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1 Indledning 

Alle virksomheder er påvirket af begivenheder, som skaber usikkerhed. Begivenhederne opstår 

løbende og udspringer af både interne og eksterne faktorer, f.eks. globalisering, markedsudvikling, 

ny lovgivning, ny teknologi, restrukturering eller personlige fejl. Det er en kompliceret opgave, at 

vurdere sandsynligheden og konsekvenserne af de risici, som kan opstå af disse begivenheder. 

 

En virksomhed kan ikke drives uden at løbe risici. Mange virksomheder må acceptere, at prisen for 

at skabe værdi for sine interessenter er, at man må acceptere en tilsvarende grad af risiko i forhold 

til det afkast, som ønskes. Vil man fx øge produktiviteten ved at indføre ny teknologi, kan man både 

risikere at teknologien fejler, eller at man bliver markedsleder.  

 

Ledelsens evige udfordring er at træffe beslutninger om, hvor stor risiko virksomheden skal løbe for 

at skabe mest mulig værdi for sine interessenter. Mange virksomhedsledere kender derfor i dag 

nødvendigheden af at indføre et system til risikostyring (”Enterprise Risk Management” eller kort 

og godt ”ERM”).  

 

ERM er således mere end øget kontrol med krisesituationer og opfyldelse af lovkrav. Det handler i 

høj grad også om at skabe tillid hos kunder og investorer. Et velfungerende ERM-system reducerer 

både virksomhedens tab og skaber værdi i alle forretningsenheder på alle niveauer i en organisation.  

 

Mens disse linjer skrives i foråret 2009, kører finanskrisen i højeste gear. En voldsom global 

økonomisk krise har ramt verden med en helt uventet kraft. Krisen slog for alvor igennem i 2008 i 

den amerikanske finansielle sektor, hvor subprimelån til boligmarkedet var en af de væsentligste 

årsager. I 2009 har krisen spredt sig til hele verdensøkonomien. Netop nu kæmper alle større 

virksomheder og alle nationale regeringer for at minimere skaderne. Erfaringerne fra Finanskrisen 

har gjort arbejdet med ERM mere aktuelt end nogensinde før - ikke mindst i finanssektoren. 

 

Herudover har en række andre forhold har skabt et fornyet behov for at styrke finanssektorens 

risikostyring: Udviklingen af nye finansielle produkter, en skærpet konkurrence og ikke mindst en 

øget fokus på svindel efter flere alvorlige bedragerisager som f.eks. Stein Bagger og den 

amerikanske finansmand Bernard Madoffs. 
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Med nye kapitaldækningsregler, hvidvasklovgivning, MiFID, Basel II m.fl. lægges der fortsat 

stigende pres på de store finansielle institutioners bestyrelser om øget kontrol og styring af risici. 

Det er ikke længere et spørgsmål om, hvor vidt det kan betale sig, men et krav.   

 

I forlængelse af den øgede interesse for risikostyring i den finansielle sektor har vi valgt at 

beskæftige os med ERM i en dansk finansiel virksomhed. Den ene af denne hovedopgaves to 

forfattere er til daglig ansat i BRFkredit, og vi vidste i forvejen, at man endnu ikke havde indført et 

ERM-system. Det var derfor oplagt at undersøge nærmere, om den forstærkede fokus på ERM i 

finanssektoren også havde fundet vej til BRFkredit. 

 

På møder med ledelsen og ledende medarbejdere i BRFkredit fik vi bekræftet, at man også i 

BRFkredit overvejer at indføre ERM. Virksomheden har ikke noget samlet ERM-system i dag, men 

der er et ønske om at få etableret et system, der kan give topledelsen et samlet overblik og bedre 

styring af virksomhedens risici. Der er dog stor usikkerhed om, hvilken ERM-model, man skal 

vælge, hvordan den kan anvendes i organisationen, og hvorvidt omkostningerne ved at 

implementere og vedligeholde et ERM-system står mål med den skabte merværdi.  
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1.1 Problemformulering 

Med baggrund i ovennævnte problemfelt ønsker vi at besvare følgende hovedproblemstilling: 

 

Hvilken ERM-model bør BRFkredit anvende, 

og hvilken styringsmæssig værdi kan BRFkredit opnå? 

