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Afgørelse om videregivelse af fortrolige medlemsoplysninger i 
forbindelse med overførsel af administrationen af pensionsordning fra 
LIV til Betri Pensjón  
 
Forsikringstilsynets afgørelse 24. juni 2013. Sagen har været forelagt Forsikringsrådet. 

1. Afgørelse 

Forsikringstilsynet anser det for berettiget videregivelse af fortrolige medlemsoplysninger i henhold til § 

74, stk. 1 i forsikringsloven, at P/F Tryggingarfelagið Lív, herefter LIV, videregiver fortrolige 

medlemsoplysninger til P/F Betri Pensjón, herefter Betri Pensjón, i forbindelse med at bestyrelsen i 

fagforeningen Havnar Arbeiðsmannafelag som grupperepræsentant for medlemmerne i 

pensionskassen Eftirlønargrunnur Havnar Arbeiðsmannafelags, herefter EHA, har indgået en aftale 

med Betri Pensjón om overtagelse af pensionsordningen, som har været administreret af LIV. 

2. Sagsfremstilling 

Den 6. marts 2013 har Betri Pensjón sendt en forespørgsel til Datatilsynet om, hvorvidt det er i 

overensstemmelse med persondataloven, at der videregives personoplysninger, herunder personnumre 

for medlemmerne i pensionskassen EHA, fra LIV til Betri Pensjón i forbindelse med en overførsel af 

administrationen af pensionsordningen fra LIV til Betri Pensjón. 

Datatilsynet har den 15. april 2013 svaret, at såfremt EHA’s medlemmers personnumre skal videregives 

fra LIV til Betri Pensjón, må den, der videregiver oplysningerne opfylde betingelserne i persondataloven 

§ 11, stk. 3, hvorefter der stilles krav om lovhjemmel eller samtykke fra den registrerede. 

Den 23. april 2013 har bestyrelsen i fagforeningen Havnar Arbeiðsmannafelag som 

grupperepræsentant for medlemmerne i pensionskassen EHA indgået en aftale med Betri Pensjón om 

overtagelse af pensionsordningen, som har været administreret af LIV. 

I brev af 30. april 2013 har Betri Pensjón henvendt sig til Forsikringstilsynet vedrørende videregivelse af 

oplysninger fra LIV til Betri Pensjón. Selskabet oplyser, at det pr. 1. juli 2013 vil overtage EHA’s 

pensionsordning, og at det vil være nødvendigt, at der videregives de nødvendige personoplysninger, 

for at kunne oprette EHA’s medlemmer i Betri Pensjóns IT-system. Det oplyses ligeledes, at der er ca. 

[udeladt] aktive medlemmer og ca. [udeladt] passive medlemmer, som skal overføres. 

Den 15. maj 2013 har Forsikringstilsynet sendt en e-mail til Betri Pensjón og bedt selskabet om at 

præcisere, hvilke oplysninger er nødvendige for, at EHA’s pensionsordning kan overføres fra LIV til 

Betri Pensjón. 
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Forsikringstilsynet modtog svar fra Betri Pensjón den 15. maj 2013 om hvilke oplysninger er 

nødvendige. Selskabet oplyser, at der er nødvendigt at få oplyst navn, adresse og personnummer samt 

oplysninger om tekniske opgørelser for de enkelte forsikringer. 

3. Retligt grundlag 

Det følger af § 74, stk. 1 i lagtingslov om forsikringsvirksomhed, at et forsikringsselskab ikke uberettiget 

må udnytte eller videregive kundeoplysninger. 

Bestemmelsen indeholder hovedreglen om, at alle personer, der er tilknyttet et forsikringsselskab, skal 

hemmeligholde fortrolige oplysninger, som de får kendskab til under udførelsen af deres hverv. 

Hemmeligholdelsespligten indebærer, at fortrolige oplysninger hverken må videregives uberettiget eller 

udnyttes på anden måde. Ved fortrolige oplysninger forstås som udgangspunkt alle oplysninger. 

