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16.00         Velkomst og Introduktion – Lars Ohnemus, Center for Corporate Governance, CBS

16.10 Fit & proper og god corporate governance? Professor Ken L. Bechmann, CBS 

16.30 Er rapportens anbefalinger tilfredsstillende og tidssvarende givet de udfordringer sektoren står 
over for? Professor Nina Smith, formand for Forenet Kredit og næstformand i Nykredit

16:55 Hvad kunne være de juridiske konsekvenser, hvis rapportens anbefalinger bliver implementeret? 
Professor Hanne Søndergaard Birkmose, Aarhus Universitet 

17.15 Hvad er baggrunden for rapportens konklusioner og er de rejste kritikpunkter fair? Tobias 
Thygesen, Finanstilsynet - kontorchef i ekspertisecenter for governance og fit & proper reglerne.

17.40 -
18:10

Paneldebat: 
Nina Smith (Formand Forenet Kredit) Hanne Søndergaard Birkmose (professor AU), Ken L. 
Bechmann (professor CBS), Tobias Thygesen (Finanstilsynet) og Steen Lund Olsen 
(Finansforbundet)

Program 
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 Antallet af finansielle institutioner  i Danmark er faldet fra cirka 180 før 2008 til +63 i 
2020 = voldsom konsolidering

 Grundlæggende har forrentning af egenkapitalen i sektoren være faldende fra + 15 % før 
2008 til 8 % i 2018 (Nationalbanken, Nielsen og Ohnemus,2018 m.fl). Denne trend er forsat de 
sidste kvartaler før Covid 19 perioden

 Finansielle institutioner er en del af et rekrutteringsmarked. I 2015 gav 52 % af 
bestyrelsesmedlemmer udtryk for, at de ikke kunne finde de rette kompetencer 
(Clausen m.fl 2016). Ingen grund til at tro det er anderledes for direktionen eller det har 
ændret sig i de senere år

 Der er under 27 % kvinder i ledende positioner i Norden, i gennemsnit har de 4.7 års 
ledelseserfaring. Andelen af kvinder med mere end 10 års erfaring er under 12 %. Noget 
forskning tyder på, at kvinder har en anden risikoprofil end mænd (Adams og Ferreira, 2009; 
Amore 2014)

Hvad vi ved ?
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Principielle problemstillinger
 Generelt er den nordiske corporate governance model baseret på aktivt og ofte langsigtet ejerskab, hvor 

man forventer aktionærerne skal udøve indflydelse

 Præmissen efter finanskrisen var, at bankerne skulle være så stærkt kapitaliseret, at der ikke vil være 
behov for statslig involvering i fremtiden og kommende ledere skulle være have de rette kompetencer og 
være egnede (fit & proper)

 Hvem bærer risikoen og ikke mindst ansvaret, hvis den forkerte direktion bliver udpeget? skal et eventuelt 
søgsmål rettes mod Finanstilsynet eller bestyrelsen

 Giver anbefalingerne fra rapporten enten en konkurrencefordel, bliver de en reel belastning for hele 
sektoren (kontra udenlandske konkurrenter) og beskytter den gamle garde? 

 Hvordan sikrer man at den rette talentmasse bliver tiltrukket givet, at der er mere end kr. 249.3 mia. 
investeret i sektoren (Markedsprisen er dog kr. 127 mia.) og er samfundsbærende. Men, samtidig er 
branchen ikke lønførende, risikoen for retssager er høj og ligeledes er risikoen for tab af ”personlig 
kapital” signifikant



Fit & proper og god corporate 
governance
Ken L. Bechmann
kb.fi@cbs.dk
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Lidt med småt – og ”product placement”
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Man skal altid huske, hvor man kommer fra
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Der blev kørt for stærkt – også uden at man 
havde det rigtige ”udstyr”
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Men udstyret gør det ikke alene – kræver også 
kompetencer for at kunne styre
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• Fit er, om den pågældende er kvalificeret. 

• Proper er, om den pågældende er ordentlig nok 
til at håndtere andres penge.

Jesper Berg (2019).

Med andre ord – man skal være fit & proper for 
at kunne styre finansielle virksomheder
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• Positiv feedback på dette krav

• Og enighed om at kompetencer er vigtige!