 

 

For at kunne nå frem til en dækkende besvarelse af hovedproblemformuleringen, vil vi også besvare 

følgende relaterede problemstillinger: 

 

1. Hvor står BRFkredit i dag i forbindelse med risikostyring? 

 

2. Hvilke behov har BRFkredit til styring af risici?  

 

3. Hvilke ERM-modeller dækker bedst BRFkredits behov? 

 

4. Hvad kan en ERM-model gøre for BRFkredit?  

 

5. Hvilke cost/benefits er der ved implementering af et ERM-system i BRFkredit? 
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1.2 Afgrænsning 

Denne opgave er skrevet til BRFkredit, og derfor er der ikke medtaget en introduktion til 

BRFkredit. For de læsere der ikke har kendskab til BRFkredit henvises til Bilag 1: Introduktion til 

BRFkredit.  

 

Der findes en række ERM-modeller med hver deres kvaliteter. Vi har valgt at fokusere på COSO 1 

Enterprise Risk Management – Integrated Framework (fremover COSO) og AS/NZS 4360-2004 

(fremover AS/NZS), da disse to rammeværker begge er internationalt anerkendte ERM-modeller. 

COSO er i dag accepteret som den gældende ERM-standard. AS/NZS er dog blevet vurderet som 

bedre egnet til skandinaviske virksomheder og fokuserer mere på upside risk end COSO (Henriksen 

& Uhlenfeldt 2005). Endelig anvender vi den kommende ERM-standard ISO31000 som inspiration 

til det grafiske design af vores model, da dens modelfigur giver et godt overblik. Med udgangspunkt 

i disse modeller, mener vi således at have adgang til et teoriapparat, der kan understøtte besvarelsen 

af problemformuleringen. 

 

Der er tre forskellige niveauer i ERM: Strategisk, taktisk og operationelt niveau. BRFkredits 

overordnede strategi vil danne grundlaget for det strategiske niveau. BRFkredit har allerede erkendt 

nødvendigheden af ERM og overvejer at indføre et samlet ERM-system i nærmeste fremtid. 

BRFkredit ønsker mere viden om, hvordan man anvender ERM i organisationen. Vi vil derfor 

fokusere på det taktiske niveau og kun give en overordnet redegørelse for det strategiske niveau. 

På det operationelle niveau har BRFkredit allerede en lang række procesbeskrivelser, som løbende 

opdateres. Vi vil derfor afgrænse opgavebesvarelsen fra det operationelle niveau.  

 

BRFkredit er en dansk virksomhed og derfor er det kun de forhold og faktorer, der har indflydelse 

på BRFkredit, som vi beskæftiger os med.  

 

Ved vurdering af BRFkredits ERM-modenhed, har vi valgt at benytte FSR's modenhedsskala. Der 

findes en række mere avancerede systemer til måling af ERM-modenhed. Den mest kendte er 

                                                 

 

 
1 COSO er en forkortelse for "Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission". 
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formentlig RIMS Risk Maturity Model for Enterprise Risk Management2. Eftersom formålet er kort 

at vise hvor BRFkredit står i forhold til at indføre ERM, vælges den mere simple FSR's 

modenhedsskala. 

 

I vores cost/benefit-analyse afgrænser vi os fra økonomiske beregninger vedrørende benefits, da det  

først er efter indførelse af ERM, at man kan forsøge at opgøre den økonomiske benefit. 

Risikostyring er forbundet med styring af fremtidige aktiviteter. Vi kan derfor ikke komme med et 

præcist bud på, hvor meget BRFkredit får begrænset sine tab og øget sin indtjening, fordi vi ikke 

kender omfanget af aktiviteterne. Med henvisning til andre virksomheders brug af ERM og en 

afdækning af de styringsmæssige værdier forbundet med et ERM-system, sandsynliggør vi i stedet, 

hvordan ERM vil skabe benefits.  

 

                                                 

 

 
2 RIMS Risk Maturity Model for Enterprise Risk Management kan findes på www.rims.org. og er frit tilgængelig. Den 

består af 68 nøgleindikatorer, der beskriver 25 kompetence-drivere for 7 attributter, som tilsammen skaber ERM's værdi 

i en organisation. 
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2 Metode og modelvalg 

Dette projekts data og viden om BRFkredit bygger på det datamateriale BRFkredit selv har 

udleveret. Risikostyring er en intern proces, og datamaterialet anvendes kun som eksempeldata. Vi 

har derfor ikke fundet anledning til at hente data om BRFkredit fra eksterne kilder. 

 

For at kunne fremlægge en ERM-model der kan tilføre noget nyt, har vi beskrevet, hvordan 

BRFkredit håndterer den nuværende risikostyring. I kapitel 3 gennemgår vi overordnet den 

risikostyring BRFkredit er forpligtiget til i henhold til gældende lovgivning, samt den 

risikohåndtering virksomheden selv har opbygget til kontrol af egne procedurer. På grundlag heraf 

vil vi finde frem til, hvilke behov BRFkredit har ved fremtidig styring af risici og dermed valg af 

ERM-model.  

