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Finanstilsynet

Redegørelse for arbejdsgruppen vedrørende
god selskabsledelse i SIFIer
1. Baggrund
Ved den politiske aftale af 10. oktober 2013 mellem regeringen (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk
Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om ”Regulering
af systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI) samt krav til alle banker og
realkreditinstitutter om mere og bedre kapital og højere likviditet”, blev der
indgået aftale om fastsættelse af skærpede krav til god selskabsledelse i
systemisk vigtige finansielle institutter (SIFIer) i form af:
•
•
•

Eksisterende egnethedskrav (fit & proper) skal også gælde for ledende medarbejdere og ikke kun for bestyrelse og direktion
Der fastsættes særlige krav til organisering og bemanding af risikostyringsfunktioner
Der fastsættes særlige krav på it-området

Det blev i den politiske aftale besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe med
deltagelse af den finansielle sektor, som skulle komme med forslag til, hvordan aftalens initiativer vedrørende krav til god selskabsledelse i SIFIer konkret kunne udmøntes. Aftalens parter skulle endvidere følge op på resultatet
af arbejdsgruppens arbejde med henblik på efterfølgende indarbejdelse i
lovgivningen.
Arbejdsgruppen vedrørende god selskabsledelse i SIFIer blev nedsat i juni
2014 og har bestået af Erhvervs- og Vækstministeriet, Finanstilsynet og følgende repræsentanter fra den finansielle sektor:
•
•
•
•

Finansrådet
Realkreditrådet
Realkreditforeningen
Forsikring & Pension
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Finanstilsynet har været formand for arbejdsgruppen og har varetaget sekretariatsbetjeningen. Arbejdsgruppen har afholdt i alt seks møder.

2. Sammenfatning
Arbejdsgruppen stiller på baggrund af sine overvejelser følgende forslag til
udmøntning af den politiske aftales punkter på området for god selskabsledelse i SIFIer:
•

At der indsættes en bestemmelse i lov om finansiel virksomhed, som
medfører, at nøglepersoner i SIFIer skal egnetheds- og hæderlighedsvurderes af Finanstilsynet i forbindelse med, at de tiltræder stillingen i
SIFIen. Kravet skal sikre, at ansatte, der er en del af den daglige ledelse eller er øverst ansvarlig for en nøglefunktion i en SIFI, er tilstrækkelige egnede og hæderlige til at varetage stillingerne, og at Finanstilsynet
kan påbyde en SIFI at afsætte en nøgleperson, som ikke varetager sin
stilling på forsvarlig vis.

•

At de samme nøglepersoner omfattes af kravet om godkendelse af eksponeringer i lov om finansiel virksomhed. Det vil medføre, at en SIFIs
eksponering mod eller modtagelse af sikkerhedsstillelse fra en nøgleperson skal godkendes af direktionen. Forslaget skal sikre, at nøglepersoners privatøkonomiske engagement med SIFIen ikke er af en karakter, som kan påvirke nøglepersonens uafhængighed og integritet i
arbejdet for SIFIen.

•

At SIFIer skal inddrage hensynet til opretholdelsen af en stabil finansiel
sektor i vurderingen af, hvilke foranstaltninger indenfor risikostyringsområdet der er tilstrækkelige til at sikre, at SIFIen drives betryggende,
og at bestemmelserne i bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. (ledelsesbekendtgørelsen) om risikostyring overholdes.
Det betyder, at en SIFI ikke kun skal se på SIFIen selv, men også skal
se på eventuelle afledte effekter af virksomhedens risikostyring ud fra et
overordnet hensyn til opretholdelsen af en stabil finansiel sektor.

•

At risikostyringsfunktionen i SIFIer styrkes ved at fastsætte krav i ledelsesbekendtgørelsen til den risikoansvarliges løbende dialog med bestyrelsen og risikoudvalget. Formålet er at sikre, at den risikoansvarlige får
en direkte adgang til bestyrelsen, og at der er et tæt samspil mellem risikoudvalget og den risikoansvarlige. SIFIer skal derudover vurdere behovet for, at risikostyringsfunktionen under ledelse af den risikoansvarlige organiseres, så der oprettes risikostyringsenheder for hvert væsentligt risikoområde i SIFIen.

•

At der tilføjes en generel bestemmelse i ledelsesbekendtgørelsen om
forebyggelse af interessekonflikter. Det foreslås, at kravet skal gælde
for alle typer af virksomheder, som er omfattet af bekendtgørelsen. Krav
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til forebyggelse og håndtering af interessekonflikter må anses for en integreret del af god selskabsledelse og er med til at sikre en forsvarlig
drift af virksomhederne. Dette gælder såvel for de omfattede virksomheder generelt som for SIFIer.
•

At SIFIer skal inddrage hensynet til opretholdelsen af en stabil finansiel
infrastruktur i vurderingen af, hvilke foranstaltninger indenfor itsikkerhedsområdet der er tilstrækkelige til at sikre, at SIFIen drives betryggende, og at bestemmelserne i ledelsesbekendtgørelsen om itsikkerhed overholdes. Det betyder, at en SIFI ikke kun skal se på SIFIen selv, men også skal se på eventuelle afledte effekter af virksomhedens it-sikkerhed ud fra et overordnet hensyn til opretholdelsen af en
stabil finansiel infrastruktur.

