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Jólabræv 2021 

 
Við hesum vil Tryggingareftirlitið nýta høvi at kunna um ávís viðurskifti, ið leiðslur í tryggingarfeløgum og 

eftirlønargrunnum, grannskoðarar og ábyrgdarhavandi tryggingarfrøðingar eiga at vera varug við í 2022.  

1. Effektivar og vælvirkandi leiðsluskipanir 

Við nýggju leiðslukunngerðini í 2018 vórðu ásett fleiri krøv til leiðsluskipanirnar hjá feløgunum. Afturat 

teimum yvirskipaðu reglunum um effektivar stýringshættir komu meiri ítøkilig krøv um, at feløgini skulu 

hava í minsta lagi fýra lyklafunktiónir: váðastýringsfunktión, aktuarfunktión, compliancefunktión og eina 

innanhýsis auditfunktión. 

Krøvini leggja dent á tann týðandi leiklut, v fiið feløgini hava í samfelagnum, ið krevur, at tað er stórt álit 

á, at kundarnir fáa, tað ið teimum er lovað. 

Krøvini til leiðsluskipanina hava verið galdandi í nøkur ár, og Tryggingareftirlitið og feløgini hava gjørt 

sær nakrar royndir í hesum sambandi. 

Tryggingareftirlitið hevur fokus á týdningin av vælvirkandi og effektivum leiðsluskipanum. 

Tryggingareftirlitið bað í jólabrævinum 2019 feløginini um eina fráboðan fyri hvørja lyklafunktión, ið 

fevnir um politikk, leiðreglur, funktiónslýsingar, lýsing av rapporteringsvanum og teirri árligu 

frágreiðingina til nevndina. 

Við hesi áheitan ynskir Tryggingareftirlitið at fáa eitt betri innlit í leiðsluskipanirnar hjá feløgunum, undir 

hesum skipan, tilfeingi, hvussu samstarvið millum funktiónirnar og leiðsluna er lagt til rættis, og hvussu 

møguligar áhugamálsósemjur verða handfarnar. 

Frágreiðing frá nevndini 

Nevndin verður biðin um at lata Tryggingareftirlitinum eina frágreiðing, um hvørja meting nevndin hevur 

í mun til tiltøk at tryggja eina vælvirkandi leiðsluskipan. 

Nevndin verður biðin um at greiða frá: 

• Hvørjar møguligar ætlanir og hvørja meting, nevndin hevur um, hvussu skipanin av og tilfeingi í 

leiðsuskipanini tryggja og forsvarliga stuðla uppundir bæði felagsins núverandi handilsliga 

virksemi og váðaprofil umframt møguligar ætlanir. 

Nevndin eigur í hesum sambandi at taka við: 

• Upplýsing um, hvussu felagið er skipað, undir hesum dagførdar upplýsingar um hvønn felagið 

hevur sett sum lyklapersónar, og hvønn hesir lyklapersónar vísa og rapportera til. 
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• Upplýsing um møguligar lyklafunktiónir, ið eru stovnaðar, umframt tær lógarkravdu. 

• Upplýsing um, hvussu nevndin og stjórnin samstarva við og annars taka við uppá ráð og brúka 

lyklafunktiónirnar. 

• Hvussu nógv tilfeingi er knýtt at teimum einstøku lyklafunktiónunum, undir hesum deilt upp á 

sjálva funktiónina og tann, sum hevur ábyrgd av funktiónini. Í hesum sambandi verður biðið um 

dagførdar funktiónslýsingar fyri lyklafunktiónirnar. 

• Um tað eru nøkur, ið hava ábyrgd av eini lyklafunktión, ið eisini hava ábyrgd av øðrum 

uppgávum enn hjá funktiónini. Um so er, verður biðið um eina lýsing av hesum uppgávum og 

eina meting av møguligum áhugamálsósemjum, ið eru tengd at at røkja uppgávuna. 

• Um nakrar av uppgávunum hjá lyklafunktiónini eru staðsettar í eini aðrari skipanarligari eind 

uttan fyri lyklafunktiónina. Um ja, verður biðið um eina lýsing av, hvussu tað er tryggjað, at tann 

staðseting er trygg, og hvussu møguligar áhugamálsósemjur millum uppgávurnar hjá 

lyklafunktiónini og hinar uppgávurnar hjá eindini verða handfarnar. 

• Um felagið nýtir útveiting í samband við nakrar av uppgávunum hjá lyklafunktiónunum. Um ja, 

verður biðið um eina lýsing av, hvørjar uppgávur eru útveittar, og hvussu stórur partur útveittu 

uppgávurnar eru av teimum samlaðu uppgávunum hjá funktiónini, og hvussu felagið klárar at 

handfara og hava eftirlit við útveitta virksemiðinum. 

