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Høringsuttalelse: Forslag til ny forskrift om forsikringsformidling 

 

Vi viser til deres høringsnotat av 23. november 2021. 

 

Cefor stiller seg i utgangspunktet positiv til forslaget, men ønsker å knytte noen ytterligere 

kommentarer til utkastet hva gjelder etterutdanning. Dette gjelder særlig utdanning i egen regi av 

forsikringsforetakene, forholdet til utenlandske tilbydere av utdanning og bransjeorganisasjonenes 

generelle rolle.   

Sjøførsikringsmarkedet har en internasjonal karakter med særskilte, bransjespesifikke behov. 

Tilbudet om etterutdanning for våre medlemmer innen dette markedet er per i dag basert på tre 

pilarer som utfyller hverandre og samlet bidrar til å opprettholde et tilstrekkelig kompetansenivå. 

Det er avgjørende at denne strukturen videreføres slik at det finnes adekvat tilbud som dekker 

behovet for etterutdanning i disse spesialiserte forsikringsselskapene. Nedover følger en 

sammenfatting av det som gjennomføres i dag, og det vi mener må videreføres, slik at våre 

medlemmer kan opprettholde et tilfredsstillende tilbud av relevant etterutdanning til sine ansatte:   

1. Etterutdanning som er organisert i egen regi av forsikringsforetakene. Dette 

gjelder spesielt for våre største medlemmer, som If og Gjensidige, Gard, Skuld og 

Norwegian Hull Club, som har sine egne utdanningsprogrammer. Dette tilbudet for egne 
ansatte er viktig for kompetanseoverføring og utvikling tilpasset særskilte, sektor- og 

foretaksspesifikke problemstillinger som ikke er dekket av andre utdanningstilbud.  Det vil 

derfor være hensiktsmessig med en generell åpning for at forsikringsforetak kan få godkjent 

et opplegg for etterutdanning for foretakets ansatte med klare krav og uten de 

begrensninger Finanstilsynet har foreslått i høringsnotatet. 

2. Etterutdanningstilbud fra aktører i utlandet. Dette inkluderer blant annet den 

internasjonale sjøforsikringsorganisasjonen IUMI1, som Cefor er medlem av. Et viktig 

premiss i forskriftsforslaget er at etterutdanningen skal være relevant for virksomheten og 

stillingen. Sjøforsikringsmarkedet generelt er internasjonalt, og  selv om det nordiske 

markedet er en stor og viktig aktør vil både kunder, forsikringsobjekter, koassurandører og 

 
1 International Union of Marine Insurance; https://iumi.com/ 
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reassurandører i stor grad befinne seg utenfor Norge og Norden. Ansatte vil derfor ha 

behov for kunnskap også om andre store markeder som eksempelvis EU, UK, Sør-Øst 

Asia, Kina og USA. Etterutdanning som kommer fra velrennomerte institusjoner i andre 

markeder er derfor svært relevant for å opprettholde et tilstrekkelig høyt kompetansenivå 

i møtet med kunden. Cefor har tidligere gitt uttrykk for at utdanning innen sjøforsikring fra 

internasjonale aktører bør godkjennes på lik linje med tilbud fra norske aktører. Dette er 

også referert i selve høringsforslaget, men vi kan ikke se at dette er nærmere 

problematisert av Finanstilsynet. Mye av denne relevante etterutdanningen tilbys av aktører 

i EU og er følgelig godkjent under det samme forsikringsdirektivet (IDD). Hamburg-baserte 

IUMI har eksempelvis CPD-godkjenning for sine kurs. Tilsvarende regelverk for 

forsikringsdistribusjon ble også innført i UK i 2018. Vi foreslår derfor primært at relevant 

etterutdanning som tilbys av godkjente leverandører i EU, UK og paraplyorganisasjonen 

IUMI automatisk godkjennes også i Norge.  

3. Cefor som leverandør av etterutdanning. Vi er innforstått med at Cefor som 

bransjeorganisasjon etter den nye § 16-8 i finansforetaksforskriften kan søke godkjenning av 

våre etterutdanningsprogrammer fra Finanstilsynet, og vil komme tilbake med søknad om 

godkjenning av disse. Likevel ser vi behov for at rollen til bransjeorganisasjonene klargjøres 

ytterligere. Dersom utdanningstilbudet beskrevet ovenfor under punktene 1. og 2. faller 

bort, må det forutsettes at Cefor på lik linje med det vi i dag tolker er tilfelle for FinAut 

kan legge til tilbud fra andre relevante kursleverandører i beskrivelsen av vårt 

utdanningsprogram, og at dette rammeverket så godkjennes i sin helhet som relevant 

etterutdanning av Finanstilsynet. Det burde da være mulig å inkludere både nasjonale og 

internasjonale tilbud, herunder intern opplæring fra foretak som eventuell ikke får egen 

godkjenning samt seminarer og webinarer fra f.eks. norske og internasjonale 

advokatfirmaer som vil være spesialiserte på lovreguleringer i de ulike land. Det er ønskelig 

at dette klargjøres for å unngå tvil om at disse viktige kildene til faglig oppdatering innenfor 

et bransjespesifikt område som sjøforsikring kan inkluderes i et relevant tilbud om 

etterutdanning. 

Dersom de overnevnte punktene ikke lar seg gjennomføre, vil mye eksisterende, relevant 

etterutdanning falle bort. Dette vil igjen føre til et lavere nivå av profesjonalitet, kunnskap og 

kompetanse mot kunden i direkte motstrid til direktivets formål. Vi håper derfor at disse 

kommentarene hensyntas i den videre behandlingen, og stiller oss til disposisjon for en videre 

dialog hvis ønskelig. 

 

Vennlig hilsen, 

The Nordic Association of Marine Insurers (Cefor) 

 
Niklas Sonnenschein 

Legal Director 