•

At SIFIer i forbindelse med fastlæggelsen og den løbende vurdering af
deres it-sikkerhedspolitik skal overveje behovet for etablering af flercenterdrift eller lignende løsninger på alle forretningskritiske it-systemer.
Hvis en SIFI har flercenterdrift, skal SIFIen vurdere, om afstanden mellem centrene er tilstrækkelig til at undgå, at en hændelse, der sætter et
center ud af drift, samtidig kan ramme de øvrige centre.

Det foreslås, at der stilles forslag om ændring af lov om finansiel virksomhed, og at ledelsesbekendtgørelsen revideres primo 2016 med henblik på,
at de ændrede regler kan træde i kraft den 1. juli 2016.

3. Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende god selskabsledelse i SIFIer
Finanstilsynet udpegede den 19. juni 2014 seks finansielle virksomheder
som SIFIer, heraf fire pengeinstitutter og to realkreditinstitutter. Hensigten
med yderligere krav til god selskabsledelse i de finansielle virksomheder,
der udpeges som SIFIer, er, at disse krav sammen den øvrige regulering af
SIFIerne skal bidrage til at sikre en ansvarlig og effektiv drift af virksomhederne og dermed er med til at reducere risikoen for, at SIFIer kommer i problemer. Nedenfor redegøres for arbejdsgruppens overvejelser om og forslag
til, hvordan den politiske aftales tre punkter vedrørende god selskabsledelse
i SIFIer kan gennemføres i praksis.

3.1 De eksisterende egnetheds- og hæderlighedskrav (fit & proper) skal også gælde for ledende medarbejdere i SIFIer og ikke kun for bestyrelse og direktion
Det følger af den politiske aftale, at de eksisterende egnetheds- og hæderlighedskrav (fit & proper) skal gælde for SIFIers ledende medarbejdere. I
dag er det alene SIFIernes bestyrelsesmedlemmer og de direktionsmedlemmer, som er anmeldt til Erhvervsstyrelsen, som skal egnetheds- og hæderlighedsvurderes.
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En udvidelse af personkredsen, som skal leve op til kravene om egnethed
og hæderlighed, vil medføre, at de pågældende ledende medarbejdere til
enhver tid skal have tilstrækkelig viden, faglige kompetencer og erfaring til at
kunne varetage deres stillinger og i øvrigt skal opfylde kravene til hæderlighed i § 64 i lov om finansiel virksomhed. Det er hensigten, at de øgede krav
til de pågældende medarbejdere skal medvirke til at reducere risikoen for, at
SIFIer kommer i vanskeligheder.
Arbejdsgruppen foreslår på den baggrund, at der indsættes en ny bestemmelse i lov om finansiel virksomhed, som udvider den personskreds, som
skal egnetheds- og hæderlighedsvurderes, til at omfatte ledende medarbejdere i SIFIer.

3.1.1

Afgrænsning af ledende medarbejdere

Det er arbejdsgruppens opfattelse, at der med ”ledende medarbejdere” for
det første forstås ansatte, der er i det daglige er en del af den faktiske ledelse af SIFIen. Dette vil omfatte bl.a. medlemmer af koncerndirektionen, der
ikke er anmeldt som direktører i Erhvervsstyrelsen. Det afgørende for vurderingen af, om en ansat skal anses for en del af den faktiske ledelse af virksomheden, vil ikke være den formelle position som medlem af direktionen i
selskabsretlig forstand, men om personen står ved siden af den formelle,
daglige ledelse eller på anden måde rent faktisk deltager i den daglige ledelse af virksomheden.
For det andet forstås ved ”ledende medarbejdere” ansatte, der er øverst ansvarlige for SIFIens nøglefunktioner, uanset om de pågældende indgår i den
faktiske ledelse af SIFIen. Nøglefunktioner er funktioner, som er vigtige og
afgørende for virksomhedens drift. Følgende funktioner/områder vil efter arbejdsgruppens opfattelse altid være nøglefunktioner i en SIFI: risikostyringsfunktionen, compliancefunktionen, kreditområdet og den interne revision.
Det er arbejdsgruppens opfattelse, at også andre funktioner/områder vil
kunne anses for nøglefunktioner, f.eks. markedsrisikoområdet og ITområdet. Hvilke andre funktioner/områder, som vil skulle anses for nøglefunktioner, vil afhænge af SIFIens organisation og forretningsmodel.
Arbejdsgruppen bemærker, at den ovenfor anførte afgrænsning af ledende
medarbejdere vil være i overensstemmelse med afgrænsningen ifølge Solvens II-direktivet, som nu er gennemført i lov om finansiel virksomhed. Solvens II-direktivet fastsætter krav om, at de personer, der reelt driver et forsikringsselskab, og medarbejdere med det øverste ansvar for nøglefunktioner i forsikringsselskabet, skal egnetheds- og hæderlighedsgodkendes. Det
foreslåede krav vil også være i tråd med revisionen af IORP-direktivet, som
indeholder forslag til nye bestemmelser om fit & proper godkendelse af pensionskassers ledelse og ansatte, der varetager nøglefunktioner i pensionskasser.
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Med henblik på afgrænsning af den personkreds, som skal omfattes af egnetheds- og hæderlighedskravene, foreslår arbejdsgruppen, at der indsættes en ny bestemmelse i lov om finansiel virksomhed. Bestemmelsen skal
give SIFIerne pligt til at identificere virksomhedens ledende medarbejdere,
som herefter betegnes nøglepersoner. Ved nøglepersoner forstås således
såvel medlemmer af den faktiske ledelse som de øverst ansvarlige for risikostyringsfunktionen, compliancefunktionen, kreditområdet og den interne
revision og eventuelle øvrige nøglefunktioner, som virksomheden har identificeret. Det er arbejdsgruppens opfattelse, at pligten til at identificere nøglepersonerne bør påhvile direktionen.

