
  

  

 

 

RTM Nyhedsbrev nr. 3 - 2019 
 

 

Kære læsere 

 

Velkommen til RTM's nyhedsbrev for marts. 

 

Hos RTM Forsikring kan du læse om, hvorfor det det er godt at tegne en 

bestyrelsesforsikring. 

 

I de korte nyheder kan du blandt andet læse om, at et flertal af os danskere 

glemmer alt om pensionen, når der sker store ting i livet - og det er selvom, at det 

kan have store konsekvenser at glemme netop pensionen. 

 

Er der emner, som ønskes uddybet, er I meget velkommen til at kontakte os for 

yderligere. 

 

Venlig hilsen 

 

Leif Rexen, Adm. Direktør 

RTM - For ansvarlige beslutninger 

  

 

 

Bemærk: 

Vi er fra og med dette nyhedsbrev gået over på en ny platform, som skal gøre 

nyhedsbrevet mere læsevenligt for alle. 

Hvis nyhedsbrevet ser mærkeligt ud eller hvis der er noget du mener vi har overset, hører 

vi gerne herom på nyhedsbrev@rtm.dk. 

 

http://www.rtm.dk/


 

I denne måneds nyhedsbrev 

 

Nyt fra RTM Forsikring 

• Det er nødvendigt, at sikkerhedsbranchen tænker ud af boksen 

• Hvorfor tegne en bestyrelsesansvarsforsikring? 

• Nye krav til varebiler - hvad betyder det? 

• Slovensk kvinde skærer hånden af og bliver anklaget for forsikringssvindel 

• Flertal af danskere glemmer pensionsforhold ved store begivenheder i livet 

• Industriens Pension klar med 17 mia. kr. til alternativt investeringsprogram 

Kort nyt  

• Tryg-direktører tror på privat velfærdsforsikring 

• Thisted Forsikring sætter angreb ind mod forsikringssvindel 

Andet  

• Arken 

 

 

Nyt fra RTM Forsikring 
 

Det er nødvendigt, at sikkerhedsbranchen tænker ud af boksen 

Af Jørgen Bach, Riskorådgiver, RTM Forsikring 

 

Det er nødvendigt, at der i sikkerhedsbranchen tænkes ud af boksen, og at der 

findes nye måder, hvorpå sikkerhed kan integreres i erhvervslivet, så sikkerhed i 

større grad end tidligere skaber forretningsmæssig værdi, mener G4S. 

 

Sikkerhed er ikke længere blot sikkerhed, men integrerede løsninger, som skaber 

økonomisk værdi, sikrer compliance og reducerer risici. 

 

Sikkerhed og sikkerhedsløsninger er inde i et paradigmeskifte, hvor både trusler og 

teknologi der ikke eksisterede for få år siden, skaber nye sikkerhedsmæssige 

muligheder og udfordringer: 

 

- Sikkerhed er ikke længere blot for first movers eller en isoleret disciplin for 

sikkerhedsnørder. Sikkerhed er en integreret del af forretningsplanen for 

organisationer og skal skabe forretningsmæssig værdi. 

Sikkerhed er kort sagt en del af enhver organisations fundament, siger Emil 

Sponholtz, der er Marketing Specialist hos G4S. 

 

Det tilbud, G4S har til resten af branchen og enhver sikkerhedsinteresseret, 

omfatter hele 19 seminarer, der afholdes rundt omkring i landet. Seminarerne 



 

spænder bredt og omhandler alt lige fra trusler og sikkerhedsprincipper til 

cybersikkerhed. 

 

Seminarerne er delt op i to spor, nemlig Essential og Advanced. Essential er for 

personer, der ønsker at udvide deres horisont i forhold til sikkerhed, men ikke 

arbejder med sikkerhed fuld tid, og advanced er målrettet 

sikkerhedsprofessionelle. 

 

Deltagelse på seminarerne er gratis. 

 

 

 

 

Hvorfor tegne bestyrelsesansvarsforsikringer? 

Af Henning Toftager, RTM Forsikring 

 

Sager om bestyrelsesansvar er ofte meget omkostningstunge for de enkelte 

bestyrelsesmedlemmer. 

 

Der er dog delte meninger om behovet for at tegne en bestyrelsesansvarsforsikring, 

som kan afhjælpe de store omkostninger. 

 

Læs med og bliv klogere på bestyrelsesansvarsforsikringer. 