 

For at systematisere formålet med risikostyringsbehov i BRFkredit, har vi valgt at bruge Zakken 

Worres rammer for beskrivelse af styringsmæssige behov (Worre 1991). Ved stillingtagen til disse 

formålsniveauer (inspiration, dokumentation og planlægning) vil vi vurdere, hvilket niveau 

BRFkredit er placeret på ud fra det risikostyringssystem, virksomheden har i dag.  

 

På grundlag af behovsanalysen i kapitel 3 har vi vurderet og fastlagt rammerne for BRFkredits 

behov, hvilket danner udgangspunkt for udvælgelse af en ERM-model. Valget af modeller til brug 

for den taktiske proces er COSO og AS/NZS, hvilket også fremgår af argumentationen i 

afgrænsningen. Ud over det allerede nævnte så har COSO ca. 250 sider om teknikker til det taktiske 

niveau. På baggrund af disse udvælges en ERM-model til brug for BRFkredit. 

 

I kapitel 5 ser vi nærmere på, hvordan den valgte ERM-model kan anvendes i BRFkredit. Her 

gennemgår vi trin for trin modellen, med eksempler og udgangspunkt i nogle af de risici BRFkredit 

har, for at vise hvordan ERM kan identificere, vurdere og styre risici i BRFkredit. 

 

ERM bør kun indføres i BRFkredit, hvis virksomheden har fordel heraf, og det vil vi i kapitel 6 se 

nærmere på. Først vil vi komme med et bud på de omkostninger implementeringen af et ERM-

system i BRFkredit vil medfører, derefter vil vi kort redegøre for de opgaver og udfordringer der er 

ved at indføre ERM.  

Vi vil redegøre for hvilke benefits BRFkredit kan få ved at implementere ERM og understøtte det 

med eksempler fra andre danske virksomheder, der har indført ERM. Som beskrevet i afgræsningen 
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er benefits ikke økonomisk beskrevet og derfor beror Cost/benefit-analysen på en argumentation for 

om den ERM kan tilføre BRFkredit værdi.   
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3 Risikostyringsbehov i BRFkredit 

Vi skal i dette kapitel se på, hvilke behov for risikostyring, der findes i BRFkredit. Behovene 

udspringer dels fra en række lovgivningsmæssige krav, dels af interne og eksterne ønsker til den 

fremtidige risikostyring af virksomheden. 

 

På nuværende tidspunkt opgør BRFkredit risici i forhold til de lovkrav, der gælder. Vi vil i de 

følgende afsnit give en oversigt over de risikofaktorer, som lovgivningen fokuserer på, holdt op 

mod BRFkredits dokument om Solvensbehov, ”Risiko og kapitalstyring”, samt metodedokument, 

hvor disse risici gennemgås. Herefter vil vi gennemgå de yderligere behov for risikostyring som 

BRFkredit har. 

 

3.1 Styringsmæssigt  formål 

Risikostyring er et værktøj der skal bidrage til virksomhedens økonomistyring. Men i tilfældet med 

BRFkredit, der er underlagt lovkrav om risikostyring, er spørgsmålet, hvad et ERM-system skal 

bidrage med herudover. Et økonomistyringsværktøj kan have flere forskellige formål, og det er 

vigtigt at fastlægge, hvad BRFkredit kan have brug for. Inspireret af Zakken Worres formålsmodel 

(Worre, Zakken, "Omkostningsregnskab og omkostningsstyring", 1991), anbefaler vi 

indledningsvis tre generelle bud på formålet med risikostyring i virksomheden:  

1. Inspirationsanalytisk formål: Med dette sigter ERM-systemet på at give anledning til overvejelser 

og igangsætte nye initiativer og metoder. Et ERM-system der giver inspiration er også med til at 

holde den løbende fornyelsesproces i gang.   

2. Planlægningsformål: De registrerede risici danner udgangspunkt for en løbende opdatering af 

tidligere indsamlede data. Denne løbende dataindsamling vil skabe et stadigt bedre udgangspunkt 

for at forudse eller fremskrive fremtidige risici. 

3. Dokumentationsformål: ERM-systemet skal kunne bekræfte overfor myndigheder og 

interessenter, at BRFkredit har risikostyring. Dokumentationsformålet kan også være meget 

anvendeligt i forbindelse med kommende investorer og som dokumentation over for ratingbureauer 

og lignende. 

