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Høringssvar - direktiv om foranstaltninger til sikring af et højt 
fælles cybersikkerhedsniveau i hele Unionen og om ophævelse 

af direktiv 

 

Specialudvalget for konkurrenceevne, vækst og forbrugerspørgsmål anmoder på 

vegne af Forsvarsministeriet om input til høring vedr. Europa-Kommissionens for-

slag til direktiv om foranstaltninger til sikring af et højt fælles cybersikkerhedsni-

veau i hele Unionen og om ophævelse af direktiv (EU) 2016/1148 (COM (2020) 

823 final). Forsikring & Pension (F&P) værdsætter muligheden for at komme med 

input, som en del af F&P’s indsats på cyber- og informationssikkerhed. 

 

Der er stor opbakning fra F&P til en mere fokuseret indsats, der bidrager til at øge 

modstandsdygtigheden over for cyberangreb i den finansielle sektor i EU og Dan-

mark. Cybersikkerhedsdagsordenen er højt prioriteret i den danske forsikrings- 

og pensionsbranche. Der er tæt koordinering og videndeling i branchen, og bran-

chen arbejder for at sikre den samlede finansielle sektor i et tæt samarbejde med 

Nationalbanken (gennem Finansielt Sektorforum for Operationel Robusthed, 

FSOR), Finanstilsynet via Decentral enhed for Cyber- og Informationssektoren for 

finanssektoren (DCIS) og med Center for Cybersikkerhed (CFCS). De enkelte sel-

skaber bruger store ressourcer på at forebygge cyberhændelser, værne om bor-

gernes personoplysninger og klæde medarbejderne godt på. Cyber- og informati-

onssikkerheden har meget høj prioritet i branchen. 

 

F&P har i efteråret 2020 givet høringssvar på EU’s lovforslag til ”Digital Operatio-

nel Resilience Act (DORA)”, som kommer til at regulere den finansielle branche. 

F&P foreslår derfor, at det bliver tydeliggjort i selve lovteksten i NIS-direktivet (og 

ikke kun i præamblen pkt. 13), at direktivet ikke gælder for forsikrings- og pen-

sionsbranchen, så der fremadrettet ikke er tvivl om, hvilke krav finansielle virk-

somheder skal efterleve. 
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