 

Mange spørger, hvorfor man skal tegne en bestyrelsesansvarsforsikring – der er jo 

alligevel aldrig nogen, der bliver dømt? 

Andre går i den modsatte grøft og mener, at man skal skynde sig at tegne 

bestyrelsesansvarsforsikringer, fordi lovgivningen og retspraksis er strammet 

betydeligt de seneste år. Begge udsagn er forkerte. 

  

 



 

For at tage det sidste først er det ikke rigtigt, at lovgivningen er strammet op. 

Tværtimod fastslog man ved udarbejdelsen af den ”nye” selskabslov i 2009, at det 

netop ikke var tanken, at lovens let ændrede formulering skulle ændre på den 

hidtidige praksis. Hverken loven eller praksis er ændret i de mange år, der er gået 

siden ”Havemann dommen” i 1977, der fastslog, at den såkaldte business 

judgement rule også gælder i Danmark – eller med andre ord: Den bestyrelse, der 

gør sit forarbejde ordentligt, bliver ikke senere pålagt bestyrelsesansvar, hvis de 

har skønnet forkert. 

 

 

 

Og derfor ser vi ganske rigtigt meget få sager, hvor bestyrelser bliver pålagt ansvar 

– hvis der ikke samtidigt er en eller anden form for ”foul play” involveret. 

 

Men hvorfor så tegne bestyrelsesansvarsforsikringer, når næsten ingen bliver dømt? 

 

For det første, fordi der findes sager, hvor der er et ansvar, men hvor sagen løses 

uden om domstolssystemet – dem hører vi af gode grunde ikke noget om. 

 

For det andet og måske nok så vigtigt, er der kommet øget fokus på det mulige 

bestyrelsesansvar, og derfor rejses der betydeligt flere sager om bestyrelsesansvar 

end tidligere – ikke kun i fallerede banker. 

 

I disse tilfælde kommer bestyrelsesansvarsforsikringerne for alvor til deres ret. 

Særligt på grund af den retshjælpsforsikring, der er en integreret del af sådan en 

forsikring. 

 

Sagerne om bestyrelsesansvar i bankerne drejer sig typisk om adskillige hundrede 

millioner kroner, og omkostningerne ved at føre disse sager, når ofte op på mange 

millioner kroner for det enkelte bestyrelsesmedlem. Og uden en 

bestyrelsesansvarsforsikring til at dække disse omkostninger, kan det enkelte 

bestyrelsesmedlem blive presset voldsomt økonomisk allerede ved truslen om en 

retssag. 

 

Vores anbefaling er derfor oftest, at det er en rigtigt god ide at tegne en 

bestyrelsesansvarsforsikring. Om ikke af andre årsager, så på grund af 

retshjælpsdækningen. 



 

 

Har du spørgsmål til hvordan du stiller dig bedst muligt som bestyrelsesmedlem 

eller helt konkrete spørgsmål til sager om bestyrelsesansvar, er du velkommen til 

at kontakte en af vores specialister. 

 

 

Nye krav til varebiler - hvad betyder det? 

Af Henning Toftager, RTM Forsikring 

 

Nyt for firmakørsel i varebil 

• Fra den 1. juli 2019 skal varebiler, som anvendes til firmakørsel, være 

registreret hertil. 

 

 

Nyt for godskørsel for fremmed regning i varebil 

 

For varebilsvognmanden: 

• Varebilsvognmænd og transportledere skal have gennemført og bestået en 

varebilsvognmands-uddannelse. Eksisterende vognmænd kan under visse 

betingelser blive fritaget fra uddannelsen 

  

• Vognmænd skal have en varebilstilladelse. Tilladelsen kræves kun for 

vognmandsvirksomheder, der er etableret på dansk område 

  

• Ansøgninger om tilladelse skal sendes digitalt til Færdselsstyrelsen via 

Virk.dk 

  

• Vognmandsvirksomheder skal have en egenkapital på mindst 13.500 kr. for 

den første varebilstilladelse og 6.750 kr. for hver yderligere tilladelse 

  

• Transportledere i vognmandvirksomheder skal aflønnes 

For varebilschaufføren: 

• Varebilschauffører skal have gennemført og bestået en grund- eller 

efteruddannelse som varebilschauffør 

  



 

• Varebilschauffører skal have et varebilschaufføruddannelsesbevis, som skal 

medbringes under kørsel. 