Obligatorisk uddannelse for bestyrelsesmedlemmer 
i finansielle virksomheder
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• Et digert værk på 108 sider.
• Primært fokuseret på fit.
• Fagudvalget bestod af knap 40 

personer udpeget af LOPI, Finans 
Danmark og Finanstilsynet.

• Bygger på to vigtige principper:
• Formodningstilgang
• Proportionalitetsprincippet

Rapporten
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JA:
• Det har politikerne bestemt!
Herudover kan Finanstilsynet:
1. have adgang til anden information
2. i højere grad vægte andre vigtige forhold såsom tillid til 

sektoren og finansiel stabilitet
3. bidrage med ”second opinion”

Og dermed agere en vigtig bremseklods, hvis eksempelvis 
noget går for stærkt! 

Skal Finanstilsynet blande sig?
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Og bemærk dette er altså 
ikke en ny påtaget holdning 

• Skrev blandt andet 
herom i 2009:
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Derfor meget vigtigt, at :

• behandlingen af fit & proper ”er meget omhyggelig og følger alle 
de beskyttelsesregler, som er en følge af forvaltningsloven.”, jf. 
Berg (2019).

• der ikke bare ”sidder en fuldmægtig i Finanstilsynet og skal tage 
stilling til det”, som det har været fremført af kritikere.

Derfor er det naturligvis helt centralt, at ”checks and balances” og 
god governance også er på plads i Finanstilsynet!

Finanstilsynets arbejde



Så er bolden givet op…

Tak for opmærksomheden!



Professor Nina Smith, formand for Forenet Kredit og 
næstformand i Nykredit A/S

CBS webinar 8. oktober 2020
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Er rapportens anbefalinger tilfredsstillende 
og tidssvarende givet de udfordringer 
sektoren står over for?



Forståelse for fagudvalgets hensigter
• Formålet: ”…. At tydeliggøre direktionsmedlemmers og 

nøglepersoners individuelle ansvar, rolle og arbejdsopgaver og 
gøre det tydeligere, hvornår Finanstilsynet vil godkende en 
fit&proper ansøgning”.

• Politisk aftale sep. 2018.
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Er anbefalingerne tilfredsstillende og 
tidssvarende?
• √ Ansvarskort – vigtigt med klarhed om ansvar og roller

• √ Vil øge presset for mere fokus på sund successionsplanlægning

• √ Proportionalitet – forskel på SIFI’er og andre, forskel på adm. 
direktør og øvrige direktionsmedlemmer

• √ Formodningsregel – ønske om nemt hurtigt spor og mulighed for 
særlig godkendelse i ad hoc spor.

• √ Yderligere beskyttelse af compliance- og risikonøglepersoner

• √ Ros til proces forud for rapporten, inddragelse af fagpersoner fra 
sektoren, internationale erfaringer
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Balancen
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Det er bestyrelsens og ledelsens 
ansvar at ansætte kompetente 
og ansvarsfulde medarbejdere.

Finanstilsynets regler og anbefalinger er 
styrende for, hvem der ansættes. 

Nye regler går længere end resten af Norden 
og EU.

Flere personer omfattes og større 
muligheder for at afsætte 
direktionsmedlem/nøgleperson.

Politisk aftale afspejler, at Danmarks 
omdømme er udfordret – behov for at stramme 
ekstra op.

Afviklingsregime beskytter 
skatteborgerne – og overlader 
tabet til aktionærerne/ejerne.

Diversitet er udfordret. Nye kompetencer
udenfor sektoren er sværere at tiltrække.



Sektorens situation er udfordret
1. Stort internationalt reguleringspres
2. Generelt omdømme er fortsat udfordret
3. Lave renter, forringet indtjening og afkast
4. Betydelige risici forbundet med ansvaret for at sidde i 

ledelsen af en finansiel virksomhed – og tilhørende 
mulighed for at blive retsforfulgt.

