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Forsikring & Pension takker for muligheden for at afgive høringssvar på ’A European Strategy for data’.

Forsikring & Pension

Forsikring & Pension finder overordnet, at der er mange positive elementer i datastrategien, og vi bakker om op visionen om, at europæisk erhvervsliv skal være
førende i den globale dataøkonomi. Vi bakker op om, at det indre marked for data
skal styrkes og adgang til data øges, og vi bakker naturligvis op om, at der samtidig er fokus på europæiske værdier herunder sikkerhed, privacy, etiske standarder og individets rettigheder.
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Danmark er en af de mest datadrevne medlemsstater, og i Danmark er den offentlige sektor langt fremme, når det kommer til digitalisering sammenlignet med
mange andre medlemsstater. Danmark har gennem de seneste årtier haft ambitiøse nationale digitaliseringsstrategier, hvor der eksempelvis har været fokus på
at styrke sammenhængende borgerforløb på tværs af det offentlige og private.
Derfor har Danmark gode erfaringer at bidrage med i implementeringen af datastrategien, men samtidig kan datastrategiens erhvervsfokus også være en løftestang for et mere målrettet erhvervsfokus i en dansk kontekst.
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Forsikrings- og pensionsbranchen har altid været datadrevet og Forsikring & Pension har med branchens dataetiske principper også ønsket at sætte klare etiske
rammer for branchens brug af data herunder øgede krav til transparens og sikkerhed omkring anvendelse af data.
Forsikring & Pension finder derfor det betydelige fokus på bedre rammevilkår for
datadeling B2B, G2B og B2G yderst positivt. Det bliver i den forbindelse essentielt
at holde fast i strategiens vision om at styrke rammevilkår for datasamarbejde og
datapartnerskaber.
Forsikring & Pension finder det særlig vigtigt, at man fra dansk side holder fast i
strategiens målsætning om, at sektorspecifik lovgivning kun skal indføres, når der
er identificerede markedsfejl; derfor bør betalingsdirektivets lovgivning vedrørende ’open banking’ ikke blot overføres til forsikringsmarkedet og til det danske
pensionssystem baseret på kollektive ordninger. Vi bakker derfor op om, at Kom-
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missionen med strategien ønsker at fremme agil governance fremfor overdetaljeret regulering. Udgangspunktet er, at opgaven i større grad handler om at sikre
digitaliseringsparat lovgivning ’fit for purpose’, når det kommer til datadeling.
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Forsikring & Pension vurderer, at der er en betydelig risiko for en glidning i retning
af øget lovgivning i det sektorspecifikke arbejde med ’data spaces’ særligt vedrørende det finansielle ’data space’. På de finansielle områder er der en tradition for
reguleringsorienteret tilgang, og der er mindre tradition for at arbejde med rammevilkår. Derfor er der en betydelig risiko for, at datastrategien på det finansielle
område ender i øget lovgivning og betydelige administrative byrder fremfor fokus
på behovet for at fremme dataøkonomien og datapartnerskaber.
For forsikrings- og pensionsbranchen er der et stort potentiale i datapartnerskaber
og øget datadeling. Branchen er derfor også tilhænger af en progressiv tilgang til
datadeling, hvilket eksemplificeres nedenfor.
I forhold til EU’s Green Deal understreger Kommissionen betydningen af data, når
det kommer til klimatilpasning. På B2G-området har branchen i flere omgange
opsamlet skadesdata på klimarelaterede hændelser, hvor branchen har unikke
data, og har indgået klimatilpasningspartnerskaber med kommunerne, således at
de har kunnet anvende data i deres klimatilpasningsplaner og investeringer. Forsikring & Pension arbejder p.t. på, at der i FIL indføres national hjemmel ift.
GDPR’s artikel 6, således at branchen kan genoptage datapartnerskaber med
kommunerne og dermed et vigtigt bidrag til Danmarks klimatilpasning. Her er det
vigtige, at datadeling er et partnerskab og ikke tvang.
Ift. B2B-datadeling har branchen ag egen drift kontinuerligt arbejdet på at udvikle
meget transparente forbrugerværktøjer som fx PensionInfo, hvor forbrugerne let
kan tilgå egne data på tværs af den finansielle sektor. PensionsInfo har desuden
åbnet op over for andre aktører som eksempelvis fintech-selskaber.
På G2B-siden arbejder branchen kontinuerligt på at sikre et bedre datasamspil
med den offentlige sektor. Et bedre digitalt samspil med det bl.a. det offentlige er
afgørende for at udvikle bedre services og produkter til forbrugerne. Samtidig
bliver ny teknologi og datadeling afgørende for det fremtidige forebyggelsesarbejde i branchen.
Særlige interesseområder i datastrategien
•