Chauffører som allerede har et blåt chaufføruddannelsesbevis (CUB), skal blot 

medbringe det under kørsel i varebil og ikke foretage sig mere i forbindelse med de 

nye regler. 

  

  

  

 

Nyt for udbydere af varebilsuddannelser 

• Udbydere af varebilsuddannelser skal godkendes af Færdselsstyrelsen 

Færdselsstyrelsen er den myndighed, du skal kontakte, hvis du har yderligere 

spørgsmål til de nye regler for varebiler. 

 

 

Kort Nyt 

 

Tryg-direktør tror på privat velfærdsforsikring 

 

Morten Hübbe, koncernchef for forsikringsselskabet Tryg, mener, at privat 

velfærdssikring kan være vejen frem for danske borgere. 

 

Det skriver Berlingske. 

 

En velfærdssikring skal modhjælpe den demografiske udfordring med, at flere 

bliver ældre, og der skæres i ydelser. Direktøren nævner et eksempel om, at ældre 

mennesker kun kommer i bad en gang om ugen. 

 

- Det er på tide, at vi rent faktisk lytter til, at over 50 pct. af danskerne ikke stoler 

på, at de vil få tilbudt den rigtige behandling i sundhedsvæsnet, og at over 50 pct. 

er utrygge ved at skulle blive ældre, at læger og sygeplejersker kommer ud og 

fortæller os, at vi har et massivt problem, og at al fakta peger på, at det vil blive 

værre og værre. Det fungerer ikke, siger Morten Hübbe til avisen. 

 



 

 

 

Det fremgår, at Tryg foruden mere klassiske forsikringer også udbyder forsikring til 

at hjælpe langtidssyge danskere tilbage på arbejdet, og man undersøger løsninger 

inden for stress og andre livsstilssygdomme. 

 

 

Thisted Forsikring sætter angreb ind mod 

forsikringssvindel 

 

De retskafne forsikringskunder skal ikke betale, når de brodne kar skriver lidt 

ekstra på listen over stjålne effekter eller fingerer en personskade. 

 

Men i Thisted Forsikring har man ikke et overblik over, hvor meget der bliver 

svindlet for blandt selskabets kunder. Det skal der gøres noget ved. 

 

- Vi er i stærke overvejelser om at lave nogle digitale løsninger, som vil give os 

nogle indikationer af det. Vi forventer faktisk, at vi går i luften med noget af det i 

løbet af det næste halve år, siger Dennis René Petersen, adm. direktør i Thisted 

Forsikring, til FinansWatch. 

 

Forsikringsdirektøren mener, at man i Folketinget kan gøre mere for at komme 

forsikringssvindel til livs, selvom der er udfordringer som følge af EU's 

persondataforordning, GDPR, der sætter rammer for, hvordan man må behandle 

folks personlige data. 

 

- I disse GDPR-tider har man politisk svært ved at få det her fælles skadesregister 

ud over rampen. Det ville ellers absolut gøre, at dem, der er kendt for at snyde på 

vægtskålen, ville vi være fælles om at stoppe. Vi ser, at når vi undersøger det, har 

man oplevet det samme i et andet forsikringsselskab. Så det er et mønster, de har, 

og det ville vi kunne få brudt. Det må være i alles interesse, siger han. 



 

 

 

 

 

Slovensk kvinde skærer hånden af og bliver anklaget 

for forsikringssvindel 

 

 

En 21-årig slovensk kvinde er sammen med et familiemedlem blevet anholdt og 

risikerer otte års fængsel for forsøg på forsikringssvindel. 

 

Hun har for nylig tegnet en ulykkesforsikring, der skulle give hende 400.000 euro, 

eller 3 mio. kr., i kompensation for at have mistet sin hånd til en rundsav. Men i 

stedet har politiet i Sloveniens hovedstad, Ljubljana, altså valgt at anholde hende 

for med vilje at have savet hånden af. 

 

Det skriver BBC. 

 

Efter at "ulykken" var sket, bragte en række af kvindens familiemedlemmer hende 

til hospitalet uden dog at tage hånden med. 

Ifølge politiet blev hånden efterladt for at sikre sig, at hånden ikke kunne reddes. 

 

Men myndighederne nåede at få fat i hånden og sy den tilbage på kvinden. 