3.1.2

Egnetheds- og hæderlighedsvurderingen

Arbejdsgruppen er af den opfattelse, at egnetheds- og hæderlighedsvurderingen bør foretages af Finanstilsynet med udgangspunkt i de overordnede
krav, som stilles til de opgaver, som nøglepersonen i henhold til stillingsbeskrivelsen skal udføre, og den funktion eller det område, som nøglepersonen skal være ansvarlig for. Udvidelsen af personkredsen skal ikke medføre
en ændring af de kriterier, der skal tillægges vægt i egnetheds- og hæderlighedsvurderingen, udover hvad der følger af kravene til den konkrete stilling.
Finanstilsynet bør have samme procedurer og reaktionsmuligheder, som Finanstilsynet i dag har overfor direktionsmedlemmer. Det vil i praksis betyde,
at en person, som antages til at varetage en stilling, som indebærer, at den
pågældende bliver nøgleperson i en SIFI, i forbindelse med sin tiltræden vil
skulle udfylde et oplysningsskema og indsende skemaet sammen med relevant dokumentation til Finanstilsynet med henblik på egnetheds- og hæderlighedsvurdering. En SIFI bør på forhånd kunne informere Finanstilsynet om
en forestående tiltrædelse af en nøgleperson og indhente Finanstilsynets
forhåndsvurdering af, om nøglepersonen opfylder kravene til egnethed og
hæderlighed.
Arbejdsgruppen har fundet det væsentligt at understrege, at der ved tilrettelæggelsen af processen i forbindelse med Finanstilsynets egnetheds- og
hæderlighedsvurdering af nøglepersoner bør tages højde for sædvanlige
ansættelsesprocesser, herunder behovet for relativt hurtigt at få afklaret, om
en ansøger kan godkendes til at varetage en stilling som nøgleperson.
Et krav om fit & proper godkendelse af nøglepersoner bør også gøre det
muligt for Finanstilsynet at påbyde en SIFIs direktion – eller bestyrelse såfremt den pågældende er ansat af bestyrelsen – at afsætte en medarbejder
fra en stilling som nøgleperson, hvis den pågældende ikke længere lever op
til kravene til egnethed og hæderlighed. Et sådant påbud bør kunne forlanges indbragt for domstolene af virksomheden og af den nøgleperson, som
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påbuddet vedrører. Dette vil svare til muligheden for domstolsprøvelse af
påbud rettet mod direktions- og bestyrelsesmedlemmer.
Arbejdsgruppen har vurderet, at det bør være op til direktionen – eller bestyrelsen såfremt den pågældende er ansat af bestyrelsen – i SIFIen at beslutte, hvorvidt en nøgleperson, der afsættes som følge af, at den pågældende
ikke længere lever op til kravene til egnethed og hæderlighed, fremover ville
kunne varetage en anden stilling i SIFIen.
Endelig har arbejdsgruppen overvejet overgangsreglerne i forbindelse med
et kommende krav om egnetheds- og hæderlighedsvurdering af nøglepersoner. For ansatte, der allerede varetager en stilling, der indebærer, at de
identificeres som nøglepersoner i forbindelse ved kravets ikrafttræden, vurderes det at være for stort et indgreb, hvis reglerne gjaldt for forhold opstået
før reglens ikrafttræden. Konsekvensen ville i givet fald være, at en nøgleperson kunne miste sin stilling som følge af forhold opstået før reglens ikrafttræden. Arbejdsgruppen foreslår på den baggrund, at der udarbejdes en
overgangsbestemmelse, som sikrer, at personer, der er identificeret som
nøglepersoner ved reglens ikrafttræden, ikke skal egnetheds- og hæderlighedsvurderes på dette tidspunkt. I tilfælde af at nøglepersonen på et senere
tidspunkt f.eks. bliver pålagt strafansvar, bør Finanstilsynet kunne påbyde
SIFIen at afsætte nøglepersonen. Nøglepersonen bør endvidere være omfattet af oplysningsforpligtelsen fra reglens ikrafttræden, således at nøglepersonen får pligt til løbende at underrette Finanstilsynet om ændringer i sine forhold.

