privatejet

Dansk Jagtforsikring A/S Nej 6 Ja Nej

Danmarks Jægerforbund og 

Skovs‐ og naturstyrelsen

Danske Privatbaners Forsikringsforening G/S Nej 12 Nej Nej Captive selskab Danske Privatebaner 

Landinspektørernes gensidige 

Erhvervsansvarsforsikring Nej 4 Ja Nej Gensidigt forsikringsselskab

MELES Insurance A/S Nej 64 Ja Nej Captive selskab Dachser SE

TDC Reinsurance A/S Nej 12 Nej Nej Captive selskab TDC A/S

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR 

DANSK SØFART. GENSIDIGT FORBUND Nej 18 Ja Nej Gensidigt forsikringsselskab

Carlsberg Insurance A/S Nej 8 Nej Nej Captive selskab Carlsberg A/S
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Dansk Musiker Forbund Forsikring G/S Nej 8 Ja Nej Gensidigt forsikringsselskab

Dansk Søforsikring G/S Nej 7 Ja Nej Gensidigt forsikringsselskab

Det gensidige forsikringsselskab Dansk 

Plantageforsikring Nej 2 Nej Nej Gensidigt forsikringsselskab

FF Forsikring A/S Nej 28 Nej Nej Frie Funktionærer

Fri Forsikring A/S Nej 46 Ja Ja Krifa Holding 

NærBrand Forsikring G/S Nej 10 Ja Nej Gensidigt forsikringsselskab

ULFBORG‐HIND HERREDS 

BRANDASSURANCESELSKAB FOR LØSØRE. 

GENSIDIG Nej 0 Ja Nej Gensidigt forsikringsselskab

United Insurance af 01.08.2011 A/S Nej 3 Nej Nej Captive selskab Bestseller A/S

Dansk Glasforsikring A/S Nej 25 Nej Nej

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab Nej 25 Ja Nej Gensidigt forsikringsselskab

FISKEFARTØJSFORSIKRINGEN LÆSØ. 

GENSIDIGT SELSKAB Nej 1 Ja Nej Gensidigt forsikringsselskab

Forsikringsaktieselskabet K.a.B. International Nej 7 Nej Nej Købstædernes forsikring

Forsikringsselskabet Danica, 

Skadesforsikringsaktieselskab af 1999 Nej 20 Ja Nej Danske Bank A/S

Forsikringsselskabet Nærsikring A/S Nej 113 Ja Nej Privatejet

Global Dental Insurance A/S Nej 0 Nej Nej DNS Holding Company LLC

Hvide Sande gensidige 

Skibsforsikringsforening Nej 4 Ja Nej Gensidigt forsikringsselskab

Kongeriget Danmarks Hesteforsikring G/S Nej 12 Nej Nej Gensidigt forsikringsselskab

Lundbeck Insurance A/S Nej 6 Nej Nej Captive selskab Lundbeck A/S

Mølholm Forsikring A/S Nej 360 Ja Nej

PFA PENSION, 

FORSIKRINGSAKTIESELSKAB.

SYGEFORSIKRINGEN "DANMARK", GS Ja 2.838 Ja Nej Gensidigt forsikringsselskab

Tryg Garantiforsikring A/S Nej 318 Ja Nej Tryg Forsikring A/S
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BILAG 2 – FRI FORSIKRING REFERAT  

Den 21. april 2015 er der foretaget et telefonisk interview med den administrerende direktør hos Fri 

Forsikring A/S, Kurt Sørensen.  

I det telefoniske interview blev følgende forhold drøftet:  

1) Havde selskabet tidligere implementeret en revisionsfunktion efter revisionsbekendtgørelsen  

2) Hvordan har selskabet imødekommet kravet om implementering af de fire funktioner  

3) Hvordan er selskabets perspektiv på implementeringen af de fire funktioner  

4) Ser selskabet nogle fordele/muligheder ved implementering af de fire funktioner 

5) Hvad er selskabets største udfordringer ved implementering af de fire funktioner  

6) Ser selskabet, at forsikringstageren er bedre stillet ved implementeringen af de fire funktioner  

7) Når selskabet opvejer fordelene/mulighederne og de udfordringer og 

økonomiske/administrative træk, som direktivet har medført, hvad vejer mest.  

 Ud for ovenstående punkter har Kurt Sørensen i overordnede træk besvaret følgende:  

1) Selskabet har ikke tidligere haft implementeret en intern revisionsfunktion  

2) Selskabet har benyttet sig af proportionalprincippet i bekendtgørelsen, hvorfor Kurt Sørensen 

varetager alle roller med undtagelse af intern auditfunktionen. Denne varetages af 

regnskabschefen i Krifa Holding.  