Konsekvenser af anbefalinger: 
Kan sektoren tiltrække tilstrækkeligt med dygtige personer? 
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Konsekvenser og risici
1. Det er afgørende, at reglerne ikke administreres for hårdt –

kompetencekravene er rundt formuleret. 
Hvordan bliver den praktiske implementering?
Formodningsreglen? 
Vil ad hoc-sporet give manglende transparens og usikkerhed 

2. Er der danskere nok, der kan opfylde kravene? Vil udlændinge få 
en fordel? Har tilsynet samme mulighed for grundighed i 
godkendelsesprocessen ved udlændinge?

3. Betyder dette, at vi nu i mange år reelt ikke kan udnævne kvinder 
på de højeste poster i finanssektoren?
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Særligt om kønsdiversitet
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Sektoren har traditionelt ikke været godt til at 

forfremme kvinder. Bekymringen er, at  

disse regler gør det vanskeligere for de dygtige 

kvinder, der er. Det er simpelthen en konsekvens 

af, at der stilles skærpede krav til erfaring på 

lederniveau, og at så få kvinder i dag er chefer.



8. OKTOBER 2020 PROFESSOR
HANNE SØNDERGAARD BIRKMOSE

AARHUS UNIVERSITET
JURIDISK INSTITUT

MULIGE JURIDISKE IMPLIKATIONER



HANNE SØNDERGAARD BIRKMOSE
8. OKTOBER 2020 PROFESSORAARHUS UNIVERSITET

JURIDISK INSTITUT

FOKUSPUNKTER
• De n juridiske  ra mme
• Jura e ns rolle  
• Ma krope rspe ktive t
• Hva d e r de n re tte  ve j?
• Se lska bsre tlige  ove rve je lse r udsprunge t a f ra pporte ns a nbe fa linge r
• Ansva rsområ de r
• Afslutte nde  be mæ rkninge r
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JURIDISK INSTITUT

DEN JURIDISKE RAMME
• Hva d e r de t juridiske  grundla g for va lg a f øve rste  

le de lse  og hvilke  kra v stille r jura e n til le de lse ns 
kva lifika tione r?

• Sa mspil me lle m se lska bsre tte n og de n ove rordne de  
re gule ring a f fina nsie lle  virksomhe de r



HANNE SØNDERGAARD BIRKMOSE
8. OKTOBER 2020 PROFESSORAARHUS UNIVERSITET
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SESKABSRETTENSROLLE
• De n kla ssiske  se lska bsre t
 Be skytte lse  a f ka pita le je rne s og kre ditore rne s inte re sse r

• De n væ rdiska be nde  se lska bsre t
 Unde rstøtte  væ rdiska be lse  i se lska be t
 Corpora te  gove rna nce

• De n e uropæ iske  corpora te gove rna nce -da gsorde n
 Aktivt e je rska b 
 Be tyde lig  rolle  tiltæ nkt de  institutione lle  inve store r
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JURIDISK INSTITUT

DEN FINANSIELLE REGULERING
Den finansielle regulering skal balancere økonomiske og kommercielle 
inte re sse r me d sa mfunde ts inte re sse  i e n sund fina nsie l se ktor og 
be skytte lse  a f bl.a . forbruge re  og kunde r
• ba la nce  me lle m priva tre tte n og offe ntligre tlig  re gule ring
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MAKROPERSPEKTIVET
• Væ rdiska be lse n i de n fina nsie lle  se ktor e r unde r pre s 
 Ne da dgå e nde  indtje ning
 Forre tningsmode l unde r pre s
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DEN RETTE VEJ?
• Åbe nlyst re le va nt, a t vi e r nødt til a t se  på , hvorda n vi indre tte r vore s 

fina nsie lle  virksomhe de r
 Fle ksible  ra mme r, de r ka n unde rstøtte  e n nødve ndig tra nsition
 Unde r be hørigt he nsyn til de  sæ rlige  inte re sse r, de r knytte r sig  til de  

fina nsie lle  virksomhe de r
• Be tydninge n a f a nbe fa linge r til fa stlæ gge lse  a f 

kompe te nce - og e rfa ringskra v 
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DET SELSKABSRETLIGE LEDELSESHIERARKI
F l e r t a l l e t  a f  b e s t y r e l s e n  i  e t  a k t i e s e l s k a b  v æ l g e s  a f  g e n e r a l f o r s a m l i n g e n ,  
jf. SL § 120
• I e t a ktie se lska b ska l be styre lse n a nsæ tte  e n dire ktion til a t fore stå  de n 

da glige  le de lse , jf. SL § 111, stk. 1, nr. 1
 Be styre lse n e r de t ove rordne de  le de lse sorga n og fa stlæ gge r de  

re tningslinje r, som ska l væ re  styre nde  for dire ktione ns a rbe jde
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FORHOLDET MELLEM BESTYRELSE OG DIREKTION