Det er positivt, at Kommissionen har sat cloudoutsourcing på dagsordenen i
sin ”strategy for data”, som en forudsætning for den infrastruktur, der skal
understøtte mere effektiv anvendelse af data og kunstig intelligens. Kommissionen anerkender endvidere, at der stadig eksisterer en række barrierer på
området, før virksomhederne til fulde kan udnytte teknologien. Det drejer sig
blandt andet om følgende:
•

Der er uklarhed omkring cloudservice-udbydernes compliance med EUkrav om databeskyttelse. Fx kravene til lokation af data (især ift. indenfor/udenfor EU).

•

Kravene om inspektion og revision af cloududbyderen er vanskelige at
leve op til i dag.

•

Kravene til information om og godkendelse af nye underleverandører er
vanskelige at leve op til, fordi disse harmonerer dårligt med eksisterende
cloudforretningsmodeller.
Side 2

Forsikring & Pension

Derfor vil det være centralt fra dansk side at støtte arbejdet for at sikre gode
rammevilkår for outsourcing til cloudservices for derved at understøtte EUKommissionens strategi om øget anvendelse af kunstig intelligens. Det sker
bl.a. ved at udarbejde standardkontraktvilkår for cloudoutsourcing og derved
sikre brugerne bedre mulighed for at efterleve kravene til cloudoutsourcing.

Sagsnr.

GES-2020-00066

DokID

398278

Forsikring & Pension foreslår derfor, at man fra dansk side anbefaler Kommissionen et eftersyn af om cloudreguleringen er tidssvarende, eller om der er
behov for tilpasning i lyset af de udfordringer, der eksisterer på markedet i
dag. Dette kan fx ske i forbindelse med Kommissionens arbejde med at udarbejde en konsolideret ”cloud rulebook”, som en del af den digitale strategi for
data.
•

Level playing field og forebyggelse. Datastrategien sætter fokus på at sikre
erhvervslivet et ’level playing field’ på det digitale marked. Den teknologi- og
datadrevne udvikling giver branchen helt nye muligheder for at arbejde med
datadreven forebyggelse. For branchen handler det om, hvorvidt reglerne om
accessorisk virksomhed bør opdateres, så de ikke er til hinder for forsikringsselskabernes udvikling fra et fokus på erstatninger af monetært tab til forebyggelse af fx klimaskader eller IoT-baseret forretningsudvikling.

•

Cybersikkerhed er en naturlig del af datastrategien, og her er behovet for offentlig-private partnerskaber tydeligt, når det kommer til bekæmpelse af cyberangreb og –kriminalitet. Videndeling mellem myndigheder og virksomheder
fremhæves således som et centralt middel til at håndtere de fælles sikkerhedsudfordringer forbundet med informations- og kommunikationsteknologi. Branchen har da også et tæt samarbejde med Nationalbanken og Finanstilsynet
herom. Datastrategien har endvidere et tydeligt fokus på cybersikkerhed og
behovet for at styrke erhvervslivets og særligt SMV’ernes cyberrobusthed. Her
vil udviklingen på cyberforsikringsmarkedet og branchens arbejde med forebyggelseskrav kunne være med til at styrke europæisk erhvervsliv. Her vil datasamarbejde være en selvstændig målsætning for at sikre en endnu bedre
adgang til nationale data om cyberhændelser, så branchen kan forsætte med
at udvikle cyberforsikringsprodukterne.

•

Under ’mobility data space’ er det positivt, at der er fokus på bildata. Connected cars - eller datadrevene biler - er godt i gang med at ændre bilmarkedet
og har derfor også stor indflydelse på hele værdikæden herunder forsikringsmarkedet. Moderne biler producerer på timebasis omkring 25 gigabytes data,
og derfor er det positivt, at Kommissionen sætter fokus på bilejernes ret til
egne data.

•

Under ’Health data space’. Det er positivt, at Kommissionen sætter fokus på,
at borgernes adgang til egenkontrol og portabilitet af egne sundhedsdata behandles fragmenteret i de enkelte medlemsstater. En stor del af borgernes
økonomiske sikkerhedsnet i forbindelse med sygdom og ulykke håndteres i
branchens kollektive ordninger. Branchen har derfor en interesse i, at borgerne
på en sikker og dataminimerende måde har mulighed for at aktivere deres
sundhedsdata,
når
de
skal
have
udbetalt
erstatninger.

Med venlig hilsen

Jacob Nisgaard Larsen
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