
Oversigt over fagudvalgets anbefalinger  
 

Kompetence- og erfaringskrav 

 

Fagudvalget anbefaler med udgangspunkt i anbefalingen om brug af en formodningstilgang, at der stilles kompetence- og erfaringskrav som 

beskrevet i tabel 1 og 2 nedenfor. Se rapportens afsnit 4.1. Oversigten nedenfor er forenklet. Fagudvalgets rapport bør læses i sin helhed. 

 

Formodningstilgangen betyder, at 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. Se rapportens afsnit 2.1 

 

Fagudvalget har valgt at komme med konkrete anbefalinger vedrørende erfaring og kompetencer for medlemmer af direktionen og den faktiske 

ledelse i både SIFI’er og i øvrige pengeinstitutter og realkreditinstitutter. Fagudvalgets oversigt over anbefalinger for nøglepersoner indeholder 

alene konkrete anbefalinger for nøglepersoner i SIFI’er og for hvidvaskansvarlige i e-penge- og betalingsinstitutter. Kravene til nøglepersoner i 

øvrige institutter bør tage udgangspunkt i de krav, der stilles til nøglepersoner i SIFI’er, og tilpasses ud fra de proportionalitetsbetragtninger, som 

er beskrevet i rapportens afsnit 2.2 samt i afsnit 7-11. 

 

Fagudvalget har valgt at anbefale visse krav til den administrerende direktør og andre krav til de øvrige medlemmer af direktionen og den faktiske 

ledelse. da der stilles større krav til den administrerende direktør.  

 

Det har for fagudvalget været vigtigt, at mere specifikke kompetencekrav ikke indebærer, at der sker en akademisering af funktionerne. Selvom 

der bliver færre med tiden, er der fortsat nøglepersoner i institutterne, der ikke har en akademisk baggrund, og det er ikke målet med arbejdet at 

forhindre dette. Der er dermed i anbefalingerne fokus på, hvilke kompetencer en kandidat skal have, og ikke på hvorledes disse er opnået.  

 

Ansvarsområder 

 

Fagudvalget anbefaler, at et pengeinstitut, realkreditinstitut, betalingsinstitut eller e-pengeinstitut udarbejder en ansvarsbeskrivelse for hver person, 

der skal egnetheds- og hæderlighedsvurderes. Ansvarsbeskrivelsen kan bruges som udgangspunkt for en detaljeret vurdering af den pågælden-

des egnethed (kompetencer og erfaring).  

 

Fagudvalget anbefaler derudover, at institutterne udarbejder et samlet ansvarskort, som beskriver deres samlede governance, inklusive alle di-

rektionsmedlemmers, medlemmers af den faktiske ledelses og nøglepersoners ansvarsområder, og hvordan disse relaterer sig til hinanden. Se 

rapportens afsnit 3. 



 

 

 

Tabel 1. Oversigt over anbefalinger til kompetence- og erfaringskrav til medlemmer af direktionen og den faktisk ledelse i pen-

geinstitutter og realkreditinstitutter 

 

 SIFI’er Øvrige institutter 

Administrerende direktør 

 

 

 

 

Teoretisk og praktisk kendskab til følgende områder: 

 Pengeinstitutvirksomhed eller realkreditvirksomhed 

 Finansielle markeder 

 Regulatoriske rammer og lovgivning på det finansielle 

område 

 Strategi- og forretningsudvikling 

 Risikostyring 

 Regnskabsvæsen og revision 

 Governance, kontrol, tilsyn og rapportering. 

Teoretisk og praktisk kendskab til følgende områder: 

 Pengeinstitutvirksomhed eller realkreditvirksomhed 

 Finansielle markeder 

 Regulatoriske rammer og lovgivning på det finansielle 

område 

 Strategi- og forretningsudvikling 

 Risikostyring 

 Regnskabsvæsen og revision 

 Governance, kontrol, tilsyn og rapportering. 

Hvis vedkommende har ansvaret for specifikke fagområder, da 

krav om kompetencer indenfor disse svarende til kravene til øv-

rige direktionsmedlemmer  

Hvis vedkommende har ansvaret for specifikke fagområder, da 

krav om kompetencer indenfor disse svarende til kravene til øv-

rige direktionsmedlemmer   

10 års nylig praktisk erfaring indenfor områder relateret til det 

konkrete instituts forretningsmodel, hvoraf en signifikant andel er 

opnået i en ledelsesrolle 

5 års nylig praktisk erfaring indenfor områder relateret til det kon-

krete instituts forretningsmodel, hvoraf en signifikant andel er op-

nået i en ledelsesrolle  

Krav om specifik ledelseserfaring, hvis ansvar for specifikt område Krav om specifik ledelseserfaring, hvis ansvar for specifikt område 

Øvrig direktion og med-

lemmer af den faktiske le-

delse 

 

 

 

 

Ikke krav om teoretisk og praktisk kendskab til alle syv overord-

nede områder  

Ikke krav om teoretisk og praktisk kendskab til alle syv overord-

nede områder  

Krav om 5 års erfaring indenfor områder relateret til det konkrete 

ansvarsområde 

Krav om relevant viden  

Ikke krav om erfaring fra en ledelsesrolle  Ikke krav om erfaring fra en ledelsesrolle 

Minimum 5 års nylig praktisk faglig ledelseserfaring indenfor om-

råder relateret til det konkrete instituts forretningsmodel  og krav 

om at have haft personaleansvar 

Minimum 3 års nylig praktisk faglig ledelseserfaring indenfor om-

råder relateret til det konkrete instituts forretningsmodel uden 

krav om  at have haft personaleansvar 

 

 

 



 

 