3) I Kurt Sørensens øjne og dermed selskabets, anses implementeringen af de fire funktioner som 

blot en yderligere omkostning for selskabet og det gavner nogle  

4) Selskabet ser en begrænset mulighed i at tage et nyt kig på sine risici  

5) Selskabets største udfordring er selskabets størrelse, da selskabet ikke har overflødige 

ressourcer til at varetage funktionerne  

6) Forsikringstageren er ikke bedre stillet, der er blot tale om en ekstra defence uden gavn 

7) Overordnet ser selskabet direktivet udelukkende som en økonomisk og administrativ 

belastning. 
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BILAG 3 – BORNHOLMS BRANDFORSIKRING A/S REFERAT  

Den 21. april 2015 er der foretaget et telefonisk interview med Økonomichefen hos 

Bornholms Brandforsikring A/S, Dorthe Sørensen.  

I det telefoniske interview blev følgende forhold drøftet:  

1) Havde selskabet tidligere implementeret en revisionsfunktion efter 

revisionsbekendtgørelsen  

2) Hvordan har selskabet imødekommet kravet om implementering af de fire funktioner  

3) Hvordan er selskabets perspektiv på implementeringen af de fire funktioner  

4) Ser selskabet nogle fordele/muligheder ved implementering af de fire funktioner 

5) Hvad er selskabets største udfordringer ved implementering af de fire funktioner  

6) Ser selskabet, at forsikringstageren er bedre stillet ved implementeringen af de fire 

funktioner  

7) Når selskabet opvejer fordelene/mulighederne og de udfordringer og 

økonomiske/administrative træk, som direktivet har medført, hvad vejer mest. 

 Ud for ovenstående punkter har Dorthe Sørensen i overordnede træk besvaret følgende:  

1) Selskabet har ikke tidligere haft implementeret en intern revisionsfunktion  

2) Selskabet har tildelt nøglefunktionerne til eksisterende ansatte med undtagelse af den 

interne auditfunktion. Denne varetages af TopDanmark (delvis ejer af Bornholms 

Brandforsikring A/S)  

3) Selskabet anser implementeringen af de fire funktioner, som blot en yderligere 

omkostning for selskabet og føler ikke, de får valuta for deres penge 

4) Selskabet ser en begrænset mulighed for at have fokuseret på selskabets risici  

5) Selskabets største udfordring er selskabets størrelse, da selskabet ikke har overflødige 

ressourcer til at varetage funktionerne eller outsource disse  

6) Den generelle holdning er, at forsikringstageren ikke bliver bedre stillet 

7) Overordnet ser selskabet ikke, de får valuta for deres penge ved direktivet.  
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BILAG 4 – Vejle Brand Forsikring A/S REFERAT  

Den 25. april 2015 er der foretaget et telefonisk interview med Økonomichefen hos Vejle 

Brand Forsikring A/S, Lars Nørmølle.  

I det telefoniske interview blev følgende forhold drøftet:  

8) Havde selskabet tidligere implementeret en revisionsfunktion efter 

revisionsbekendtgørelsen  

9) Hvordan har selskabet imødekommet kravet om implementering af de fire funktioner  

10) Hvordan er selskabets perspektiv på implementeringen af de fire funktioner  

11) Ser selskabet nogle fordele/muligheder ved implementering af de fire funktioner 

12) Hvad er selskabets største udfordringer ved implementering af de fire funktioner  

13) Ser selskabet, at forsikringstageren er bedre stillet ved implementeringen af de fire 

funktioner  

14) Når selskabet opvejer fordelene/mulighederne og de udfordringer og 

økonomiske/administrative træk, som direktivet har medført, hvad vejer mest.  

 Ud for ovenstående punkter har Lars Nørmølle i overordnede træk besvaret følgende:  

8) Selskabet har ikke tidligere haft implementeret en intern revisionsfunktion  

9) Selskabet har anvendt sig af proportionalprincippet i direktivet, hvorfor direktøren 

varetager alle funktioner med undtagelse af den interne auditfunktion. Den interne 

auditfunktion er outsourcet  

10) Selskabet anser implementeringen af de fire funktioner som en omkostning uden gavn 

for branchen 

11) Selskabet ser ingen væsentlige fordele ved direktivet   

12) Selskabets største udfordring er selskabets størrelse, hvorfor de også benyttet sig af 

proportionalprincippet   

13) Selskabet mener ikke, direktivet bidrager med noget over for forsikringstager  

14) Overordnet økonomisk byrde er højere end det forventede output til selskabet, 

forsikringstager og samfundet.  
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BILAG 5 – HF Forsikring A/S REFERAT  

Den 25. april 2015 er der foretaget et telefonisk interview med Regnskabschef hos HF 

Forsikring A/S, Ole Clæfer.  