3.1.3

Godkendelse af bevilling af eksponeringer

Arbejdsgruppen har afslutningsvis overvejet, om de samme nøglepersoner
skal omfattes af kravet om godkendelse af eksponeringer i lov om finansiel
virksomhed. Ifølge denne bestemmelse må en finansiel virksomhed ikke bevilge eksponering mod eller modtage sikkerhedsstillelse fra bestyrelsesmedlemmer eller direktører uden bestyrelsens godkendelse. Bestemmelsen skal
sikre, at bestyrelsesmedlemmer og direktører ikke udnytter deres position i
virksomheden til at opnå fordele i form af f.eks. kreditter, som ikke er på
sædvanlige forretningsbetingelser og markedsbaserede vilkår. En ansat, der
identificeres som nøgleperson, vil pr. definition indtage en central position i
SIFIen, og der må ikke opstå et økonomisk afhængighedsforhold mellem
nøglepersonen og SIFIen, som kan påvirke nøglepersonens faglige dømmekraft i arbejdet i SIFIen.
Arbejdsgruppen har på den baggrund fundet det hensigtsmæssigt, at der
stilles forslag om en tilsvarende bestemmelse for nøglepersoner i SIFIer,
dog således det vil være direktionen, som skal godkende en bevilling af eksponering eller sikkerhedsstillelse. Krav om godkendelse af eksponering
mod eller sikkerhedsstillelse fra nøglepersoner bør alene finde anvendelse
for eksponeringer eller sikkerhedsstillelser bevilget efter reglens ikrafttræ-
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den. Arbejdsgruppen bemærker, at der formentlig vil være medarbejdere i
SIFIerne, som er ansat på funktionærlovens vilkår ved kravets ikrafttræden,
og som vil skulle identificeres som nøglepersoner. Der har på den baggrund
været rettet henvendelse til Beskæftigelsesministeriet med henblik på en
drøftelse af samspillet mellem de foreslåede krav til nøglepersoner og funktionærloven. Da medarbejderne vil blive identificeret som nøglepersoner i
kraft af deres stillinger på baggrund af et lovbestemt krav, vurderes der ikke
at være tale om en ændring af ansættelsesforholdet, som skal varsles, og
der ses ikke umiddelbart andre ansættelsesretlige konsekvenser af forslaget.

3.1.4

Opsummering

Arbejdsgruppens forslag om identifikation af og krav til nøglepersoner i SIFIer kan gennemføres ved ændring af lov om finansiel virksomhed. Arbejdsgruppen foreslår, at forslagene indgår i forbindelse med et kommende forslag til ændring af loven med henblik på, at kravene kan træde i kraft i løbet
af 2016.

3.2 Fastsættelse af særlige krav til risikostyringsfunktionen i SIFIer
Det følger af den politiske aftale, at arbejdsgruppen skal komme med forslag
til, hvordan der kan fastsættes særlige krav til organisering og bemanding af
risikostyringsfunktionen i SIFIer.
Risikostyringsfunktionen og den risikoansvarlige er reguleret i ledelsesbekendtgørelsen. Derudover følger det af lov om finansiel virksomhed, at SIFIer skal nedsætte et risikoudvalg, som bl.a. skal rådgive bestyrelsen om SIFIens risikoprofil og strategi.
Risikostyringsfunktionens overordnede opgave er at have et samlet overblik
over virksomheden og virksomhedens risikoeksponeringer med henblik på
at kunne vurdere, om virksomhedens risikostyring er betryggende. Jo mere
kompleks virksomheden er i forhold til virksomhedens forretningsmodel, organisation, finansieringsstrukturer m.v., jo større krav stilles der til virksomhedens risikostyringsfunktion, og det er derfor et krav, at risikostyringen er
tilstrækkelig og relevant i forhold til virksomhedens kompleksitet.
Ledelsesbekendtgørelsen er blevet revideret efter indgåelsen af den politiske aftale, og det følger nu direkte af bekendtgørelsen, at bestyrelsen og direktionen i de omfattede finansielle virksomheder, herunder i SIFIer, har
pligt til at træffe de foranstaltninger, som er tilstrækkelige til at sikre, at virksomheden drives betryggende, og at ledelsesbekendtgørelsens bestemmelser overholdes. Det er pålagt bestyrelsen og direktionen ud fra et proportionalitetsprincip at fastlægge, hvilke foranstaltninger som er tilstrækkelige for
netop den virksomhed, som de er en del af ledelsen af.
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Ved vurderingen af hvilke foranstaltninger, der er tilstrækkelige, skal bestyrelsen og direktionen inddrage en række forhold såsom virksomhedens størrelse og struktur, de forretningsmæssige og geografiske områder, som virksomheden opererer i, samt de finansielle tjenesteydelser, som virksomheden tilbyder og handler med. Hensigten med proportionalitetsprincippet er at
sikre, at virksomhederne, herunder SIFIerne, træffer de foranstaltninger, der
er nødvendige for at sikre en betryggende drift af virksomhederne. Dette
medfører, at niveauet for foranstaltningerne i de store og komplekse virksomheder skal være højere end niveauet i de mindre og mindre komplekse
virksomheder.