• Be styre lse n e r de t ove rordne de  le de lse sorga n og fa stlæ gge r de  
re tningslinje r, som ska l væ re  styre nde  for dire ktione ns a rbe jde , jf. SL § 115

Be styre lse Dire ktion

Re tningslinje r, kontrol og eva lue ring 

Informa tion (fina nsie l?)
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FIL’SREGLER OM EGNETHED OG HÆDERLIGHED

• Ande t syste m og a nde t formå l
 Sikre  a t fina nsie lle  virksomhe de r le de s a f tilstræ kke ligt e gne de  og 

hæ de rlige  pe rsone r
 Opre tholde  tillide n til de t fina nsie lle  ma rke d og de  fina nsie lle  

institutione r
• Fina nstilsyne t ska l godke nde  le de lse sme dle mme r ud fra  FIL § 64
 Ændre r ikke  de t se lska bsre tlige  udga ngspunkt
 Be tinge lse  for a t få  tilla de lse  og for e fte rfølge nde  udskiftninge r
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ANBEFALINGERNE OM KOMPETENCE- OG 
ERFARINGSKRAV

• Må  og ska l ikke  æ ndre  på  de t ove rordne de  formå l om, a t de  fina nsie lle  
virksomhe de r ska l væ re  konkurre nce dygtige  og ska be  væ rdi

• Proble me r me d de  å re må lsba se re de  kompe te nce - og e rfa ringskra v :
1. Re krutte ringsgrundla ge t formindske s

a . Ge ne re lt og sæ rligt ift. kvinde r
b. Jobomsæ tning 

2. Blive r de t på  be kostning a f innova tion og nytæ nkning?
3. Risiko for ove ropfylde lse  a f kra ve ne
4. Afle dt be tydning for a nsva re t
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ANSVARSOMRÅDER
• Be tydning for udføre lse n a f le de lse sopga ve n
• Be tydning for a t ifa lde  a nsva r
 Dire ktione n 
 Be styre lse n
 FIL § 71
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AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER
To argumenter for at stra mme  fit & prope r-re gule ringe n:
1. Fina nstilsyne ts godke nde lse  bidra ge r til a t sikre  e n me re  a nsva rlig  og 

kompe te nt drift a f de  fina nsie lle  virksomhe de r
2. De  inte re sse r, som de t ikke  ka n forve nte s, a t a ktionæ re rne  og le de lse n 

priorite re r i tilstræ kke lig  høj gra d, f.e ks. kunde rne  og sa mfunde t ge ne re lt, 
e r ikke  be skytte t i tilstræ kke ligt omfa ng i de n e ksiste re nde  re gule ring



AARHUS UNIVERSITET
JURIDISK INSTITUT



Finansielle virksomheder og deres 
ledelseskompetencer, - hvad er det rigtige valg?

Hvad er baggrunden for rapportens 
konklusioner, og er de rejste kritikpunkter 

fair? 

CBS, den 8. oktober 2020

Vicedirektør Rikke-Louise Ørum Petersen
Finanstilsynet



Er det et indgreb i ledelsesretten?
• CBS, F&P, FIDA, Michael 

Camphausen: Bestyrelsen har 
ansvaret og står til ansvar. Skal 
kunne vælge den bedste. FT skal 
kun føre tilsyn. 

• Svar: Bestyrelserne skal 
grundlæggende drive institutterne –
som i dag. De er bedst placeret. 
Finanstilsynet fører tilsyn som 
reglerne kræver. 
Forventningsafstemning og 
gennemsigtighed er vigtigt

• Det er mere grundlæggende en 
kritik af reglerne, ikke af 
anbefalingerne

• I 2019 behandlede Finanstilsynet 
næsten 4.000 sager om egnethed 
og hæderlighed – ca. 20 gav 
anledning til nærmere overvejelser

• Under en håndfuld egentlige 
negative afgørelser om året

• Det er ikke nye krav!