I det telefoniske interview blev følgende forhold drøftet:  

1) Havde selskabet tidligere implementeret en revisionsfunktion efter 

revisionsbekendtgørelsen  

2) Hvordan har selskabet imødekommet kravet om implementering af de fire funktioner  

3) Hvordan er selskabets perspektiv på implementeringen af de fire funktioner  

4) Ser selskabet nogle fordele/muligheder ved implementering af de fire funktioner 

5) Hvad er selskabets største udfordringer ved implementering af de fire funktioner  

6) Ser selskabet, at forsikringstageren er bedre stillet ved implementeringen af de fire 

funktioner  

7) Når selskabet opvejer fordelene/mulighederne og de udfordringer og 

økonomiske/administrative træk, som direktivet har medført, hvad vejer mest.  

 Ud for ovenstående punkter har Ole Clæfer i overordnede træk besvaret følgende:  

1) Selskabet har ikke tidligere haft implementeret en intern revisionsfunktion  

2) Selskabet er et meget lille forsikringsselskab, hvorfor alle funktionerne er outsourcet 

til eksternt konsulent firma  

3) Selskabet anser implementeringen af de fire funktioner for at være uden gavn for 

nogen parter  

4) Selskabet ser en mindre fordel i direktivet, nemlig at det giver anledning for selskabet 

at kigge indad 

5) Selskabets største udfordring er selskabets størrelse, hvorfor de også har outsourcet 

alle funktionerne  

6) Har ingen effekt over for forsikringstager, da de ikke ser skyggen af det som de 

foretager sig  

7) Overordnet meget stor økonomiske byrde for selskabet, føler ikke det modsvarer det 

positive ved Solvens II direktivet.  
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Bilag 6 – AROS Forsikring – Gensidigt Forsikringsselskab  

Den 25. april 2015 er der foretaget et telefonisk interview med Økonomichef hos AROS 

Forsikring – Gensidigt Forsikringsselskab, Henrik Panum.  

I det telefoniske interview blev følgende forhold drøftet:  

1) Havde selskabet tidligere implementeret en revisionsfunktion efter 

revisionsbekendtgørelsen  

2) Hvordan har selskabet imødekommet kravet om implementering af de fire funktioner  

3) Hvordan er selskabets perspektiv på implementeringen af de fire funktioner  

4) Ser selskabet nogle fordele/muligheder ved implementering af de fire funktioner 

5) Hvad er selskabets største udfordringer ved implementering af de fire funktioner  

6) Ser selskabet, at forsikringstageren er bedre stillet ved implementeringen af de fire 

funktioner  

7) Når selskabet opvejer fordelene/mulighederne og de udfordringer og 

økonomiske/administrative træk, som direktivet har medført, hvad vejer mest.  

 Ud for ovenstående punkter har Henrik Panum i overordnet træk besvaret følgende:  

1) Selskabet har ikke tidligere haft implementeret en intern revisionsfunktion  

2) Selskabet er et meget lille forsikringsselskab, hvorfor selskabet har benyttet sig af 

proportionalprincippet i direktivet, hvorfor risikostyring og Compliance varetages af 

den samme person. Derudover er aktuarfunktionen outsourcet til Ecsact A/S og den 

interne auditfunktion til den tidligere forsikringsdirektør Jesper Rasmussen.   

3) Selskabet anser implementeringen af de fire funktioner uden væsentlig effekt  

4) Selskabet ser positivt på hele processen for implementering af direktivet, da det giver 

anledning til at kigge indad  

5) Selskabets største udfordring er selskabets størrelse, hvorfor en række af funktionerne 

er outsourcet og de resterende funktioner varetages af den samme person  

6) Har ingen positiv effekt over for forsikringstager, men direktivet kan derimod 

resultere i øgede omkostninger, som kan havde en afledt effekt på 

forsikringspræmierne   

7) Overordnet anses direktivet ikke som værende behjælpelig for nogle i industrien, da 

det både har en negativ effekt for forsikringstager og forsikringsselskabet.  
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Bilag 7 – Forsikringsselskabet Vendsyssel G/S  

Den 25. april 2015 er der foretaget et telefonisk interview med Regnskabschef hos 

Forsikringsselskabet Vendsyssel G/S, Henrik Christensen.  