3.2.1

Hensynet til en stabil finansiel sektor

En SIFI er et penge- eller realkreditinstitut, der er så stort, at det kan have
vidtrækkende negative konsekvenser for husholdninger, virksomheder og
samfundsøkonomien generelt, hvis virksomheden kommer i problemer. Af
Basel-komiteens publikation "Globally systemic important banks: updated
assessment methodology and the higher loss absorbency requirement"1
fremgår, at udover SIFIernes størrelse er også SIFIernes betydning for forskellige markeder og infrastrukturer en del af det, der gør virksomhederne til
SIFIer. Som elementer, der indgår i identifikationen, er mængden af aktiver
under administration, betydning i betalingssystemer, rolle i formidling af aktier og gældsinstrumenter, mængde af level 3 aktiver, OTC derivater og aktiver i handelsbeholdningen.
Dette er ikke forhold, der aktivt indgår i den danske identifikation af SIFIer,
da disse er kraftigt korreleret med virksomhedernes størrelse, jf. rapporten
fra Udvalget om Systemisk Vigtige Finansielle Institutter i Danmark2 og kriterierne for udpegning af SIFIer i lov om finansiel virksomhed. Det ændrer dog
ikke ved vigtigheden af disse områder og af SIFIernes risikostyring inden for
disse områder.
Arbejdsgruppen foreslår på den baggrund, at SIFIer som konsekvens af deres systemiske karakter skal inddrage hensynet til opretholdelsen af en stabil finansiel sektor ved vurderingen af, hvilke foranstaltninger på risikostyringsområdet der er tilstrækkelige for at sikre en betryggende drift af virksomhederne.
Som beskrevet ovenfor følger det allerede i dag af ledelsesbekendtgørelsens proportionalitetsprincip, at niveauet for foranstaltninger i store og kom1

Basel Committee on Banking Supervision; "Globally Systemic Important Banks: updated assess-

ment methodology and the higher loss absorbency requirement", July 2013.
2

Udvalget om Systemisk Vigtige Finansielle Institutter i Danmark¸ Systemisk Vigtige Finansielle In-

stitutter i Danmark: Identifikation, krav og krisehåndtering, 11. marts 2013.
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plekse virksomheder skal være højere end niveauet i mindre og mindre
komplekse virksomheder. Det foreslås på den baggrund, at kravet om inddragelse af hensynet til en stabil finansiel sektor indsættes i ledelsesbekendtgørelsen. Kravet vil medføre, at en SIFI udover at se på sine egne forhold skal inddrage hensynet til opretholdelsen af en stabil finansiel sektor
ved at se på eventuelle afledte effekter af virksomhedens risikostyring.
Et eksempel, hvor en SIFI vil skulle inddrage hensynet til opretholdelsen af
en stabil finansiel sektor, vil være, hvor SIFIen besidder en så stor andel af
et væsentligt finansielt marked f.eks. inden for en type finansielle instrumenter eller en kundegruppe, at SIFIen vil kunne påvirke dette markeds funktion
eller stabilitet væsentligt i en bestemt retning. Udover de i Basel-komitéens
nævnte områder kan et eksempel være repomarkedet, som er et meget
koncentreret marked. Kombinationen af at være SIFI og besidde en stor andel af et væsentligt finansielt marked indebærer, at mangelfuld risikostyring
af det pågældende aktivitetsområde vil kunne påvirke dette marked og dermed den finansielle sektor negativt. Med et krav, om at SIFIen skal inddrage
hensynet til opretholdelsen af en stabil finansiel sektor, vil det blive understreget, at niveauet for SIFIens risikostyring inden for dette aktivitetsområde
skal være højere end i andre institutter, herunder SIFIer som ikke er store
på det givne område.
Det er arbejdsgruppens opfattelse, at SIFIen vil skulle dokumentere efterlevelsen af kravet på samme måde som SIFIen dokumenterer andre beslutninger om foranstaltninger i henhold til ledelsesbekendtgørelsen. Det betyder, at hvis SIFIen er en dominerende aktør på et givent finansielt marked,
og SIFIens bestyrelse eller direktion skal træffe beslutning om, hvilke foranstaltninger der er tilstrækkelige til, at risikostyringen på dette område er betryggende, skal en vurdering af eventuelle afledte negative effekter af beslutningen indgå i ledelsens beslutningsgrundlag. SIFIen kan dokumentere
dette ved f.eks. at anføre vurderingen i baggrundsmaterialet til mødet eller
indarbejde vurderingen og drøftelserne heraf i et bestyrelsesprotokollat, et
mødereferat eller lignende. Der ses ikke et behov for, at SIFIens dokumentation fremgår af et særlig dokument, og dokumentationen vil f.eks. kunne
indgå en SIFIens genopretningsplan.
Sammenfattende finder arbejdsgruppen, at kravet vil medføre, at SIFIerne
skal iagttage kendte standarder og/eller ”best practice” for risikostyring i
sammenlignelige virksomheder på de finansielle markeder eller områder,
hvor SIFIen er en væsentlig spiller, og efterleve dem i det omfang det er relevant for SIFIen. Arbejdsgruppen forudsætter, at forskellighederne SIFIerne
imellem respekteres ved regelanvendelsen. Der skal i den forbindelse bl.a.
tages højde for størrelsen på den enkelte SIFI og omfanget af det område,
hvor SIFIen spiller en væsentlig rolle, herunder de markeder SIFIen opererer på. For den enkelte SIFIs risikostyring vil det betyde, at SIFIen ikke kan
vælge at have en mindre omfattende risikostyring ud fra en cost benefit ana-
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lyse af, at omkostningerne ved en mere omfattende risikostyring ikke står
mål med den potentielle gevinst for SIFIen selv.
En SIFI, som besidder en stor andel af et væsentligt finansielt marked, eller
som kan påvirke et sådant markeds funktion eller stabilitet væsentligt, bør
herudover være opmærksom på risikobilledet og løbende opdatere sin risikoprofil på området i overensstemmelse hermed.