 

 

Flertal af danskere glemmer pensionsforhold ved store 

begivenheder i livet 

 

Over halvdelen af danskerne glemmer at tænke på deres pensions- og 

forsikringsforhold, når en af livets store begivenheder indtræffer, som køb af bolig 

eller familieforøgelser. 



 

 

Det viser en ny undersøgelse, som PFA har fået foretaget blandt over 2000 

danskere. 

 

- Tallene viser, at pension ikke er det første, man tænker på, når der sker store 

ændringer i ens liv. Og det er helt naturligt. Ikke desto mindre kan det have store 

konsekvenser både for en selv og familien, hvis man ikke får tilpasset sine 

forsikringer løbende, og uheldet rammer. Det kan f.eks. betyde, at der ikke er råd 

til at blive boende i huset, hvis man bliver alvorligt syg eller mister arbejdsevnen, 

udtaler Carsten Holdum, forbrugerøkonom i PFA, i en pressemeddelelse. 

 

 

 

Det er især blandt de unge, problemerne med ikke at opdatere sine pensions- og 

forsikringsforhold kan slå hårdt. Over halvdelen af de unge adspurgte havde været 

ude for "mindst én livshændelse inden for de sidste tre år," mens 72 pct. af dem 

ikke fik tjekket deres pensionsordning efterfølgende. 

 

 

Industriens Pension klar med 17 mia. kr. til alternativt 

investeringsprogram 

 

Over de næste tre år vil Industriens Pension sende yderligere 17 mia. kr. ind i 

alternative investeringer. 

 

Dermed vil de samlede investeringer i alternativer nå op på 55 mia. kr. og dermed 

udgøre næsten 30 pct. af de samlede investeringer. 

 

Det skriver erhvervsmediet Finans. 

 

De seneste år har flere og flere investorer fået øjnene op for alternative 



 

investeringer, og det betyder, at markedet er mere vanskeligt end tidligere. 

 

- Vi kan se det på de afkast, vi investerer ind i. Afkastene er blevet presset ned. Da 

vi begyndte at investere direkte i infrastrukturaktiver for seks år siden var afkastet 

på vindparker f.eks. langt højere end i dag. Risikoen var den samme som i dag, men 

afkastet var højere, siger Jan Østergaard, der er chef for unoterede investeringer i 

Industriens Pension. 

 

Investeringerne kommer blandt andet til at ske via private equity fonde, 

infrastrukturfonde og ejendomme. 

 

 

Andet 
 

Arken 

 

 

RTM er medlem af Erhvervsklubben ARKEN, hvilket betyder, at vi kan tilbyde dig 

fribilletter. 

 

Ønsker du at besøge kunstmuseet ARKEN, for at se de spændende udstillinger, som 

ARKEN tilbyder, har vi et begrænset antal fribilletter til rådighed. 

 

Du er velkommen til at bestille på event@rtm.dk. 

 

  

 

Først til mølleprincip er gældende. 

 

Maks. 2 stk. billetter pr. person. 

 

Aktuel udstilling: 

PATRICIA PICCININI 

– EN KÆRLIG VERDEN 

 

9. februar til 8. september 2019 

 

Det er magisk, det er dragende, det er foruroligende og det er bizart – Patricia 

Piccininis (f. 1965) særegne verden byder på en helt unik oplevelse. 

 

ARKENs iscenesatte og stemningsmættede udstilling udfolder den australske 

kunstners praksis i al dens bredde med video, små og store hyperrealistiske 

skulpturer og installationer. 

mailto:event@rtm.dk


 

 

Udstillingen inviterer publikum med på en forunderlig rejse igennem en række 

livagtige scener, hvor hybride skabninger interagerer i forskellige hverdagsagtige 

situationer. I Piccininis legesyge og grænsesøgende univers har digitale og 

bioteknologiske muligheder formet nye hybride livsformer. 

 

 

Om kunstneren: 

Patricia Piccinini (f. 1965) er født i Freetown i Sierra Leone, Vestafrika. I 1972 emigrerede 

familien til Australien, hvor Piccinini er vokset op. I dag bor og arbejder Piccinini i 

Melbourne med sin mand, kunstneren Peter Hennessey, og deres to børn Hector og Roxy. 

Piccinini har en bachelor i økonomihistorie fra Australian National University og en 

bachelor i billedkunst fra Victorian College of the Arts i Melbourne, hvor hun siden 2017 

har arbejdet som professor. 

  

 

 

Hjemmeside 
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