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Bekendtgørelsen • Implementering 
Praktiske erfaringer 

På årets Outsourcing & Cloud i den finansielle sektor dykker vi længere 
ned i praksis om outsourcing og kritisk vigtig outsourcing samt 

erfaringer med implementeringen.

Vi følger op på det sidste års erfaringer og udfordringer med 
implementeringen og sætter fokus på nogle af de problemstillinger, 

der er opstået inden for outsourcing-kontrakter, organisering, 
dokumentation, løbende Leverandør-kontrol, risikostyring m.m.

Gennem en række praktisk fokuserede og konkrete indlæg får du idéer 
til, hvordan ressourcerne til implementering og drift anvendes, så 

kravene mødes bedst muligt. 

Du kan blandt andet blive klogere på:
• Opdatering på praksis om outsourcing og kritisk vigtig outsourcing

• DORA – Digital Operational Resilience Act
• AI – Regulering: Hvad betyder det for den finansielle sektor?

• De store cloud-udbyderes take på overholdelse af bekendtgørelsen’ 
• Lunar´s tilgang til navigering i de tre clouds

• Risikovurdering og due diligence
• Exit-strategi og Exit-planer

• Løbende Leverandør-kontrol
• Hvordan har andre finansvirksomheder implementeret 

outsourcing-reglerne?
• Hvilke processer og dokumentationskrav anvendes? Herunder både 

kritisk eller vigtig outsourcing og ikke-kritisk eller ikke-vigtig 
outsourcing.

Vi glæder os til at byde dig velkommen.

Med venlig hilsen

Senior Project Manager  
Nina Meyer

Insight Events

Outsourcing & Cloud i den 
finansielle sektor



Koncerndirektør Kristian Hjort-Madsen 
Forretningsudvikling og Digitalisering 

Alm. Brand

Kontorchef Mette Stürup 
Finans Danmark

Jurist – Finansiel Cybersikkerhed 
Jan Jans 

Finanstilsynet

Underdirektør, advokat 
Group Legal Søren Hoffmann Christiansen

Nykredit

Chef for outsourcingteamet Kirsten Andersen 
Danske Bank

Head of IT security 
Thomas Stig Jacobsen 

Lunar

Chef for Vendor management Lone Arnholtz 
Danske Bank

CEO and Founder  Mikael Munck 
2021.AI

Advokat, partner Lau Normann Jørgensen 
Bird & Bird

Direktør  Troels B Vig 
IBM Technology Unit

Teknisk direktør Ole Keldsen 
Microsoft 

Cloud Compliance Strategist Jørgen Hallengren 
Microsoft

Repræsentant fra Google

Senior Director Account Cloud Engineering, Nordics 
Kenneth Skov

Oracle

Advokat, partner Annette Printz Nielsen 
Bird & Bird

ORDSTYRER: 
Advokat, partner  Jan Ussing Andersen 

Bird & Bird

Målgruppe for konferencen
Jurister, indkøbsansvarlige og 

compliance-ansvarlige for outsourcing 
samt andre med interesse i og ansvar 
for outsourcing eller indkøb af cloud 

tjenester i den finansielle sektor.

Advokaters obligatoriske 
efteruddannelse

KONFERENCE: 8 LEKTIONER
Insight Events konference opfylder 

kvalitetskravene for advokaters 
obligatoriske efteruddannelse. 

Efter endt konference udleverer 
vi deltagerbevis til brug for 

dokumentation. Vi gør opmærksom på, 
at konferenceprogrammet skal gemmes 

sammen med deltagerbeviset.
Spørgsmål vedr. den obligatoriske 

efteruddannelse for advokater kan rettes 
til Advokatsamfundet

Talerliste



Program  
31.marts 2022 
08.30 Udlevering af navneskilte og deltagermateriale

Nyd en let morgenbuffet og netværk med de andre deltagere

09.00 Åbning af konferencen

Nina Meyer, Senior Project Manager, Insight Events 

09.05 Introduktion ved ordstyreren

Jan Ussing Andersen, advokat, partner, Bird & Bird 

09.10 DORA - EU-Kommissionen er på veje med nye regler til 
Cybersikkerhed i den finansielle sektor 

Hvilke krav er på vej med forordningen til Digital Operational Resilience Act  
(DORA) som er under behandling i EU- systemet?
DORA vil omfatte en bred vifte af finansielle virksomheder, herunder 
blandt andet pengeinstitutter, kreditinstitutter, betalingstjenesteudbydere, 
forsikringsselskaber og udbydere af kryptoaktivtjenester

Mette Stürup, kontorchef, Finans Danmark 
Jan Jans, jurist – Finansiel Cybersikkerhed, Finanstilsynet

09.50 Pause med forfriskninger

10.05 Konkrete erfaringer med Outsourcing

• Hvordan har andre finansvirksomheder implementeret outsourcing 
reglerne? 

• Hvilke processer og dokumentationskrav anvendes, både kritisk eller 
vigtigt outsourcing og ikke kritisk eller vigtig outsourcing?

Søren Hoffmann Christiansen, underdirektør, advokat, Group Legal 
Nykredit

10.45 Kort pause

10.50 Lunar´s tilgang til navigering i de tre clouds  

I dette indlæg vil Thomas fortælle om, hvordan Lunar vil navigere 
henholdsvis regulatorisk og teknisk i det at være i alle tre store public 
clouds (Azure, AWS og Google Cloud) og redegøre for, hvorfor det giver 
mening. 

