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Høringssvar til udkast til ændring af bilag
5 til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter mv.
(bilag 5 i ledelsesbekendtgørelsen for pengeinstitutter)

Høringssvar

25. marts 2019

Finanstilsynet har den 25. februar 2019 sendt udkast til ændring af bilag 5 til be-
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kendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter mv. i høring.

v1
Kontakt Pernille Levinsky Jensen

Indledningsvis takker Finans Danmark for muligheden for at komme med bemærkninger til bekendtgørelsen.
Finans Danmark anerkender og imødeser den nye bekendtgørelse.
Ændringen giver kun anledning til enkelte kommentarer.

Til afsnittet om it-risikostyring, rettighedsstyring og beredskab
Det følger af forslaget, at ændringsbekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli
2019. Det kan oplyses, at det for nogle af vores medlemmer kan være tidskrævende at implementere en ny politik, og de kan derved få svært ved at få det
hele på plads, inden ændringsbekendtgørelsen træder i kraft, hvorfor implementeringsfristen under disse omstændigheder anses for at være for kort.
Til afsnittet om it-risikostyring, rettighedsstyring og beredskab
Vi bemærker, at Finanstilsynet har udvalgt konkrete områder adresseret i
ISO27001 (inkl. ISO27002), herunder blandt andet specifikke krav til rettighedsstyring. Efter vores opfattelse er det ikke formålstjenligt, idet lovgivning således prioriterer, hvordan vores medlemmer skal fokusere deres it-sikkerhed.
Efter Finans Danmarks opfattelse bør prioriteringen altid baseres på en konkret risikovurdering under inddragelse af det specifikke trusselsbillede. Såfremt Finanstil-
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synet ønsker at anvise en ønsket prioritering, bør dette i stedet udspringes i en vejledning, som løbende kan revideres i takt med udviklingen i det konkrete trusselsbillede.
Fra Finans Danmarks side stiller vi os meget gerne til rådighed i en videre dialog
og for en uddybning af vores synspunkter.

Med venlig hilsen

Høringssvar

Pernille Levinsky Jensen
Direkte: 3016 1034

25. marts 2019

Mail: plj@fida.dk
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