I det telefoniske interview blev følgende forhold drøftet:  

1) Havde selskabet tidligere implementeret en revisionsfunktion efter 

revisionsbekendtgørelsen  

2) Hvordan har selskabet imødekommet kravet om implementering af de fire funktioner  

3) Hvordan er selskabets perspektiv på implementeringen af de fire funktioner  

4) Ser selskabet nogle fordele/muligheder ved implementering af de fire funktioner 

5) Hvad er selskabets største udfordringer ved implementering af de fire funktioner  

6) Ser selskabet, at forsikringstageren er bedre stillet ved implementeringen af de fire 

funktioner  

7) Når selskabet opvejer fordelene/mulighederne og de udfordringer og 

økonomiske/administrative træk, som direktivet har medført, hvad vejer mest. 

 Ud for ovenstående punkter har Henrik Christensen i overordnede træk besvaret følgende:  

1) Selskabet har ikke tidligere haft implementeret en intern revisionsfunktion  

2) Selskabet er et meget lille forsikringsselskab, hvorfor selskabet har outsourcet alle 

funktionerne til eksternt konsulentfirma.    

3) Selskabet anser implementeringen af de fire funktioner henviser sig mere til de større 

forsikringshuse  

4) Selskabet ser processen har åbnet øjne op for nogle ting.   

5) Selskabets største udfordring er selskabets størrelse, hvorfor alle funktionerne er 

outsourcet til eksternt konsulentfirma.   

6) Har ingen gavn for forsikringstager    

7) Overordnet anses direktivet for konkurrenceforvridende, da direktivet ikke 

proportionalt, sammenhængende mellem bruttopræmieindtægterne og omkostninger 

ved implementeringen af direktivet. 
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Bilag 8 – Gartnernes Forsikring GS Dansk Jordbrug  

Den 25. april 2015 er der foretaget et telefonisk interview med Økonomichef hos Gartnernes 

Forsikring GS Dansk Jordbrug, Mikkel Prehn.  

I det telefoniske interview blev følgende forhold drøftet:  

1) Havde selskabet tidligere implementeret en revisionsfunktion efter 

revisionsbekendtgørelsen  

2) Hvordan har selskabet imødekommet kravet om implementering af de fire funktioner  

3) Hvordan er selskabets perspektiv på implementeringen af de fire funktioner  

4) Ser selskabet nogle fordele/muligheder ved implementering af de fire funktioner 

5) Hvad er selskabets største udfordringer ved implementering af de fire funktioner  

6) Ser selskabet, at forsikringstageren er bedre stillet ved implementeringen af de fire 

funktioner  

7) Når selskabet opvejer fordelene/mulighederne og de udfordringer og 

økonomiske/administrative træk, som direktivet har medført, hvad vejer mest.  

 Ud for ovenstående punkter har Mikkel Prehn i overordnede træk besvaret følgende:  

1) Selskabet har ikke tidligere haft implementeret en intern revisionsfunktion  

2) Selskabet har benyttet sig af egne medarbejdere til at varetage funktionerne med 

undtagelse af intern auditfunktion, hvor selskabet har hyret en deltidsansat    

3) Selskabet anser implementeringen af de fire funktioner som noget positivt for 

branchen, da det giver en række værktøjer for selskaberne til at styre de risici de 

påtager sig  

4) Selskabet ser processen, som meget positivt og mener, at branchen generelt har 

negativ holdning over for direktivet og håber dette ændres fremadrettet 

5) Selskabets største udfordring er implementering af den interne auditfunktion, da 

kravet om at nøglepersonen skal være ansat i selskabet anses som unødvendigt  

6) Selskabet mener, at direktivet har en meget positiv effekt over for forsikringstager, da 

selskabet kigger dybere på de forsikringsmæssige risici, som selskabet påtager sig.  

7) Overordnet anses direktivet som noget meget positivt for branchen, og selskabet ser 

frem til, at direktivet har haft effekt i et års tid.  

  



Solvens II – implementering af intern auditfunktion 
Kandidatafhandling, Instituttet for Regnskab og Revision  

Copenhagen Business School 2016  
 

Page 95 of 97 
 

Bilag 9 – ETU Forsikring A/S  

Den 26. april 2015 er der foretaget et mail interview med Økonomichef hos ETU Forsikring 

A/S, Bo Andersen.  

Følgende er citeret fra mail interviewet  

Først og fremmest vil jeg høre om I før implementeringen af Solvens II generelle 

ledelseskrav har haft en intern revisionsfunktion hos jer?  

