
 

 

Invitation til høring på Christiansborg 
vækst i Danmark 
 
Finanskrisen afslørede et behov for en stramning af den finansielle regulering, som er i fuld 
gang med at blive implementeret. M
sig om, hvor langt man skal gå, og hvornår omkostningerne bliver for store. Vi vil godt sætte 
fokus på, om reguleringen af den finansielle sektor, både i EU
blevet så omfattende, at den nu udgør en trussel mod ønsket om at skabe vækst og 
beskæftigelse i Danmark, ikke mindst i den nuværende konjunktursituation.

Regeringen har netop med et bredt flertal i Folketinget fået forhandlet ”Vækstplan DK” 
færdig. Med planen skal skatte
arbejdspladser. Men samtidig er 
institutter i Danmark (SIFI’er). Det er krav, der på flere områder kan ende med
strammere end i det øvrige EU. 
fastlæggelse af individuelle kapitalkrav og hensættelser. I
sektor risikerer derfor helt eller delvist at udhule de påtænkte le

Hvordan sikrer vi en fornuftig balance mellem finansiel regulering og 
dansk økonomi og beskæftigelse? 
”virkeligheden”? Hvor skal Danmark 
gælder indførelsen af skrappe krav? 

Det er nogle af de spørgsmål, som 
interesseorganisationer stiller til politikerne 
at give klare svar, der tager højde for
denne sektor men påvirker hele erhvervslivet
styre os gennem dagens program.

Dagen arrangeres i et samarbejde mellem Dansk Industri, 
Fødevarer, Håndværksrådet, Dansk Byggeri, Finansrådet, Realkreditforeningen, MF 
gruppeformand Kristian Jensen (V), MF erhvervsordfører Kim Andersen (V)
Bang Henriksen (V) og Realkreditrådet

Tid og sted: Onsdag den 29. maj 2013, kl. 13.0

Tilmelding:  arrangement@rkr.dk

Tilmeldingsfrist: Senest mandag den 27. maj 

på Christiansborg om finansiel regulering og 

Finanskrisen afslørede et behov for en stramning af den finansielle regulering, som er i fuld 
ng med at blive implementeret. Men som i alle andre sammenhænge melder spørgsmålet 

sig om, hvor langt man skal gå, og hvornår omkostningerne bliver for store. Vi vil godt sætte 
eguleringen af den finansielle sektor, både i EU-regi og fra dans

blevet så omfattende, at den nu udgør en trussel mod ønsket om at skabe vækst og 
, ikke mindst i den nuværende konjunktursituation.

Regeringen har netop med et bredt flertal i Folketinget fået forhandlet ”Vækstplan DK” 
dig. Med planen skal skatte- og afgiftslettelser bane vejen for øget vækst og flere 

Men samtidig er man fx ved at indføre krav til systemisk vigtige finansielle 
institutter i Danmark (SIFI’er). Det er krav, der på flere områder kan ende med
strammere end i det øvrige EU. Tilsvarende gælder for dansk tilsynspraksis i relation til 
fastlæggelse af individuelle kapitalkrav og hensættelser. Indgrebene mod den finansielle 
sektor risikerer derfor helt eller delvist at udhule de påtænkte lettelser i vækstplanen.

Hvordan sikrer vi en fornuftig balance mellem finansiel regulering og ønsket om at få gang i 
dansk økonomi og beskæftigelse? Hvad er prisen for de stigende kapitalkrav

kal Danmark placere sig i forhold til de øvrige EU lande
gælder indførelsen af skrappe krav?  

Det er nogle af de spørgsmål, som virksomheder, erhvervsorganisationer, eksperter
stiller til politikerne på høringen. Politikerne har her en vigtig opgave i 

give klare svar, der tager højde for, at regulering af den finansielle sektor ikke kun rammer 
denne sektor men påvirker hele erhvervslivet. Finansredaktør på TV2 News Ole Krohn vil 

dagens program. 

Dagen arrangeres i et samarbejde mellem Dansk Industri, Dansk Erhverv
Fødevarer, Håndværksrådet, Dansk Byggeri, Finansrådet, Realkreditforeningen, MF 
gruppeformand Kristian Jensen (V), MF erhvervsordfører Kim Andersen (V)

Realkreditrådet. 

nsdag den 29. maj 2013, kl. 13.00 i Landstingssalen på Christiansborg

arrangement@rkr.dk – deltagelse er gratis. 