3.2.2

Rapportering og dialog

Særligt med henblik på at styrke risikostyringsfunktionen i SIFIer har arbejdsgruppen drøftet, om den risikostyringsansvarliges arbejde kan understøttes ved at stille øgede krav til risikostyringsfunktionens rapportering og
den risikoansvarliges løbende dialog med bestyrelsen.
Kravene til den risikoansvarliges kompetencer styrkes ved forslaget om egnetheds- og hæderlighedsvurdering af nøglepersoner, herunder den risikoansvarlige, jf. pkt. 3.1.
Det følger af ledelsesbekendtgørelsen, at risikostyringsfunktionen mindst én
gang årligt skal udarbejde en rapport til bestyrelsen om virksomhedens risikostyring, herunder at bestyrelsen med henvisning til proportionalitetsprincippet skal kræve hyppigere rapportering, hvis det er nødvendigt. Arbejdsgruppen har ikke fundet, at eksplicitte krav om yderligere skriftlig rapportering vil bidrage til en mere effektiv og ansvarlig drift af SIFIerne.
Arbejdsgruppen foreslår i stedet, at fokus skal være på at give den risikoansvarlige en direkte adgang til løbende dialog med bestyrelsen og sikre et tæt
samspil mellem risikoudvalget og den risikoansvarlige, herunder en mere
kvalificeret dialog som risikoudvalget kan viderebringe til den samlede bestyrelse. Begge disse forslag til ændring af ledelsesbekendtgørelsen har til
hensigt at sikre, at SIFIernes bestyrelser har stor opmærksomhed på risikostyringen.

3.2.3

Indretning af risikostyringsfunktionen

Arbejdsgruppen har overvejet, om der skal stilles krav til SIFIers indretning
af risikostyringsfunktionen med henblik på at sikre, at hvert enkelt væsentligt
risikoområde i virksomheden er ressource- og kompetencemæssigt afdækket. De enkelte risikoområder (f.eks. kredit- og markedsrisikoområdet) i en
SIFI kan hver for sig være så omfattende og komplekse, at områderne ikke
vil kunne afdækkes betryggende af enkelte medarbejdere. Det følger imidlertid allerede af den nugældende ledelsesbekendtgørelse, at de omfattede
finansielle virksomheder skal forholde sig til, hvor mange og hvilke ressourcer der skal allokeres til de enkelte risikoområder, herunder hvilke faglige
kompetencer de pågældende medarbejdere skal være i besiddelse af for at
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sikre en betryggende risikostyring af det pågældende område og kunne bidrage til det samlede overblik over virksomhedens risikoeksponeringer.
Arbejdsgruppen har derfor fundet, at et absolut krav til SIFIers indretning af
risikostyringsfunktionen i praksis vil være for ufleksibelt, og at et sådant krav
ikke i tilstrækkeligt omfang vil tage hensyn til den enkelte SIFIs organisation
og forretningsmodel. Arbejdsgruppen foreslår i stedet, at direktionen i en
SIFI i forbindelse med vurderingen af allokeringen af ressourcer til de enkelte risikoområder skal tage stilling til, om risikostyringsfunktionen under ledelse af den risikoansvarlige skal organiseres, så der oprettes risikostyringsenheder for hvert væsentligt risikoområde i SIFIen for derved at øge virksomhedens opmærksomhed på de enkelte områders risikoeksponeringer.

