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Høringssvar - Udkast til bekendtgørelse om grundkursus for be-

styrelsesmedlemmer 

Finanstilsynet har sendt udkast til bekendtgørelse om grundkursus for 

medlemmer af bestyrelsen i pengeinstitutter, realkreditinstitutter og for-

sikringsselskaber i høring.  

 

Udkastet er blevet til på baggrund af en rapport udarbejdet af et fagud-

valg under Finanstilsynet. Det fremgår af rapporten, at:  

 

”På baggrund af finanskrisen nedsatte den daværende regering i starten 

af 2012 Udvalget om finanskrisens årsager med professor Jesper Rang-

vid som formand. Udvalget afleverede i september 2013 rapporten "Den 

finansielle krise i Danmark - årsager, konsekvenser og læring" til Er-

hvervs- og vækstministeren. Udvalget konkluderede, at en række pen-

geinstitutter inden og under krisen var præget af dårlig ledelse, og at de 

administrerende direktører i visse institutter var for magtfulde i forhold 

til deres bestyrelser og derfor agerede egenrådigt. Det var udvalgets op-

fattelse, at en medvirkende årsag hertil var, at der i bestyrelserne 

manglede de fornødne kompetencer til reelt at kunne give den daglige 

ledelse et fagligt og ledelsesmæssigt modspil.” 

 

Baggrunden for bekendtgørelsesudkastet er således ikke, at der er kon-

stateret problemer i forsikringsbranchen.   

 

Forsikring & Pension kan uanset dette specielle udgangspunkt i dette til- 

fælde alligevel støtte en reguleringen også på forsikringsområdet, da 

bestyrelsesmedlemmer i forsikrings- og pensionsvirksomheder naturlig-

vis skal være kompetente jf. også FIL § 64. Baggrunden er også at: 

 

 Bestyrelsesmedlemmet ved at gennemføre grundkurset opnår en ba-

sal faglig viden inden for relevante kompetenceområder og er sig be-

vidst om sit ansvar som medlem af bestyrelsen. 

 Der er lagt vægt på, at grunduddannelsen bliver fleksibel og proporti-

onel, og at kravene til bestyrelsesmedlemmernes kompetencer af-

hænger af den konkrete forretningsmodel. 
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Side 2 

 Det overlades til udbyderne at tilrettelægge grundkurset på den må-

de, de vurderer, vil være bedst egnet til, at bestyrelsesmedlemmer 

kan opnå læringsmålene. Fagudvalget har derfor lagt vægt på at ind-

bygge en høj grad af fleksibilitet i forslagene til rammerne for udby-

dernes tilrettelæggelse af grundkurser og Finanstilsynets godkendelse 

af disse kurser.  

 Kurserne er af begrænset varighed. 

 Indberetninger er lette at administrere. 

 Der har været en god proces i forbindelse med fagudvalgets udarbej-

delse af sin rapport.  

 

Kommentarer til de enkelte paragraffer 

§ 1 bestemmer, at bekendtgørelsen finder anvendelse for personer, der 

indtræder i bestyrelsen for et pengeinstitut, realkreditinstitut eller et 

forsikringsselskab. Bekendtgørelsen finder desuden anvendelse for ud-

bydere af grundkurset, jf. § 8. Udbydere af grundkurset er imidlertid 

omfattet af bekendtgørelsens §§ 5-11. 

 

§§ 2 og 3 vil blive nemmere at læse, hvis det klart fremgår, hvilke bilag 

de enkelte punkter relaterer sig til. 

 

§ 9 bestemmer, at kursusbeviset kan være begrænset til at omfatte et 

eller flere kompetenceområder, jf. § 12, stk. 3. Der findes dog ikke læn-

gere noget stk. 3 i paragraf 12.  

Med venlig hilsen 

Marlene Lisa Eriksen 

 