Bestemmelsen har til formål, for det første, at beskytte forsikringsselskabet mod udlevering af fortrolige 

oplysninger om virksomheden selv, og for det andet at beskytte forsikringsselskabets kunder mod 

videregivelse eller udnyttelse af fortrolige oplysninger. Bestemmelsen supplerer de generelle regler, 

som er fastsat i persondataloven. 

Ifølge lovbemærkningerne til bestemmelsen kan videregivelse eller udnyttelse af fortrolige oplysninger 

kun ske, hvis dette anses for ”berettiget”. Videregivelse af oplysninger er kun berettiget, hvis de 

konkrete oplysninger er nødvendige for at varetage den opgave, som oplysningerne videregives til brug 

for. 

4. Forsikringstilsynets vurdering 

Forsikringstilsynets vurdering af om videregivelse af fortrolige oplysninger er berettiget, skal foretages 

ved en konkret afvejning af forsikringsselskabets interesse i at oplysningerne videregives over for 

pensionsmedlemmets berettigede forventning om, at oplysningerne hemmeligholdes.  

En videregivelse af EHA’s pensionsmedlemmers oplysninger fra LIV til Betri Pensjón vil kun være 

berettiget, hvis de konkrete oplysninger er nødvendige for, at Betri Pensjón kan varetage den opgave, 

som oplysningerne videregives til brug for. 

Pensionsmedlemmerne er omfattet af en obligatorisk pensionsordning, som har været administreret af 

LIV. Bestyrelsen i fagforeningen Havnar Arbeiðsmannafelag har som grupperepræsentant for 

medlemmerne i pensionsordningen den 23. april 2013 indgået en aftale med Betri Pensjón om 

overtagelse af pensionsordningen. Der er herved tale om overførsel af en pensionsaftale fra 

administrationen hos LIV til Betri Pensjón. 

Betri Pensjón har anført, at for at kunne oprette pensionsmedlemmerne i selskabets IT-system i 

overensstemmelse med den indgåede administrationsaftale, er det nødvendigt, at LIV videregiver de 

nødvendige personoplysninger.  Der er talen om fortrolige oplysninger, som omfatter 

pensionsmedlemmets navn, adresse og personnummer samt oplysninger om tekniske opgørelser for 

de enkelte forsikringer. Der er i alt er ca. [udeladt] aktive og passive medlemmer, som skal overføres. 

Det er Forsikringstilsynets vurdering, at der i forbindelse med overførsel af den obligatoriske 

pensionsordning, hvor grupperepræsentanten har dispositionsret over ordningens løbende indhold og 

vilkår, vil det være i pensionsmedlemmets samt arbejdsgiverens interesse, at de fortrolige oplysninger 

videregives fra LIV til Betri Pensjón. 
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Det er ligeledes Forsikringstilsynets vurdering, at idet at der er talen om et stort antal aktive og passive 

medlemmer (ca. [udeladt]), som skal overføres, vil det være nødvendigt for Betri Pensjón, at 

medlemsoplysningerne videregives, for at selskabet kan foretage en korrekt identifikation og 

registrering af det enkelte medlem. 

Den omstændighed, at Betri Pensjón er underlagt tilsyn af Forsikringstilsynet og derved pålagt 

tavshedspligt efter forsikringsloven, medfører ikke i sig selv at videregivelse af fortrolige oplysninger er 

berettiget, men indgår ligeledes i Forsikringstilsynets vurdering.  

5. Konklusion 

Forsikringstilsynet finder efter en samlet vurdering, at det er berettiget videregivelse af fortrolige 

medlemsoplysninger i henhold til § 74, stk. 1 i forsikringsloven, at LIV videregiver fortrolige 

medlemsoplysninger til Betri Pensjón, i forbindelse med at bestyrelsen i fagforeningen Havnar 

Arbeiðsmannafelag som grupperepræsentant for medlemmerne i pensionsordningen EHA, har indgået 

en aftale med Betri Pensjón om overtagelse af pensionsordningen, som har været administreret af LIV. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Jógvan Thomsen  

Direktør 

         /Gudmundur Effersøe Nónstein 

       