3.2.4

Opsummering

Forslagene til særlige krav på risikostyringsområdet for SIFIer vil kunne indarbejdes i ledelsesbekendtgørelsen i forbindelse med en kommende revision i starten af 2016, så kravene kan træde i kraft i 1. juli 2016. I den forbindelse foreslår arbejdsgruppen, at der samtidig tilføjes en generel bestemmelse om forebyggelse af interessekonflikter gældende for alle virksomheder, som er omfattet af bekendtgørelsen. Krav til forebyggelse og håndtering
af interessekonflikter må anses for en integreret del af god selskabsledelse,
som er med til at sikre en forsvarlig drift af virksomheden, og arbejdsgruppen har fundet det hensigtsmæssigt at medtage er forslag herom, uanset at
det ikke er et krav specifikt rettet til SIFIer.

3.3 Fastsættelse af særlige krav på it-området i SIFIer
Det sidste punkt i den politiske aftale vedrører særlige krav på it-området i
SIFIer.
Kravene til it-sikkerhed er reguleret i ledelsesbekendtgørelsen. Bestyrelsen
og direktionen i de omfattede virksomheder, herunder i SIFIer, har ifølge bekendtgørelsen pligt til at træffe de foranstaltninger, der er tilstrækkelige til, at
virksomhederne har en betryggende it-sikkerhed. Bestyrelsen skal endvidere fastlægge og løbende vurdere virksomhedens it-sikkerhedspolitik, herunder tage stilling til om virksomheden har betryggende it-systemer. Virksomhederne skal således foretage en it-risikovurdering, men har metodefrihed i
forhold til hvilke elementer, der skal inddrages i vurderingen.
Nedbrud i en SIFIs it-systemer kan have vidtrækkende konsekvenser for såvel kunderne som virksomheden selv og den finansielle infrastruktur. Arbejdsgruppen har derfor ved sine overvejelser taget udgangspunkt i et ønske om at sikre, at der i videst muligt omfang undgås alvorlige nedbrud i SIFIer, herunder at SIFIernes it-systemer understøtter en effektiv og betryggende risikostyring. Ved ”alvorlige it-nedbrud” forstås nedbrud af kortere eller længere varighed, der kan medføre tab for virksomhedens kunder, større
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tab for virksomheden selv, eller som kan påvirke den finansielle infrastruktur
negativt i mærkbart omfang. Konsekvensen af et nedbrud af et givet itsystem må bero på en konkret vurdering i den enkelte SIFI.

3.3.1

Hensynet til en stabil finansiel infrastruktur

En effektiv og sikker finansiel infrastruktur er afgørende for en stabil finansiel
sektor og tilliden til denne. Udover at være blandt de største direkte deltagere i infrastrukturen giver visse SIFIer mindre pengeinstitutter, andre finansielle virksomheder og større erhvervsvirksomheder indirekte adgang til betalingsinfrastrukturen. Hvis en SIFI har operationelle eller it-mæssige problemer ved tilslutningen til infrastrukturen, vil dette ikke alene have konsekvenser for SIFIen selv, men også for de indirekte deltagere som SIFIen har
indgået samarbejde med. En sådan hændelse kan have store konsekvenser
for den finansielle sektor og brugere af infrastrukturen, og specielt længerevarende nedbrud kan skade den generelle tillid til systemet.
Arbejdsgruppen har under punkt 3.2.1 stillet forslag om, at SIFIerne som
konsekvens af deres systemiskhed skal inddrage hensynet til en stabil finansiel sektor i vurderingen af, hvilke foranstaltninger i forbindelse med SIFIens riskostyring, der vil være tilstrækkelige til at sikre, at SIFIen drives betryggende. Arbejdsgruppen foreslår et tilsvarende krav på it-området, således at SIFIer som konsekvens af deres afgørende betydning for infrastrukturen skal inddrage hensynet til en stabil finansiel infrastruktur i vurderingen
af, hvilke foranstaltninger der inden for it-sikkerhedsområdet er tilstrækkelige
til at sikre, at SIFIen drives betryggende, og at bestemmelserne i ledelsesbekendtgørelsen om it-sikkerhed overholdes. Kravet vil medføre, at en SIFI
ikke kun skal se på SIFIen selv, men også skal se på eventuelle afledte effekter af virksomhedens it-sikkerhed ud fra et overordnet hensyn til opretholdelsen af en stabil finansiel infrastruktur.
Som beskrevet under pkt. 3.2 følger det af ledelsesbekendtgørelsens proportionalitetsprincip, at niveauet for foranstaltninger i store og komplekse
virksomheder skal være højere end niveauet i mindre og mindre komplekse
virksomheder. Det foreslås derfor, at kravet om inddragelse af hensynet til
en stabil finansiel infrastruktur indsættes i ledelsesbekendtgørelsen som en
understregning af, at en SIFI på it-sikkerhedsområdet udover at se på sine
egne forhold skal inddrage hensynet til opretholdelsen af en stabil finansiel
infrastruktur ved at se på eventuelle afledte effekter af virksomhedens itsikkerhedspolitik.
Det er arbejdsgruppens opfattelse, at SIFIen vil skulle dokumentere efterlevelsen af kravet på samme måde som SIFIen dokumenterer andre beslutninger om foranstaltninger i henhold til ledelsesbekendtgørelsen, jf. pkt.
3.2.1. Et eksempel, hvor hensynet til opretholdelsen af en stabil finansiel infrastruktur vil skulle inddrages, vil være i forbindelse med SIFIens beslutning
om, hvilke foranstaltninger der skal træffes for at undgå it-nedbrud i SIFIen.
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Et omfattende it-nedbrud, hvorved SIFIen ikke vil være i stand til at afvikle
betalinger, handler mv., vil kunne påvirke den øvrige finansielle sektor og infrastruktur i en sådan grad, at det vil kunne have en negativ effekt på samfundsøkonomien til følge. En SIFI skal derfor i forhold til sin itsikkerhedspolitik og risikostyring af it-området løbende vurdere, hvilke konsekvenser systemnedbrud i væsentlige it-systemer med eksterne grænseflader kan have i forhold til eksterne parter, herunder øvrige finansielle virksomheder, hvor en mindre finansiel virksomhed ikke i lige så høj grad skal
fokusere på, hvilke effekter et it-nedbrud i virksomheden vil have for den finansielle infrastruktur.
Et andet eksempel kan være afviklingen af valutahandler, som er koncentreret på få store SIFIer, hvorfor et nedbrud hos en SIFI kan påvirke afviklingen
af valutahandler med kroner signifikant.
Sammenfattende finder arbejdsgruppen, at kravet vil medføre, at SIFIerne
skal iagttage kendte standarder og/eller ”best practice” på itsikkerhedsområdet for sammenlignelige virksomheder, og efterleve dem i
det omfang det er relevant for SIFIen. Arbejdsgruppen forudsætter, at SIFIernes forskelligheder respekteres ved regelanvendelsen. Der skal i den forbindelse bl.a. tages højde for SIFIens andel af den finansielle infrastruktur.
For den enkelte SIFIs it-sikkerhedspolitik vil det betyde, at SIFIen ikke kan
vælge at have et lavt it-sikkerhedsniveau ud fra en cost benefit analyse af,
at omkostningerne ved højere sikkerhedsniveau ikke står mål med den potentielle gevinst for SIFIen selv.

