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Udgangspunktet for Finanstilsynets syn på bestyrelsen 

Bestyrelsen har ansvaret – og det kan ikke delegeres 

• Tostrenget ledelsessystem 

• Bestyrelsen har det endelige 

ansvar for  

• styringen af virksomheden 

• virksomhedens adfærd, 

herunder beskyttelsen af 

kunderne 

• at kapitalen er tilstrækkelig 

• Bestyrelsens overordnede rolle er 

at 

• beslutte en forretningsmodel, 

• fastlægge en strategi  

• give direktionen instrukser 

• løbende revurdere disse og 

• følge op på, at direktionen 

arbejder inden for rammerne 

• Bestyrelsen skal ansætte den rette 

direktion og, om nødvendigt, 

afskedige denne 

• Hvert enkelt bestyrelsesmedlem  

skal være fit & proper 

• Bestyrelsen skal samlet set have 

de fornødne kompetencer 

• Bestyrelsen agerer som et 

kollektiv, ligesom kompetencerne 

skal vurderes for kollektivet 

• Bestyrelsen kan uddelegere 

opgaver via mandater  

• Bestyrelsen kan ikke delegere 

ansvaret og dermed de væsentlige 

beslutninger 



Bestyrelsens ansvar 

Bestyrelsen skal tage konkret stilling og følge op 

• Kapitalbehov 

• Kapitalplan 

• Likviditet 

• Politikker og 
•retningslinjer 
for bl.a. 
• risici 
• adfærd 

• Vækst og indtjening 

• Konkurrenceparametre  

• Hovedaktiviteter 

• Kundegrupper 

• Geografisk tilstedeværelse 

• Distribution 

• Outsourcing 



Reglerne 

… er principbaserede 

• Kapitel 8, særligt §§ 64, 65, 70 

og 71, i lov om finansiel 

virksomhed 

• Ledelsesbekendtgørelserne 

• EU regler 

• Danske og internationale 

standarder 



Revision af ledelsesbekendtgørelsen  

• Bekendtgørelsen for pengeinstitutter, mfl. er under revision 

– den skal træde i kraft den 31. marts 2014. Senere 

kommer de øvrige bekendtgørelser 

 

• Ved revisionen ser Finanstilsynet bl.a. på arbejdsdelingen 

mellem bestyrelsen og direktionen 

 

• Principperne for, hvad der er god risikostyring, er de 

samme 



Fra Rangvid rapporten – udmøntning i praksis 

Anbefaling 
Bestyrelsen i et pengeinstitut skal ikke behandle og tage stilling til enkeltsager om 
bevilling af kreditrisici, medmindre det er engagementer af usædvanlig art eller af stor 
betydning. 

  

Hovedregel: 
Bestyrelsen skal  bevilge eksponeringer, som udgør over 1 pct. af virksomhedens 
kapitalgrundlag. 

 
Undtagelse 1: 
Større institutter, der har tilladelse til at anvende IRB metoden til kapitaldækningsformål, 
kan dog fastsætte en højere grænse, hvis den rapportering, bestyrelsen modtager, er 
mere omfattende end bekendtgørelsens minimumskrav.  

 

Undtagelse 2; 
Mindre institutter kan også fastsætte en højere grænse end 1 pct., hvis eksponeringerne 
er ukomplicerede, som f.eks. privatkundeeksponeringer eller hvor 1 pct. af 
virksomhedens kapitalgrundlag vil medføre, at bestyrelsen skal bevilge uforholdsmæssigt 
mange eksponeringer.  

 

Tilsynets vurdering heraf vil skulle ske ved undersøgelserne 

 



Fit & proper-vurderingen  

 
”Fit” – egnethed 

 

Et medlem af bestyrelsen/direktionen i en finansiel virksomhed skal have 

fyldestgørende erfaring til at udøve sit hverv eller varetage sin stilling i den 

pågældende virksomhed.  

