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Svar på høring om udkast til revideret kompetencekravsbe-

kendtgørelse 

Forsikring & Pension takker for muligheden for at kommentere på udkastet til 

revideret bekendtgørelse om kompetencekrav og krav til godt omdømme for an-

satte i forsikringsselskaber, genforsikringsselskaber og ansatte hos en forsikrings-

formidler og en genforsikringsformidler. 

 

Forsikring & Pension har ikke bemærkninger til de foreslåede, nye jobprofiler. Det 

bemærkes i den forbindelse, at ændringerne understøtter Forsikring & Pensions 

grundlæggende synspunkt om, at ansatte i forsikringsselskaber og hos forsik-

ringsformidlere ikke skal overbebyrdes med krav til kompetencer, som ikke er 

nødvendige eller tilstrækkeligt målrettede for, at de kan varetage deres arbejds-

områder. 

 

I tråd med ovenstående har Forsikring & Pension løbende arbejdet for at sikre 

mere fleksibilitet for så vidt angår kompetencekrav til ansatte, som sælger få/sim-

ple produkter eller nicheprodukter. Senest har Forsikringsakademiet meddelt, at 

akademiet er indstillet på at udvikle tests for disse produkter. Da arbejdet, som 

nogle af Forsikring & Pensions medlemmer er involveret i, endnu kun er i sin ind-

ledende fase, vil det være næsten umuligt at nå at færdigudvikle og få godkendt 

de pågældende tests inden den 1. oktober 2021, som jf. § 13, stk. 5, i kompeten-

cekravsbekendtgørelsen er fristen for at bestå efteruddannelsesprøven for ansatte 

omfattet af overgangsordningen. Forsikring & Pension, skal derfor, jf. også tidli-

gere drøftelser med Finanstilsynet, kraftigt opfordre til, at fristen for at bestå ef-

teruddannelsesprøven udsættes til den 1. april 2022. Hermed sikres det, at an-

satte, der sælger nicheprodukter, får tests, der er målrettet deres behov, hvilket 

i sidste ende vil komme forbrugerne til gode; dermed tilgodeses forbrugerbeskyt-

telsen, som netop er et af hovedformålene med Forsikringsdistributionsdirektivet.  

 

 

Med venlig hilsen 

Kirstine Thorsen 

 