• Upplýsing serliga um, hvussu tær fýra lógarkravdu lyklafunktiónirnar samstarva í árinum. Tá 

hesin spurningur verður svaraður, verður biðið um eina lýsing av eini ítøkiligari uppgávu ella 

trupulleika, ið hevur haft við fleiri lyklafunktiónir at gera.  

Frágreiðingin skal vera Tryggingareftirlitinum í hendi í seinasta lagi tann 1. juni 2022. 

2. ÁKP og ÁKK fyri lívstryggingarfeløg og tvørgangandi eftirlønargrunnar 

Í jólabrævinum 2018 bað Tryggingareftirlitið tey føroysku lívstryggingarfeløgini og eftirlønargrunnarnar 

um at lýsa, hvønn hugburð tey høvdu til, sjálvboðið at fylgja sonevnda “Omkostningshenstillingen” frá 

Forsikring og Pension. 

Endamálið við skipanini er at upplýsa, hvørjir kostnaðir kundin rindar í sambandi við sína 

eftirlønarskipan. Síðani 2010 hava øll donsk feløg roknað og víst ÁKP (árligir kostnaðir í prosentum) og 

ÁKK (árligur kostnaður í krónum) eftir einum standardhátti.  

Tey føroysku feløgini vóru jalig yvir fyri skipanini, og á einum evnisdegi fyri feløgunum tann 7. oktober 

2020 um at seta í gildi ÁKP/ÁKK var undirtøka fyri, at Tryggingareftirlitið í jólabrævinum 2020 skuldi 

biðja feløgini um í seinasta lagi tann 30. juni 2021 um at lata inn eina royndarfráboðan til 

Tryggingareftirlitið samlað fyri felagið. 

Feløgini hava latið inn teirra royndarfráboðan í 2021, sum er gjørd við støði í Omkostningshenstillingen 

(LP-information 44/19) hjá Forsikring & Pension við teimum tillagingum, ið eru nærri lýstar í 

fylgiskjalinum til jólabrævið 2020. 

Endamálið við royndarfráboðanini er at fáa eina felags fatan av teimum samlaðu kostnaðunum hjá 

kundunum, sum í framtíðini skulu verða partur av uppgerðini av ÁKP/ÁKK hjá einstaka kundanum. Á 

evnisdegnum skeyt Tryggingareftirlitið upp eina loysn í trimum stigum: 

1. Royndarfráboðan fyri 2020: bara upplýsingar um felagið – ikki almannakunngerðast 

2. Fyribils loysn, í styttri tíðarskeið (2021 - ?): bara upplýsingar um felagið – almannakunngerðast 

3. Endalig loysn: upplýsingar til einstaka kundan á sama støði eins og í Danmark 
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Tryggingareftirlitið fer í januar 2021 at kalla feløgini inn til ein felags eftirmetingarfund við tí endamáli at 

gjøgnumganga royndarfráboðanirnar, greiða møgulig ivamál og tryggja, at feløgini hava eina felags 

fatan av uppgerðarháttunum. Á eftirmetingarfundinum verða feløgini eisini biðin um at greiða frá teimum 

avbjóðingum, sum tey meta seg hava frameftir við at rokna og upplýsa einstaka kundanum um teirra 

ÁKP/ÁKK. Tryggingareftirlitið fer at virka fyri, at feløgini sjálvboðið kunnu koma til eina felags fatan av, 

nær og hvussu ein endalig loysn við upplýsingum á kundastøði kann koma í gildi. 

3. Yvirlit yvir tíðarfreistir og tilfar at lata Tryggingareftirlitinum í 2022 

Í viðfesta fylgiskjali eru settar upp tíðarfreistir fyri, nær tilfarið skal verða latið Tryggingareftirlitinum.  

 

----o---- 

 

Tryggingareftirlitið takkar fyri gott samstarv í brátt farna ári og ynskir øllum eini gleðilig jól og eitt gott 

nýggjár. 

 

Vinarliga 

 

Jógvan Thomsen  

Stjóri 

         /Gudmundur Effersøe Nónstein 
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Yvirlit yvir tíðarfreistir og tilfar at lata Tryggingareftirlitinum í 2022      
 

Tíðarfreistir: Tilfar at lata Tryggingareftirlitinum: 

 

Lógargrundarlag: 

16. januar Upplýsing um, nær nevndarfundur verður hildin, har 

ársfrásøgnin fyri 2021 verður góðkend 

§ 122, stk. 1 í tryggingarlógini  

 

1. februar 

 

 

Fráboðan um solvens og individuellan solvenstørv á TB 

oyðublað (hvønn ársfjórðing) 

§ 5, stk. 4 í kunngerð nr. 2 frá 27. juni 

2018 um solvens og rakstrarætlanir hjá 

tryggingarfeløgum 

 

1. februar 
 

Fráboðan um skrásettar ognir og tryggingarligar avsetingar 

o.a. á PP oyðublað (hvønn ársfjórðing) 