 

”Proper” – hæderlighed 

 

Et medlem af bestyrelsen /direktionen i en finansiel virksomhed skal opfylde: 

 

÷ strafansvar (relevant lovgivning) 

÷ insolvens 

÷ påført den finansielle virksomhed tab eller risiko herfor 

÷ uforsvarlig adfærd 
 



Finanstilsynets bestyrelsesudspil og resultat 

Fremadrettet årlig selvevaluering 

• Overordnet: bestyrelsen skal forstå den valgte forretningsmodel. 

• Forskellige kompetencekrav til kreditinstitutter, skadesforsikring, og liv- og 

pensionsvirksomheder 

• Proportionalitet i kompleksiteten af den valgte forretningsmodel 

• Særlige krav til virksomheder, der anvender intern model for opgørelse af solvensbehov 

• Særlige krav til de største virksomheder om at have mindst en person med baggrund i den 

finansielle sektor på højere ledelsesniveau 

• Krav til at særlige kompetencer i liv og pension ikke kun løftes af en person (lonely rider) 

 

• Ændringerne 

• Flere Gruppe 1+2 institutter og liv- og pensionsselskaber styrket med et medlem, som 

har ledelseserfaring fra en anden relevant finansiel virksomhed 

• Styrket kompentence inden for blandt andet landbrug, ejendomme og markedsrisiko i 

pengeinstitutterne 

• Styrket kompentence inden for forsikringsteknik og investeringer i liv- og pension 



Fra Rangvid rapporten 

Finanstilsynet vil se på forskellige modeller 



Bestyrelsesudvalg 

Med CRD IV stilles  
der forslag om  
 
- Nomineringsudvalg  

- Fokus på bl.a. bestyrelseskompetencer 

 

- Risikoudvalg 
- Fokus på de risici, som er tilknyttet virksomhedens 

forretningsmodel, og styring heraf. 

 

- Anvendelsesområdet for begge udvalg:  
- virksomheder, som er børsnoterede, eller som har minimum 

1.000 ansatte i 2 regnskabsår 

 
 

Bestyrelsen 

Revisionsudvalg Risikoudvalg Nomineringsudvalg Aflønningsudvalg 



”8. direktiv er inspireret af regnskabsskandalerne i store amerikanske 
ikke-finansielle virksomheder som Enron og Woldcom, hvor der er 
begået egentlig regnskabssvindel. Men de finansielle virksomheder 
er allerede gennemreguleret med bestemmelser om solvens, intern 
revision, regler for eksponering, krav til likviditet og fit and proper 
bestemmelser”.   
 

Reglerne om revisionsudvalg i finansielle virksomheder 

blev i sin tid mødt med betydelig skepsis:  

 

Dyrt 
 

 

 

 

Vanskeligt 

”…ingen mulighed for at tiltrække et 
uafhængigt bestyrelsesmedlem med de 
fornødne regnskabsmæssige eller 
revisionsmæssige kompetencer i de 
mindre ikke-børsnoterede finansielle 
virksomheder”. 
 

Den grimme ælling… 

 

 

Unødvendigt 
 
 
 

”…medfører unødvendige og uforholdsmæssigt 
høje administrative omkostninger”.  
 



Der tegner sig i dag et mere positivt billede, når vi får 
tilbagemeldinger fra virksomhederne om 
revisionsudvalg: 

 

Rum til fordybelse 

”Det, at vi har et underudvalg, der arbejder med et 
særligt fagområde i bestyrelsen, giver en grundigere 
og mere fokuseret behandling af området, som vi ikke 
ellers oplever.” 

 

Ressourcer 

”Vores revisionsudvalg og det forarbejde, som de 
udfører, har betydet, at vi får frigjort ressourcer til 
mere strategiske drøftelser i bestyrelsen.” 

  

Kompetencer 

”Revisionsudvalget har betydet, at vi har fået nogle 
nye kompetencer ind i bestyrelsen.”  

 

 

Tilbagemeldingen i dag 



 

 

 

Tak for ordet 


