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Høringssvar - lovforslag om håndhævelse af P2B-forordningen 

og afrapportering på dataetisk politik - orientering 

Forsikring & Pension har den 19. december 2019 modtaget Erhvervsministeriets  

høring over forslag til lov om håndhævelse af Platform-to-Business forordningen 

og ændring af årsregnskabsloven (krav om dataetik). Vi takker for muligheden for 

at afgive bemærkninger. 

 

Selvom forsikrings- og pensionsbranchen ikke er omfattet af kravene i årsregn-

skabsloven til dataetik, vil Forsikring & Pension dog benytte lejligheden til at 

komme med følgende bemærkninger til den del, der vedrører afrapportering af 

dataetiske politikker: 

 

Forsikring & Pension noterer sig, at der er tale om et rent nationalt krav, men 

bakker op om intentionen bag lovforslaget. Det er vigtigt at sikre, at danske virk-

somheder bliver understøttet i at udnytte potentialet i data på en etisk ansvarlig 

måde, så ansvarlig dataanvendelse bliver en konkurrenceparameter for danske 

virksomheder fremadrettet. 

 

Forslaget er i tråd med Forsikring & Pensions egne dataetiske principper, som 

branchen skal implementere i 2020. Principperne kan findes her og indeholder 

bla. krav om, at selskaberne åbent fortæller, hvordan de arbejder med dataetik 

og hvilke dataetiske valg, de har truffet. 

 

I de specielle bemærkninger til årsregnskabslovens § 99 d, side 36 opremses en 

lang række oplysninger, som kan indgå i redegørelsen for virksomhedens dataeti-

ske politik. Ikke alle krav er nødvendigvis relevante for den enkelte virksomhed. 

Selvom det forudsættes, at de underlægges en væsentlighedsvurdering i over-

ensstemmelse med årsregnskabsloven, så vil Forsikring & Pension foreslå, at det 

præciseres i bemærkningerne, at listen over krav er eksempler på hvad der kan 

afrapporteres på, så det ikke de facto bliver en række kumulative krav, som virk-

somhederne skal leve op til. 

 

Med venlig hilsen 
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