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Direktioner og Bestyrelser i pengeinstitutter 

Antallet af pengeinstitutter ved udgangen af 2012    :    96  

 

• Gruppe 1 :    5 

• Gruppe 2 :  11 

• Gruppe 3 og 4 : 80 

 

I alt har vi 96 direktioner og 96 bestyrelser – i alt ca. 600 medlemmer, 
der skal arbejde indenfor den samme lovgivning og de samme 
direktiver. 
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Ophørte pengeinstitutter under Finanskrisen 

• 62 pengeinstitutter ophørte fra 2008 og frem til 2013 

• 19 pengeinstitutter ophørte efter kapitalkrav fra Finanstilsynet  

• I dag er der 96 pengeinstitutter 

 

19 pengeinstitutbestyrelser (ca. 120 medlemmer) og 19 direktioner 
formåede ikke at føre deres pengeinstitut gennem krisen 

 

Var der noget i konstruktionen og i samspillet mellem bestyrelse og 
direktion, der ikke fungerede godt nok ? 
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Det fælles reguleringsgrundlag 
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§ 71 – bekendtgørelsen 
- er arbejdsfordelingen mellem bestyrelse og direktion hensigtsmæssig 

Uddrag vedr. bestyrelsens opgaver og ansvar på kreditsiden: 

Bestyrelsen skal gennemgå virksomhedens væsentligste engagementer. Bestyrelsen skal 
ved gennemgangen blandt andet vurdere risikoen og den lagte strategi for det enkelte 
engagement, herunder tage stilling til behovet for opfølgning. Ved gennemgangen skal 
bestyrelsen tillige vurdere engagementets regnskabsmæssige behandling. 
 
Bestyrelsen skal efter et princip om forsigtighed vedtage en kreditpolitik. Kreditpolitikken 
skal indeholde principper for håndtering og styring af kreditrisici, herunder principper for: 
a) Beslutningsgrundlag og risikoanalyser inden en kreditfacilitet bevilges. 
b) Kundens økonomiske forhold, herunder indtjeningsevne og kapitalforhold. 
c) Størrelsen af låntagers eventuelle egenfinansiering. 
d) Sikkerhedsstillelse, herunder om værdiansættelse og sikkerhedernes omsættelighed. 
e) Konsolidering af engagementer med indbyrdes forbundne kunder. 
f) Lånefinansierede investeringsprodukter, herunder om overdækning, stop-loss klausul, 
værdipapirernes omsættelighed, vilkår og risikospredning. 
g) Personalelån, herunder om sikkerhedsstillelse, såfremt disse fraviger de generelle 
kreditpolitiske principper. 
h) Klassifikation af virksomhedens kunder, herunder eventuelle modelanvendelser til dette 
formål. 
i) Håndtering af engagementer med særlig høj risiko samt nødlidende engagementer. 
j) Identifikation af engagementer med svaghedstegn, herunder fastlæggelse af strategi for 
det videre forløb. 
k) Medarbejdernes habilitet. 
l) Det interne kontrolsystem på kreditområdet. 
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• Sikre at virksomheden har den rigtige daglige ledelse 
• Sikre værdiskabelse 
• Risici håndteres på forsvarlig vis 
• Fastlægge virksomhedens strategi 
• Fastsætte ambitiøse årlige mål, handlingsplaner og 

budgetter 
 

• Bestyrelsesformanden: 
• sparringspartner for direktøren/direktionen 
• sikre at de relevante kompetencer er repræsenteret i bestyrelsen 
• skabe det gode team 
 

En traditionel bestyrelses opgaver 
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Bankbestyrelse / traditionel bestyrelse 

Hvor er lighederne, hvor er forskellene i forhold til det traditionelle 
samspil mellem direktion og bestyrelse 

 

• Driftsorienterede beslutninger trækker op i bestyrelsen 

• Kreditbevillinger udgør en meget stor del af bestyrelsens arbejde 

• Godkendelse af politikker og procedurer optager meget tid 

• Kendskab til det meget store og komplicerede regelsæt  

• De mange og meget store allerede fastlagte opgaver trækker 
bestyrelsen væk fra det vigtige traditionelle bestyrelsesarbejde. 

 
7  



Hvis udlån kunne være en indikator for 
samfundsrelevans 

  Antal Udlån       Pct. af         Udlån pr institut 

   mia.DKK  total   mia.DKK 
 

• Gruppe 1    5 968  78%  193,7 

• Gruppe 2  11 149  12%    13,6 

• Gruppe 3+4 80 125  10%      1,6 

 

90 % af udlånene i Danmark stammer fra 16 pengeinstitutter ! 
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Udfordrende erhvervsudlån 

De større erhvervsudlån i de mindre pengeinstitutter har ofte relation 
til landbrug eller erhvervsejendomme 

 

• 100%        Prioritet 2: 

• 80%         Banken 

• 60% 

• 40%         Prioritet 1: 

• 20%         Realkredit 

• 0 
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Har nogle erhvervskunder fået for gode 
betingelser ? 

I lokalsamfundet har mange lokale virksomheder fået (for) gode betingelser, 
(for) lave renter og har kunnet operere med (for) lav egenkapitalandel i den 
lokale bank  

 

• En filial med lokal beslutningskompetence  
• Et lokalt pengeinstitut. 

