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Finansrådets ledelseskodeks 
 

Umiddelbare kommentarer 
 Lars Krull 

22/11-2013 
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Generelt(1) 

• Finansrådet(FR) udsendt et ledelseskodeks bestående 
af 12 punkter 

• Det min vurdering at der er tale om en meget god 
begyndelse. Punkterne er generelt relevante og kan hver 
især operationaliseres. 

• Når man tænker på at dette kodeks er udarbejdet af dem 
som skal kontrolleres (topchefer i virksomhederne), 
fremgår det at der er tale om en branche, der kan og vil 
gå meget langt for at det er ordentlighed der hersker i 
branchen. 
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Generelt(2) 

• Der er efter min opfattelse tale om en meget god 
begyndelse for det videre arbejde i virksomhederne. 

• Der mangler præcision og uddybning i nogle af 
anbefalingerne, jeg antager at FR vil drage omsorg for 
løbende præciseringer og uddybende kommentarer 

• Anbefalingerne skal første gang anvendes ved 
aflæggelsen af årsrapporterne for 2014. Uanset denne 
vedtagelse vil anbefalingerne dog allerede ved deres 
offentliggørelse (november 2013) blive retningsgivende 
og normdannende for enhver ordentlig virksomhed. 
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Generelt(3) 

• På de følgende sider vises anbefalingerne en for en, 
dernæst følger mine umiddelbare kommentarer. 
 

• Jeg står selvfølgelig til rådighed for  uddybende 
kommentarer. 
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Kommentarer: 
(1) Det er meget fint at Finansrådet(FR) anbefaler at medlemsvirksomhederne anbefales 

at forholde sig til samtlige anbefalinger fra Komiteen for god Selskabsledelse.  
 

(2)  Bemærk venligst i FR egen kommentar at code of conduct(COC) bør gøres 
tilgængelig. Det er min vurdering at dette er en vigtig anbefaling, idet alle 
interessenter vil kunne holde medlemsvirksomhederne op imod COC 
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Kommentarer: 
(3) Jeg er sådan set ikke i tvivl om at mange institutter har en forholdsvis fast procedure for 

udpegning. Det  gode ved en sådan konkret anbefaling er at bestyrelserne de facto fremover skal 
kunne redegøre for deres overvejelser og valg, samt deres overensstemmelse med den 
beskrevne proces.  

       Det er de stemmeberettigede der kommer til at ”håndhæve” denne anbefaling. 
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Kommentarer: 
(4)   Denne anbefaling kommer til at give hovedbrud mange steder, idet der er flere banker der har 

indirekte valg via et repræsentantskab, hvor bestyrelsesmedlemmer vælges af 
repræsentantskabets midte. Jeg vurderer at man mange steder vil udvise forholdsvis stor  
kreativitet for at argumentere for hensigtsmæssigheden i at have indirekte valg. Der er efter min 
vurdering ikke et problem, når repræsentantskaber er sammensat af personer der hver især har 
”bestyrelseskvalitet” og disse er udvalgt og valgt valgt efter en struktureret relevant  proces. 

       Fastholdes repræsentantskaber  i virksomhederne  f.eks. som følge af lovgivning, består der en    
særlig opgave i at klæde disse på til at gennemføre en ordentlig inddragende proces ved valget af 
bestyrelsesmedlemmer (ikke blot kåring). 
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Kommentarer: 
(5) Hvis denne anbefaling skal give mening, er det afgørende at FR supplerer denne anbefaling med  

en liste over relevante emner, samt udbygger disse med relevante læringsmål. Disse læringsmål  
skal selvfølgelig afpasses den enkelte virksomheds kompleksitet.  

       Det er afgørende at bestyrelsesmedlemmer i finansielle virksomheder er i stand til at kunne 
spørge ind til kernefagligheden. Når der anvendes ordet uddannelse må det antages at der ikke 
blot er tale om en kursus, men som minimum et forløb hvor den enkelte får mulighed for at 
vurdere hans egen opfyldelse af læringsmålene. 

 FR anfører i deres kommentar at personer der i forvejen har et vist niveau i bankdrift kan undgå 
uddannelse, et sådan niveau afklares bedst ved en mulighed for den enkelte til at få  at afklaret i 
hvilket omfang han opfylder læringsmålene (jf. ovenfor) 
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Kommentarer: 
(6)  Det er vigtigt at FR støtter virksomhederne således de får mulighed for at benchmarke 

bestyrelsesmedlemmerne dels internt i bestyrelsen, dels op imod en eller anden standard 
(læringsunivers).  Skal selvevalueringen give indhold og mening, skal der være et paradigme at 
forholde sig til – ellers kan anbefalingen ikke blive opfyldt meningsfuldt.  
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Kommentarer: 
(7)   Det er vigtigt at bestyrelserne eksternt støttes i udarbejdelsen af disse skemaer. For det er givet at 

det ikke vil give mening, hvis de er udarbejdet af dem/det miljø som bestyrelserne  skal 
kontrollere. 
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Kommentarer: 
(8)  Det er mit indtryk at anbefalingen allerede følges, men ellers helt relevant 
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Kommentarer: 
(9)   God ide med denne anbefaling. Ingen direktion bør således undre sig over at blive sendt uden for 

døren ( i denne anledning). 
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Kommentarer: 
(10) Meget relevant med henblik på at sikre bestyrelsesmedlemmers engagement. For at   

anbefalingen giver indholdsmæssig mening bør en sådan oversigt opdateres løbende. Det vil ikke 
give den fornødne gennemsigtighed, hvis oversigten f.eks. opdateres årligt bagud. 

 
        Bemærk venligst at anbefalingen omfatter såvel bestyrelses –  som udvalgsmøder. 
 
       En opdatering af en sådan oversigt bør dog ikke være med en sådan (høj) frekvens at  evt. 

problemer eller nye forretningsmæssige tiltag ”forvarsles” i oversigten – dette vil ikke være 
foreneligt  med de forpligtelser en noteret virksomhed skal leve op til.  
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Kommentarer: 
(11) Set i lyset af bestemmelserne for SIFIer er anbefalingen relevant. Det er dog min vurdering at i 

virksomheder med indirekte valg (repræsentantskaber) bør de stemmeberettigede løbende 
inddrages i disse overvejelser og herunder også en status fsva. anbefaling nr. 10. Evt. lokalt 
besluttede lofter kan indkoopereres i code of conduct 
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Kommentarer: 
(12) Krav til revisionen bør stilles af repræsentanter for dem som har valgt den (aktionærerne). 

Anbefalingen bør således præciseres, idet det bør være revisionsudvalget der formulerer og 
følger op på disse krav. 
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Tak for opmærksomheden 
Lars Krull 

krull@business.aau.dk 
9940 2705 
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