 

§ 8 í kunngerð nr. 1 frá 14. oktober 

2009 um skráseting av ognum hjá 

tryggingarfeløgum 

2 dagar aftaná nevndar-

fundin, har ársfrásøgnin er 

góðkend 

Ársfrásøgn, góðkend av nevndini:  

• 1 teldutøkt eintak (pdf) 

• 1 excel-fíla 

§ 122, stk. 1 í tryggingarlógini  

2 dagar aftaná nevndar-

fundin, har ársfrásøgnin er 

góðkend 

Grannskoðanarprotokoll (pdf) § 122, stk. 2 í tryggingarlógini 

2 dagar aftaná aðalfundin, 

har ársfrásøgnin er 

góðkend, tó í seinasta 

innan 1. mai 

Ársfrásøgn, góðkend av aðalfundinum, undirskrivað av 

fundarstjóra, nevnd, stjórn og grannskoðara:  

• 1 teldutøkt eintak (pdf) 

• 1 excel-fíla (um broyting) 

§ 123, stk. 1 og 4 í tryggingarlógini 

2 dagar aftaná aðalfundin, 

har ársfrásøgnin er góð-

kend, tó í seinasta innan 

1. mai 

  

Ársfrásøgn fyri dótturfeløg, ið ikki eru tryggingarfeløg 

 

§ 123, stk.3 í tryggingarlógini 

2 vikur aftaná, at nevndin 

hevur gjørt ORSA 

metingina, tó væntandi 

innan 1. mai 

Fráboðan av ORSA § 4, stk. 1 í kunngerð nr. 1 frá 27. juni 

2018 um leiðslu og stýring av 

tryggingarfeløgum o.ø. 

1. mai 

 

TB- fráboðan um solvens og individuellan solvenstørv  - 

1. mai 

 

PP-fráboðan um skrásettar ognir og avsetingar o.a. - 

10 dagar aftaná aðal-

fundin, har ársfrásøgnin er 

góðkend 

Fyri lívstryggingarfeløg og eftirlønargrunnar: frágreiðing frá 

ábyrgdarhavandi tryggingarfrøðingi, latin nevndini í 

sambandi við, at nevndin góðkendi ársfrásøgnina 

§ 7, stk. 7 í kunngerð nr. 7 frá 15. 

desember 2008 um ábyrgdar- 

havandi tryggingarfrøðing. 

1 mánað aftaná aðal-

fundin, har ársfrásøgnin er 

góðkend 

Fyri lívstryggingarfeløg og eftirlønargrunnar:  

Lata Tryggingareftirlitinum árliga frágreiðingin frá 

ábyrgdarhavandi tryggingarfrøðingi 

§ 8, stk. 2 í kunngerð nr. 7 frá 15. 

desember 2008 um ábyrgdarhavandi 

tryggingarfrøðing. 

30. juni Fyri lívstryggingarfeløg og eftirlønargrunnar: 

Lata Tryggingareftirlitinum samanskrivað tøkniligt 

grundarlag 

§ 2, stk. 8 í kunngerð nr. 5 frá 27. juni 

2018 um fráboðan av tøkniliga 

grundarlagnum o.a. fyri 

lívstryggingarvirksemi 

1. august TB-fráboðan um solvens og individuellan solvenstørv - 

1. august PP-fráboðan um skrásettar ognir og avsetingar o.a. - 

30. september Hálvársfrásøgn fyri hálvárið 1. januar - 30. juni:  

• 1 teldutøkt eintak (pdf) 

• 1 excel-fíla 

§§ 2 og 145 í kunngerð nr. 4 frá 27. juni 

2018 um ársfrásagnir hjá 

tryggingarfeløgum og 

tryggingarhaldfelagsskapum 

1. november TB-fráboðan um solvens og individuellan solvenstørv  - 

1. november PP-fráboðan um skrásettar ognir og avsetingar o.a. - 
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Ársroknskapir og hálvársroknskapir sum excelfílur 

Oyðubløð til árs- og hálvársfrásagnir kunnu takast niður sum excel fílur av heimasíðuni hjá eftirlitinum 

undir Fráboðanir: www.tryggingareftirlitid.fo 

Dagførd TB og PP oyðubløð   

Mint verður á at senda inn av nýggjum dagførd TB- og PP oyðubløð fyri 4. ársfjórðing 2021, um 

fráboðaðu tølini 1. februar 2022 eru broytt í mun til ársfrásøgnina 2021. Dagførd oyðubløð skulu 

sendast Tryggingareftirlitinum í seinasta lagi samstundis sum tann grannskoðaða og góðkenda 

ársfrásøgnin verður latin eftirlitinum. Broytingarnar skulu vera merktar við reyðum. 

     

http://www.tryggingareftirlitid.fo/