Tabel 2: Oversigt over anbefalinger til kompetence- og erfaringskrav til nøglepersoner  

 

 SIFI’er  E-penge- og betalingsinstitutter 

 Kreditansvarlig Risikoansvarlig Complianceansvarlig Hvidvaskansvarlig Intern  

revisionschef 

Hvidvaskansvarlig i betalings- og e-

pengeinstitutter 

Erfaring  5 års relevant erfaring, 

heraf 3 år fra kredit-

området  

5 års relevant erfaring 

fra en risikostyrings-

funktion eller anden 

relevant funktion  

 

5 års relevant erfaring, 

heraf 3 år fra en compli-

ancefunktion eller en 

lignende funktion 

5 års relevant erfaring 

fra bekæmpelse af 

hvidvask og terrorfi-

nansiering eller lig-

nende relevant erfa-

ring fra en finansiel 

virksomhed af rele-

vant størrelse, kom-

pleksitet og forret-

ningsmodel eller f.eks. 

fra en offentlig myn-

dighed eller politiet 

 

3 års revisionserfaring 

indenfor de seneste 5 år 

svarende til det gæl-

dende krav i revisions-

bekendtgørelsen  

3 års relevant erfaring med forebyg-

gelse af hvidvask og terrorfinansie-

ring eller lignende relevant erfaring 

fra virksomheder med tilladelse fra 

Finanstilsynet eller andre tilsva-

rende EU/EØS-myndigheder af rele-

vant størrelse, kompleksitet og for-

retningsmodel eller f.eks. fra en of-

fentlig myndighed, politiet eller 

virksomhed med rådgivning om fo-

rebyggelse af hvidvask og terrorfi-

nansiering 

Ledelseser-

faring  

5 års relevant ledel-

seserfaring, herunder 

personaleansvar  

 

2 års relevant ledel-

seserfaring, herunder 

personaleansvar 

2 års erfaring med per-

sonaleledelse 

Erfaring med strate-

gisk- og/eller faglig le-

delse, herunder per-

sonaleansvar 

2 års erfaring med per-

sonaleledelse, evt. i 

form af teamledelse 

Erfaring med strategisk- og/eller 

fagligt ansvar, men ikke personale-

ansvar  

Kompeten-

cekrav  

Tilstrækkeligt kend-

skab til det enkelte in-

stituts kreditaktivite-

ter, kreditrisici, forret-

ningsområder, kunder 

m.v. 

Tilstrækkeligt kend-

skab til de risikoområ-

der, som pengeinsti-

tuttet er eksponeret 

for 

Tilstrækkeligt kendskab 

til de forretningsområ-

der, som pengeinstitut-

tet beskæftiger sig med 

Regulatorisk forstå-

else opnået gennem 

relevant uddannelse 

eller erfaring 

Tilstrækkelig kompe-

tence indenfor revisi-

ons- og regnskabsteori 

samt grundlæggende 

forståelse for erhvervs-

ret, herunder god skik 

Regulatorisk forståelse opnået gen-

nem relevant uddannelse eller erfa-

ring 

Kompeten-

cekrav  

Analytisk forståelse og 

indsigt opnået gen-

nem relevant erfaring 

Analytisk forståelse og 

indsigt opnået gen-

Juridisk forståelse, ana-

lytiske evner (i særlig 

grad indenfor jura, pro-

cesser og produkter) og 

Relevant analytisk for-

ståelse opnået gen-

nem uddannelse eller 

erfaring 

Teoretisk uddannelse 

svarende til, hvad der 

kræves for at blive god-

kendt revisor svarende 

Relevant analytisk forståelse opnået 

gennem uddannelse eller erfaring 



suppleret med rele-

vant uddannelse  

nem relevant uddan-

nelse suppleret med 

relevant erfaring 

kontrolevner, opnået 

gennem relevant ud-

dannelse suppleret med 

relevant erfaring 

 til det det gældende 

krav 

Personlige 

kvaliteter  

Relevante personlige 

kvaliteter og gennem-

slagskraft 

 

Relevante personlige 

kvaliteter og gennem-

slagskraft 

Relevante personlige 

kvaliteter og gennem-

slagskraft 

Integritet og autoritet De nuværende krav i re-

visionsbekendtgørelsen 

samt  influerende og 

kommunikative evner 

Integritet og autoritet 

Uafhængig-

hed (selv-

stændig-

hed)1 

 Skal være uafhængig, 

herunder være i stand 

til uafhængigt at 

træffe sine egne be-

slutninger (”indepen-

dence of mind”) 

Skal være uafhængig, 

herunder være i stand til 

uafhængigt at træffe 

sine egne beslutninger 

(”independence of 

mind”) 

Skal være uafhængig, 

herunder være i stand 

til uafhængigt at 

træffe sine egne be-

slutninger (”indepen-

dence of mind”) 

Ikke yderligere krav til 

den interne revisions-

chefs uafhængighed 

end de gældende krav 

Skal være uafhængig, herunder 

være i stand til uafhængigt at træffe 

sine egne beslutninger (”indepen-

dence of mind”) 

 

 

 

                                                   
1 Begrebet independence of mind strammer fra den engelske udgave af artikel 91, stk. 8, i direktiv 2013/36 (CRDIV) og er beskrevet nærmere i EBA’s retningslinjer for vurdering af egnetheden 
af medlemmer af ledelsesorganet og personer med nøglefunktioner, EBA/GL/2017/12, punkt 9. Begrebet er i den danske udgave af direktivet oversat til ”uafhængighed”. Retningslinjerne 
skelner mellem uafhængighed og uafhængighed medlemmer. Begrebet er nærmere omtalt af de enkelte arbejdsgrupper i afsnit 5-11. 