 

I debatten om kreditklemme : 
• har det været spørgsmålet om en klassisk kreditklemme ? 
• eller har det været spørgsmålet om at opleve de normale markedsvilkår ? 
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Er det nære for nært til at bevilge kreditter til erhverv ? 

Virksomheden 
 

Erhvervsrådgiveren Kreditafdelingen 

 
• Idégrundlag 
 
• Mål og strategier 
 
• Forretningsmodel 
 
• Finansieringsbehov 
 
• Daglig drift 

 
• Virksomhedens sparringspartner 

/ tæt på ledelsen 
 

• Kender virksomhedens historik 
og regnskab 
 

• Rådgiver om finansielle 
løsninger 
 

• Indstiller engagement til 
bevilling 

 
• Branchekendskab / 

benchmarking 
 

• Uafhængighed til virksomheden 
 

• Standardvilkår for 
virksomhedstyper 
 

• Nøgtern kreditanalyse 
 

• Bevilgende instans 
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Sætter vi os mellem to stole  ? 

• De 19 nødlidende pengeinstitutters andel af sektorens samlede balancer 
udgjorde 4,5 %  ( incl de 62 der forsvandt udgjorde tallet 6,6%) 
 

De var en væsentlig årsag til, at den danske pengeinstitutsektor fik 
alvorlige ridser i lakken – indenlands som udenlands 

 

• 16 pengeinstitutter kan håndtere 90% af erhvervslivets udlån 

 

Hvorfor har vi det samme regelsæt for så forskellige pengeinstitutter med 
så forskellig samfundsrelevans ? 
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Rangvid-rapporten 
- anbefalinger vedrørende ledelsesbekendtgørelsen 

• Udvalget har konstateret, at flere pengeinstitutter inden krisen i høj grad fokuserede på 
værdien af belånbare aktiver i deres kreditvurdering, i stedet for i højere grad at tage 
højde for debitors evne til at generere likviditet og evne til at skabe indtjening. På 
denne baggrund anbefaler udvalget, at ledelsesbekendtgørelsens bestemmelser om 
kreditpolitikkens risikostyringsprincipper præciseres på dette område. 

• Udvalget anbefaler en præcisering af ledelsesbekendtgørelsen, så bestyrelser i 
finansielle virksomheder får mulighed for i endnu højere grad at udøve sin funktion 
som kontrollant af den daglige ledelse. Udvalget anbefaler således, at bestyrelsen i et 
pengeinstitut ikke skal behandle og tage stilling til enkeltsager om bevilling af kredit, 
medmindre, det er engagementer af usædvanlig art eller af stor betydning, f.eks. 
defineret efter bestyrelsens retningslinjer for store engagementer, eller, hvis institutter 
påtager sig betydelig eksponering over for et nyt forretningsområde. I den forbindelse 
bør der differentieres mellem store henholdsvis små- og mellemstore pengeinstitutter. 
Samtidig anbefaler udvalget, at bestyrelsens forpligtigelse til aktivt at forholde sig til 
instituttets samlede kreditrisikoprofil skærpes, herunder gennem f.eks. øgede krav til 
regelmæssige afrapporteringer fra den daglige ledelse til bestyrelsen, så bestyrelsen til 
stadighed har et indgående overblik over instituttets samlede kreditrisikoprofil. 
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• Udvalget har konstateret, at især institutternes eksponering mod store engagementer 
inden for erhvervsejendomsbranchen er en væsentlig årsag til, at flere pengeinstitutter 
er blevet nødlidende. Udvalget bemærker, at det var samme forhold, der gjorde sig 
gældende under den forrige bankkrise i starten af 1990’erne. Udvalget anbefaler på 
denne baggrund, at Finanstilsynet skærper grænserne i tilsynsdiamanten for store 
engagementer. 

• Udvalget finder, at det vil være hensigtsmæssigt, hvis det var muligt at indføre særlige 
regler for drift af ”simpel og sikker sparekassevirksomhed i lokalområdet”, hvormed 
menes regler, der nærmere afgrænser ”kirketårnsprincippet”. Det vil gøre det muligt at 
afgrænse en simpel og sikker bankdrift for spare- og andelskasser og give mulighed for 
at operere under et simplere regelsæt. Den nuværende internationale finansielle 
regulering, herunder særligt CRD IV, åbner imidlertid ikke mulighed herfor. Udvalget 
anbefaler derfor, at regeringen arbejder internationalt på opnåelse af en sådan 
mulighed. 
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Rangvid-rapporten 
- anbefalinger vedrørende mindre pengeinstitutter 



Afslutning 
• Vi har sikret stor robusthed blandt de større pengeinstitutter ved 

SIFI lovgivningen 

• Erfaringer fortæller os, at en lang række mindre pengeinstitutter 
driver en sund og god bankforretning  
• Men har vi sikret os imod, at en gruppe mindre pengeinstitutter igen 

kommer galt af sted – og igen kommer til at skade hele sektoren ? 

• Er svaret detaljerede beskrivelser af bestyrelsens opgaver ? 

• Eller er svaret : 
•  ”simpel og sikker sparekassevirksomhed i lokalområdet” med mindre 

kompetencerne til at betjene erhvervsvirksomheder er til stede ? 

• og at SIFI institutternes bestyrelser så vidt muligt bør agere på linje med 
bestyrelserne i traditionelle virksomheder. 
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