Finanstilsynet fører tilsyn, vi leder ikke 2



Vil det have konsekvenser for virksomhedernes governance?
• FIDA: Bekymring for, om 

anbefalingerne får betydning for 
virksomhedernes governance –
herunder indretning og antal 
direktører

• Svar:  De 12 foruddefinerede 
ansvarsområder, der skal 
placeres hos direktionen eller et 
medlem af den faktiske ledelse, 
er ikke tænkt til at have 
indflydelse på organisationen af 
det enkelte institut 

• Der er heller ikke krav om, at 
disse områder er selvstændige 
organisatoriske enheder – men 
blot at ansvaret er entydigt 
placeret (hvis instituttet har det 
relevante område)  

Der er mange veje til Rom!  3



Gør reglerne det sværere for kvinder?

• CBS, F&P, FIDA, 
Finansforbundet, 
Nationalbanken, LOPI, APM: 
Få kvinder lever op til kravene.  
Svar: Kritikken går på reglerne 
end anbefalingerne. Reglerne 
forholder sig ikke til køn. Vi 
anerkender, der er et problem 
– men kulturen i 
pengeinstitutter hjælper ikke

• Grundlæggende en politisk 
debat

• Man bør overveje strammere 
regler andre steder – men her 
handler det om kompetencer!

Kig indad…   4



Diversitet – Rip, Rap og Rup-effekten og de gamle mænds klub
• CBS, F&P, FIDA, Finansforbundet, 

Nationalbanken, LOPI, APM: 
Grænserne blive normsættende, så 
formodningstilgang ikke bruges. 
Kandidaterne bliver for ens. 
Åremålsbestemmelser forhindrer 
nytænkning. Bør ske i 
overensstemmelse med principperne 
om fleksibilitet og pragmatisme, som 
man kender det fra ECB.

• Svar: Kritikken går mere på reglerne 
end anbefalingerne. 

• Det er ikke målet, at grænserne skal 
blive normsættende. Fokus i 
implementering og vejledning at sikre, 
at formodningstilgangen anvendes. 
Særlige overvejelser om krav til de helt 
små institutter

• Det er Finanstilsynet forståelse af 
reglerne - og europæisk praksis, at det 
at drive en bank kræver erfaring

• Bankerne skal igen kigge indad

Fokus i implementeringen 5



Kandidatfeltet, proportionalitet og de konkrete krav
• LOPI, FIDA, Kravet om 5 års relevant 

erfaring kan være næsten 
uoverstigeligt hos de mindre. Særlige 
problemer i forhold til personer, der 
varetager flere roller

• CBS, Finansforbundet: 10 års erfaring 
er ingen garanti for kompetencer

• Svar: Formodningstilgang og 
proportionalitet– budskabet er ikke, at 
10 års erfaring sikrer god ledelse. 
Synes ikke kravene er voldsomme. 
Der er forskel på ”erfaring” og ”ansvar” 
– man skal ikke have haft chefrolle på 
området i 5 år

• Det har været et fokuspunkt undervejs, 
at reglerne kan implementeres – og 
sektoren har været dybt involveret

• Andre brancher har også problemer
med rekruttering, særligt de store og 
internationale – det er ikke kun de 
finansielle og derfor ikke kun reglernes
skyld. 

Skal man have haft jobbet for at få det?  6



Baggrund for fagudvalgets arbejde

• Skal der fastlægges mere specifikke kompetencekrav for 
nøglepersoner, f.eks. uddannelseskrav eller krav om 
minimumserfaring indenfor et specifikt fagområde?