Thomas Stig Jacobsen, Head of IT security, Lunar 



11.30 Kort pause 

11.40 AI & AI regulering - hvad betyder det for den finansielle sektor? 

AI er et effektivt værktøj, som allerede er i brug i den finansielle sektor. 
Fremtiden tyder kun på at investeringerne i AI vil mangedobles og 
at finansielle institutioner vil bruge AI til alt fra kundescreening, 
skadeshåndtering, risikostyring til kundehåndtering og -support. 2021.
AI kommer nærmere ind på alle mulighederne med AI mens Lau Norman 
Jørgensen vil fortælle om de nye EU-krav til både udviklere og udbydere 
af AI løsninger.  

Mikael Munck, CEO and Founder, 2021.AI 
Lau Normann Jørgensen, advokat, partner, Bird & Bird 

12.25 Frokost 

13.25 PANEL: De store cloud-udbyderes take på hvordan man kan overholde 
reglerne

Vi har inviteret nogle af de store cloud-udbydere til at fortælle om, 
hvordan de (indirekte) påvirkes af outsourcingreglerne, og hvordan de 
understøtter deres kunder compliance. Jan Ussing Andersen styrer 
debatten med repræsentanter fra bl.a. Google, Microsoft, IBM og Oracle.

Troels B Vig, direktør, IBM Technology Unit
Ole Keldsen, teknisk direktør, Microsoft 
Jørgen Hallengren, Cloud Compliance Strategist, Microsoft
Repræsentant fra Google
Kenneth Skov, Senior Director Account Cloud Engineering, Nordics, 
Oracle

14.25 Kort pause

14.30 Opdatering på praksis om outsourcing og kritisk vigtigt outsourcing

Vi tager et deep dive og sidste status på få konkrete emner, herunder 

• Hvornår er der tale om outsourcing? 
• Er en outsourcing kritisk eller vigtig (også ved videreoutsourcing)?
• Hvordan udnytter man bedst evt. muligheder for at lette processenp?

Annette Printz Nielsen, advokat, partner, Bird & Bird

14.55 Netværkspause med forfriskninger 
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Andre  
spændende  

arrangementer

FRAUD & IT-RELATERET  
ØKONOMISK KRIMINALITET 

30. marts 2022

FINANCIAL 
 COMPLIANCE & LEGAL  

17. - 18. maj 2022

CYBERSIKKERHED I DEN 
FINANSIELLE SEKTOR  
21. - 22. september 2022

Læs mere på   
www.insightfinance.dk

15.15 Cloud First Strategi

Kristian vil i dette indlæg 
fortælle om Alm. Brands kæmpe 
investering i cloud og deres 
strategi Cloud First/cloud only. 
Hvilke fordele har det givet, og 
hvor ligger udfordringerne?

Kristian Hjort-Madsen, 
koncerndirektør, 
Forretningsudvikling og 
Digitalisering, Alm. Brand

15.55 Kort pause

16.00 Konkrete problemstillinger i 
Outsourcing 

• Risikovurdering og due 
diligence

• Exit-strategi og Exit-planer
• Løbende leverandør-kontrol

Kirsten Andersen, chef for 
outsourcing teamet,  
Danske Bank
Lone Arnholtz, chef for vendor 
management, Danske Bank

16.40 Opsummering af konferencen 
ved ordstyreren

16.45 Nyd et glas vin efter 
konferencen og få 
mulighed for at netværke 
yderligere med dine 
kolleger fra branchen

17.30 Konferencen slutter

Program  
31.marts 2022 



PRAKTISKE  
OPLYSNINGER
AFHOLDELSESDATO OG -STED
Konferencen Outsourcing & Cloud i den finansielle sektor afholdes 31. marts 2022 på Tivoli 
Hotel & Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København V, tlf.: 44 87 00 00.

OVERNATNING
Overnatning er ikke inkluderet i konferenceprisen. Insight Events henviser til Tivoli Hotel for 
booking af hotelværelse på www.tivolihotel.dk eller telefon 45 99 00 00.

PRIS

EARLY BIRD! Tilmelding senest 11. februar 2022 kr. 5.995,-

Tilmelding senest 11. marts 2022 kr. 6.495,-

Tilmelding efter 11. marts 2022 KR. 7.495,-
  
Alle priser er ekskl. moms.

Prisen inkluderer let morgenbuffet, kaffe/te, frugt, frokost og kage samt uddybende 
dokumentation fra de forskellige talere.  Faktura og bekræftelse på din tilmelding vil blive 
fremsendt ved tilmelding.

TILMELDING
Send eller ring din tilmelding til Insight Events. Du kan også tilmelde dig på  
www.insightevents.dk eller info@insightevents.dk. Tilmeldingen er bindende.

AFBESTILLING
Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes 
et gebyr på 10 %. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 
50 %, og ved afbestilling senere end 2 dage før afholdelsen, betales fuld pris. Er du selv 
forhindret, har du også mulighed for at overdrage deltagelsen til en kollega.

Vi tager forbehold for fejl og ændringer i programmet samt eventuelle trykfejl. 
Spørgsmål vedrørende konferencen besvares af Senior Project Manager Nina Meyer, 
telefon 30 55 30 92, e-mail nina.meyer@insightevents.dk



           Tilmelding til Insight Events Konferencen

         Sådan kan du tilmelde dig: 

35 25 35 45
 

www.insightevents.dk

 

Insight Events 
Silkegade 17, st. 
1113 København K  

  
info@insightevents.dk
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Outsourcing & Cloud i den 
finansielle sektor

TID & STED 
31. marts 2022 på Tivoli Hotel & Congress Center,  
Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København V.

PRIS 

EARLY BIRD Tilmelding senest 11. februar 2022 kr. 5.995,-

Tilmelding senest 11. marts 2022 kr. 6.495,-

Tilmelding efter 11. marts 2022 KR. 7.495,-

Alle priser er i danske kroner og ekskl. moms. 

TILMELDING 
Send eller ring din tilmelding til Insight Events.  
Du kan tilmelde dig på  
www.insightevents.dk eller info@insightevents.dk