Svar:  

Nej, det har vi ikke. Vi overskrider ikke de i lovgivningen fastsatte grænser for en intern 

revisionsfunktion. Se bekendtgørelse om revisionsudvalg i virksomheder samt koncerner, der er 

underlagt tilsyn af Finanstilsynet (BEK 690 af 23. juni 2010), § 2, stk. 3. Bestyrelsen har endvidere 

besluttet, at der ikke skal oprettes en intern revisionsfunktion, fordi den interne kontrol vurderes 

at være tilstrækkelig og betryggende, se § 2, stk. 1. 

 

Såfremt I ikke tidligere har haft en intern revision funktion, vil jeg høre om, hvordan I har 

imødekommet kravene om de fire funktioner. Har I outsourcet en eller flere af funktionerne, 

har I hyret nye personer til at varetage rollerne eller/og har i anvendt allerede eksisterende 

medarbejder til at varetage dette?  

Svar: 

Ja, vi har imødekommet kravene om oprettelse af de 4 funktioner. Tidsmæssigt er det sket inden 

den 1.1.2016, hvorved vi har undgået, at Finanstilsynet skal ”Fit and Proper”- godkende de 

relevante personer. Vi har besat de 4 funktioner med egne medarbejdere, som er kvalificerede og 

egnede til at varetaget jobbet. Vores advokat er compliance ansvarlig, vores direktør er intern 

audit ansvarlig og jeg selv er risikoansvarlig og varetager aktuarfunktionen (statsautoriseret 

revisor). Ingen kan naturligvis kontrollere eget arbejde. 

 

Føler I/du om implementeringen af de fire funktioner skaber noget positivet for jeres 

organisation? ’ 

Svar: 

Vi er en lille organisation og det har ikke ændret så meget på selve det arbejde, vi udfører i 

forvejen, men den øgede fokus og opmærksomhed på områderne anser jeg for positiv. 
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Hvad er jeres største udfordring eller økonomiske belastning ved implementering af der fire 

funktioner?  

Svar: 

Den største udfordring er at sikre den nødvendige funktionsadskillelse mellem det daglige arbejde 

og kontrollen heraf. Det kræver øget opmærksomhed. Der har ingen økonomisk belastning været 

ved implementeringen. En outsourcing af hele eller dele af funktionerne er fravalgt og ville have 

udgjort en væsentlig økonomisk belastning, selv ved et samarbejde med andre mindre selskaber. 

 

Vil I/du mene Solvens II‐direktivet overkomplicere jeres forretning taget kompleksiteten af 

jeres produkter i betragtning?  

Svar: 

Ja, det vil jeg som udgangspunkt mene. Vores produkter er rimelig enkle og gennemskuelige. 

Vores løsninger er derfor også pragmatiske og enkle uden at vi på nogen områder ”går for vidt”. 

Vi har ikke specialister ansat til at varetage de forskellige funktioner og særlige opgaver – det 

klares af det eksisterende personale. Er drøftet grundigt med bestyrelsen og revisor (Deloitte) 

inden implementering. 

 

Når i opvejer de positive muligheder mod de økonomiske konsekvenser ved 

implementeringen af de fire funktioner, hvilken del spiller da den største rolle?  

Svar: 

Det gør de positive muligheder. Vi har fået øget fokus på de forskellige risici i forretningen, i 

produkterne, finansieringen, reassurancen mv., herunder et bedre overblik over data. 

 

Vil du mene implementeringen af Solvens II stiller forsikringstager bedre end tidligere efter 

Solvens I, som er/var formålet med implementering af Solvens II?  

Svar: 

Ja, forsikringstager er bedre stillet. Nu er det bøjet i neon af Finanstilsynet: Ensartet beskyttelse af 

forsikringstagerne. Det er målet, vi skal arbejde ud fra, herunder stille kapital til rådighed, alt 

sammen fremskyndet af Plus Forsikrings konkurs tilbage i 2002 (sidstnævnte bemærkning er min 

egen). 
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Vil I/du mene som mindre/mellemstor forsikringsselskab at I stilles værre end de større 

forsikringskoncerner, da de store koncerner allerede har implementere lignende 

funktioner?   

Svar: 

Jeg vil som udgangspunkt mene, at vi bliver stillet værre end de store forsikringskoncerner. De 

har i udgangspunktet de fornødne ressourcer, såvel personalemæssigt som økonomisk, til at 

imødekomme de nye krav, hvorimod mindre selskaber får en øget arbejdsbyrde, såvel kvantitativt 

som økonomisk, dog afhængig af den valgte løsning. 

 

Hvem vil du mene gavner mest af implementering af Solvens II‐direktivet?   

Svar: 

Spørgsmålet kan ikke besvares éntydigt. Forsikringstagerne ”vinder” helt sikkert, men der er også 

fordele hos selskaberne, herunder bedre overblik over risici, kapitalforhold mv. 

 