• Et af emnerne i Finanstilsynets konference om Fit & proper-reglerne 
i gode tider samt efterfølgende diskussionspapir i 2016

• Finanstilsynets bestyrelse besluttede i 2017, at det var ét af fem 
initiativer, der skulle arbejdes videre med 

• Et element i hvidvaskaftalen 2018

Kommer ikke ud af det blå  7



Anbefalinger - erfaring- og kompetencekrav samt ansvarsområder

Meget erfaring og mange vinkler   8

• Fagudvalg nedsat af Finanstilsynet bestående af en styregruppe og 
syv arbejdsgrupper 

• Medlemmer af styregruppen 
 Rikke-Louise Ørum Petersen, vicedirektør, Finanstilsynet (formand) 
 Sean Hove, underdirektør, Finanstilsynet 
 Ken L. Bechmann, professor, CBS, Department of Finance 
 Bo Holse, advokat, partner, Gorrisen Federspiel 
 Hans Høj, kontorchef, Erhvervsministeriet. 

• Deltagere med lang erfaring fra branchen udpeget af Finans 
Danmark og Lokale Pengeinstitutter samt eksperter fra 
Finanstilsynet. 

• Formænd inkluderede Peter Engberg, Søren Holm, David Moalem, 
Preben Lund Hansen

• Arbejdet er dybt forankret i sektorviden



Fagudvalgets kommissorium og formål

• Formålet med arbejdet har været at: 
• give større klarhed, ansvarsfølelse, ejerskab

– sikre at ansvaret løftes 
• sikre mere fokuserede egnethedsvurderinger
• ansvaret kan placeres, hvis det går galt!

• Sker overordnet ved at udarbejde anbefalinger til kompetence- og 
erfaringskrav samt ansvarsområder for direktører og nøglepersoner

• Fagudvalget har bevæget sig lidt ud over det snævre mandat, hvor 
det giver mening

• En skærpet ansvarsnorm har ikke været behandlet
 Sker andetsteds:
 ”Der nedsættes en tværministeriel arbejdsgruppe, 

der skal undersøge om strafansvaret for 
medvirken til hvidvask kan skærpes.” 

Godkendt af Finanstilsynets bestyrelse    9



Person- og institutkreds 

• SIFIer, penge- og realkreditinstitutter:
• Direktion (og forskel på CEO og andre, jf. SSM)
• Den faktiske ledelse
• Nøglepersoner (de kendte)

 Kreditansvarlig
 Risikoansvarlig
 Complianceansvarlig
 Hvidvaskansvarlig
 Intern revision (særlige forhold)

• Betalings- og e-pengeinstitutter:
• Direktion
• Hvidvaskansvarlig
• (Complianceansvarlig fravalgt)
• Hvad med andre typer – særligt forsikringsselskaber?

10



Anbefaling om ansvarsbeskrivelse og ansvarskort

• Den finansielle institution skal lave en ansvarsbeskrivelse for hver 
enkelt person, der skal fit & proper-vurdere
 Følger i forlængelse af § 64

• 12 foruddefinerede organisatoriske ansvarsområder, som skal 
placeres, hvis de indgår i forretningsmodellen

• Den finansielle institution skal endvidere lave et samlet ansvarskort, 
som beskriver virksomhedens samlede governance,
 Følger i forlængelse af § 71, stk. 1

Følger logisk fra FIL   11



Fagudvalgets anbefaling om formodningstilgang 

• Fagudvalget anbefaler, at bruge en 
formodningstilgang ved vurderingen af 
en persons egnethed:
 Opfylder en nøgleperson kravene, vil 

vedkommende formodes at være egnet. 
 Opfylder vedkommende ikke kravene, 

foretages en konkret individuel 
vurdering af, om personen ud fra 
vedkommendes viden, kompetencer og 
erfaring alligevel kan anses for at være 
egnet til den konkrete stilling

 Man kan derfor leve op til kravene på 
andre måder

Målet er gennemsigtighed, ikke tick the box 12



Fagudvalgets anbefaling om proportionalitet 

• Kandidatens kompetencer og erfaring 
skal vurderes i forhold til det 
relevante institut, herunder instituttets 
størrelse og kompleksiteten af dets 
forretningsmodel 

• Fagudvalget anbefaler, at 
proportionalitetsafvejningen primært 
sker i forhold til de roller, den 
nødvendige erfaring er opnået i

Helt centralt – som det allerede er i fit-vurderinger   13



Fagudvalgets anbefalinger om krav til CEO

• Teoretisk og praktisk kendskab til følgende områder: 
 Pengeinstitutvirksomhed eller realkreditvirksomhed 
 Finansielle markeder 
 Regulatoriske rammer og lovgivning på det finansielle område 
 Strategi- og forretnings-udvikling 
 Risikostyring 
 Regnskabsvæsen og revision 
 Governance, kontrol, tilsyn og rapportering. 