3.3.2

Vurdering af behovet for flercenterdrift

Arbejdsgruppen har drøftet, om der bør stilles krav om flercenterdrift på alle
forretningskritiske it-systemer i SIFIer. Ved flercenterdrift forstås, at virksomhedens systemer er duplikerede, således at det ene system kan tage
over, hvis det andet system kommer ud af drift, så driften af SIFIens forretningsområder kan fortsættes uden afbrydelse. Arbejdsgruppen har fundet,
at et absolut krav om flercenterdrift i praksis vil være for ufleksibelt, og at et
sådant krav ikke i tilstrækkeligt omfang tager højde for den enkelte SIFIs
forhold.
Arbejdsgruppen foreslår i stedet, at bestyrelsen i SIFIer pålægges en forpligtelse til at tage stilling til behovet for etablering af flercenterdrift eller lignende løsninger på alle forretningskritiske it-systemer. Det foreslås, at bestyrelens stillingtagen skal ske som led i fastlæggelsen og den løbende vurdering
af SIFIens it-sikkerhedspolitik, jf. ovenfor under pkt. 3.3, og at hensynet til en
stabil finansiel infrastruktur skal inddrages i vurderingen, jf. pkt. 3.3.1. Hvis
bestyrelsen vurderer, at SIFIen ikke har behov for flercenterdrift på de forretningskritiske it-systemer, skal SIFIen sikre, at SIFIen på trods heraf har
betryggende it-systemer.
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Hvis SIFIen har flere centre, forslår arbejdsgruppen, at direktionen får pligt til
at vurdere, om afstanden mellem centrene skønnes at være tilstrækkelig til
at undgå, at en hændelse, der sætter et center ud af drift, samtidig rammer
øvrige centre. Fastsættelse af afstanden mellem centrene bør bero på direktionens konkrete risikovurdering.

3.3.3

It-beredskabsplanen

Arbejdsgruppen har konkluderet, at det allerede følger af ledelsesbekendtgørelsens krav om en it-beredskabsplan, at direktionen skal tage stilling til,
hvor lang tid der må gå, før de enkelte forretningskritiske systemer skal være reetablerede i tilfælde af nedbrud med henblik på at undgå tab for virksomhedens kunder, større tab for virksomheden selv eller mærkbare negative påvirkninger af den finansielle infrastruktur. Det er på den baggrund arbejdsgruppens opfattelse, at der ikke er behov for at stille yderligere krav
hertil.
Arbejdsgruppen har endvidere konkluderet, at det følger af den nuværende
ledelsesbekendtgørelse, at de omfattede virksomheders it-beredskabsplan
skal basere sig på bl.a. en sårbarheds- og trusselsanalyse. Arbejdsgruppen
har på den baggrund ikke fundet anledning til at stille yderligere krav til SIFIerne på dette område.

3.3.4

Opsummering

Forslagene til særlige krav på it-området for SIFIer vil kunne indarbejdes i
ledelsesbekendtgørelsen i forbindelse med en kommende revision i starten
af 2016, så kravene kan træde i kraft 1. juli 2016.