Senest mandag den 27. maj – begrænset antal deltagere.
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om finansiel regulering og 

Finanskrisen afslørede et behov for en stramning af den finansielle regulering, som er i fuld 
en som i alle andre sammenhænge melder spørgsmålet 

sig om, hvor langt man skal gå, og hvornår omkostningerne bliver for store. Vi vil godt sætte 
regi og fra dansk side, er 

blevet så omfattende, at den nu udgør en trussel mod ønsket om at skabe vækst og 
, ikke mindst i den nuværende konjunktursituation. 

Regeringen har netop med et bredt flertal i Folketinget fået forhandlet ”Vækstplan DK” 
og afgiftslettelser bane vejen for øget vækst og flere 
man fx ved at indføre krav til systemisk vigtige finansielle 

institutter i Danmark (SIFI’er). Det er krav, der på flere områder kan ende med at blive 
Tilsvarende gælder for dansk tilsynspraksis i relation til 

mod den finansielle 
ttelser i vækstplanen. 

ønsket om at få gang i 
de stigende kapitalkrav ude i 

l de øvrige EU lande, når det 

organisationer, eksperter og 
Politikerne har her en vigtig opgave i 

at regulering af den finansielle sektor ikke kun rammer 
Finansredaktør på TV2 News Ole Krohn vil 

Dansk Erhverv, Landbrug & 
Fødevarer, Håndværksrådet, Dansk Byggeri, Finansrådet, Realkreditforeningen, MF 
gruppeformand Kristian Jensen (V), MF erhvervsordfører Kim Andersen (V), MF Preben 

Landstingssalen på Christiansborg.  

egrænset antal deltagere. 



Høring om finansiel regulering og vækst 

Onsdag 29. maj 2013, kl. 13.00 – 17.00 

I Landstingssalen på Christiansborg 

 

 

Medvirkende organisationer: DI, Dansk Erhverv, Landbrug & Fødevarer, Håndværksrådet, Dansk Byggeri, 

Finansrådet, Realkreditforeningen og Realkreditrådet. 

 

Høringen gennemføres i samarbejde med MF gruppeformand Kristian Jensen (V), MF erhvervsordfører Kim 

Andersen (V) og MF Preben Bang Henriksen (V). 

Moderator: Finansredaktør Ole Krohn, TV2. 

Program:  

Kl. 13.00 – 13.30:  Ankomst og kaffe/te/vand/snitter/frugt 

Kl. 13.30 – 13.35: Velkommen v. Realkreditrådets formand, Peter Engberg Jensen 

Velkommen til Christiansborg v. MF Kim Andersen (V) 

Kl. 13.35 – 13.50: ”10 spørgsmål om finansiel regulering og vækst” v. 

Realkreditrådets formand, Peter Engberg Jensen 

Kl. 13.50 – 14.10: Et internationalt perspektiv på dansk finansiel 

regulering – skal Danmark gå forrest? v. investment 

banker Ole Falholt, BNP Parisbas 

Kl. 14.10 – 14.30: ”Stramme krav til den finansielle sektor kvæler vækst og 

beskæftigelse” v. gruppeformand Kristian Jensen (V) 

Kl. 14.30 – 14.50: ”Hvor højt skal diget være?” v. økonomidirektør Henrik 

Ramlau-Hansen, Danske Bank 

Kl. 14.50 – 15.10: ”Kapitalkrav kan kvæle de små og mellemstore virksomheders 

adgang til finansiering” v. adm. dir. Jens Klarskov, Dansk 

Erhverv 

Kl. 15.10 – 15.20: Pause – kaffe/te/kage 

Kl. 15.20 – 16.20:  Paneldebat:  

Paneldeltagere: MF Kim Andersen (V), MF John Dyrby Paulsen 

(S), MF Steen Gade (SF), MF Mette Bock (LA), Peter Engberg 

Jensen, formand for Realkreditrådet, økonomidirektør Henrik 

Ramlau-Hansen, Danske Bank, adm. dir. Lars Storr-Hansen, 

Dansk Byggeri, cheføkonom Jan Kæraa Rasmussen, LO samt 

seniorrådgiver Lars Krull, Aalborg Universitet.  

Kl. 16.20 – 16.40: ”Koster reguleringen arbejdspladser?” v. erhvervs- og 

vækstminister Annette Vilhelmsen 

Kl. 16.40 – 16.50: Kort opsamling og afslutning v. formanden for Realkreditrådet 

Herefter bydes på et glas vin samt tapas. 