• Krav om specifik ledelseserfaring og specifikke kompetencer, hvis 
ansvar for specifikt område

• SIFI:10 års nylig praktisk erfaring indenfor områder relateret til det 
konkrete instituttets forretningsmodel, hvoraf en signifikant andel er 
opnået i ledelsesrolle

• Øvrige institutter: 5 år ditto

Inspiration fra ECB   14



Fagudvalgets anbefalinger om krav til øvrig ledelse

• Øvrig direktion (anmeldt til ERST) og faktisk ledelse:

• SIFI: 
 krav om 5 års erfaring indenfor områder relateret til det konkrete 

ansvarsområde
 Krav om 5 års nylig praktisk faglig ledelseserfaring indenfor områder 

relateret til den konkrete forretningsmodel og krav om at have haft 
personaleansvar

• Øvrige: 
 krav om relevant viden
 Krav om 3 års nylig praktisk faglig ledelseserfaring indenfor områder 

relateret til den konkrete forretningsmodel og krav om at have haft 
personaleansvar

15



Fagudvalgets anbefalinger om krav til nøglepersoner

• Fagudvalget har set på hvidvaskansvarlig, risikoansvarlig, 
kreditansvarlig, complianceansvarlig og intern revision i 
pengeinstitut/SIFI og hvidvaskansvarlig og medlem af faktisk ledelse 
med ansvar for hvidvask i e-penge- og betalingsinstitutter

• Anbefalinger med udgangspunkt i krav til nøglepersoner i et 
SIFI/stort og komplekst e-penge- og betalingsinstitut

• Styregruppe fastlagt anbefalinger udgangspunkt i 
arbejdsgruppernes anbefalinger 

• Forskel på anbefalinger til de enkelte nøglepersoner, dog har 
styregruppen samlet og arbejdsgrupperne har fundet inspiration hos 
hinanden 

16



Fagudvalgets anbefalinger om kompetencer hos nøglepersoner

• Fokus på det område, som nøglepersonen skal have ansvar for

Eksempel kreditansvarlig:
• Analytisk forståelse og indsigt opnået gennem erfaring suppleret 

med relevant uddannelse
 Fordrer viden om god praksis for styring af kreditrisici, et passende 

bredt kendskab til lovkrav og viden om analytiske metoder til opgørelse 
og kontrol med risici på kreditområdet. 

 Arbejdsgruppen kommer med eksempler på relevante uddannelser men 
ikke specifikke krav – både kandidatgrad og ”kvalificeret karriereforløb”

• Tilstrækkelig kendskab til det enkelte instituts kreditaktiviteter, 
kreditrisici, forretningsområder, kunder mv. 
 Kendskab til kreditområdet skal sammenholdes med kompleksiteten af 

instituttets låneportefølje

17



Fagudvalgets anbefaling om beskyttelse

• Fagudvalget anbefaler, at der 
stilles krav om, at den 
hvidvaskansvarlige og 
complianceansvarlige ikke 
skal kunne afsættes uden 
bestyrelsens forudgående 
godkendelse.

Med ansvar følger beskyttelse   18



Proces – skal også implementeres

• FIDA: implementering ved bekendtgørelse efterlader uden 
uddybende bemærkninger 

• Finansforbundet: Vejledning er mest fleksibelt

• Implementering er endnu ikke endelig fastlagt – noget kan ske i 
vejledning, noget kræver lovændring
 Noget er primært at gøre nuværende krav mere eksplicitte (vejledning)
 Noget er nye krav og regler (lovgivning)

• Der kan være et ønske om mere klart lovophæng
• Fit & proper vejledning skal opdateres – skal i høring

 Vil indeholde en del af denne rapport
• Der udestår en politisk dialog – hvor input fra 

høringssvar inddrages!

Passende balance mellem fleksibilitet og lovgrundlag 19
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