I slutningen af dette kapitel, vender vi tilbage for at vurdere, hvorvidt BRFkredits nuværende 

risikostyring opfylder de tre formål. 
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3.2 Lovkrav til styring af risici i BRFkredit  

Basel II er implementeret i dansk lovgivning via EU-direktivet Capital Requirement Directive 

(CRD). Direktivet førte i 2007 til ændringer til Lov om Finansiel Virksomhed (FIL) og 

Bekendtgørelse af kapitaldækning.   

 

ERM opfatter risici som mulighed for både tab og gevinst. I den finansielle verden er bl.a. lovkrav 

medvirkende til, at der primært fokuseres på at undgå tab og konkurs. Overordnet arbejder 

lovgivningen med tre risikoområder; kredit-, markeds- og operationel risiko. Tilgangen til 

risikovurdering sker ud fra matematiske modeller og historiske data, og ikke så meget på selve 

opbygningen af ERM-systemer, procedurekrav, håndtering og kontrol. Faktisk er lovgivningen 

mere ”hensættelse til eventuelle tab”, end det er risikostyring. 

 

I henhold til bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed kapitel 10, skal virksomheder der 

beskæftiger sig med Solvens og risikostyring sikre at de jf. § 124  

”råder over interne procedurer til risikomåling og risikostyring til løbende vurdering og 

opretholdelse af en basiskapital af en størrelse, type og fordeling, som er passende til at dække 

instituttets risici”.  

(Citat: "Bekendtgørelse af Lov om finansiel virksomhed”, nr. 376 af 22. maj 2008, kap. 10 § 124) 

 

I de efterfølgende §§ beskrives mere generelle regler for basiskapital, solvens osv. Loven kommer 

ikke nærmere ind på risikostyring. 

 

Bekendtgørelse af kapitaldækning stiller krav til finansielle institutter om at have en basiskapital, 

der som minimum dækker væsentlige risici. (Solvensbehovet beskrives som en procentdel af 

basiskapitalen og er som minimum lig basiskapitalen. I henhold til § 124 i lov om finansiel 

virksomhed, skal basiskapitalen dække instituttets væsentlige risici, og som minimum 8 % af de af 

de risikovægtede aktiver.) Basiskapital og solvensbehov er det, som der lægges størst vægt på. 

Herefter er der i bekendtgørelsens bilag 1 beskrevet de risici og forhold, som skal lægges til grund 

for en vurdering af basiskapital og solvensbehov.  
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Listen er som følger: 

1. Generelle forhold 

2. Indtjening 

3. Vækst 

4. Kreditrisici 

5. Markedsrisici 

6. Risikokoncentration 

7. Koncernrisici 

8. Likviditetsrisici 

9. Operationelle risici 

10. Kontrolrisici 

11. Virksomhedens størrelse 

12. Afviklingsrisici 

13. Strategiske risici 

14. Omdømmerisici 

15. Renterisici uden for handelsbeholdningen 

16. Eksterne risici 

(Citat: Bekendtgørelse om kapitaldækning, nr. 10302 af 21. december 2007, bilag 1.) 

 

Der henvises til mange måder at vurdere disse risici på, men der stilles ikke præcise krav til 

politikker, procesbeskrivelser osv. I stedet overlades det til virksomheden selv at foretage en 

vurdering. Vurderer virksomheden, at de har problemer i forhold til at overholde lovgivningen, 

foreslås det oftest at hæve basiskapitalen. Var lovgivningen lavet ud fra et ERM-model-perspektiv, 

ville der have været mere præcise krav til procedure osv. og flere forskellige løsningsforslag, som 

kunne supplere det at hæve basiskapitalen.  

 

BRFkredit arbejder med de ovenstående risici, men fokuserer primært på tre risikoområder: 

 kreditrisici   

 markedsrisici 

 operationelle risici 

 

BRFkredit vurderer selv, at virksomheden er mindre eksponeret overfor øvrige risikoområder, og at 

det er dækket ind under opgørelsen af den tilstrækkelige basiskapital. 

(BRFkredit 2008c) 

 

3.2.1 Kreditrisici 

For BRFkredit er kreditrisici, at kunderne ikke betaler eller  

”at den underliggende sikkerhed ikke er tilstrækkelig til at dække gælden og evt. omkostninger 

forbundet med inddrivelsen af gælden”  

(”Metodedokument – gennemgang og opgørelse af BRFkredit risici.", 2008, s. 2.) 

 

Ifølge lovgivningen slipper virksomheder ikke uden om at vurdere kreditrisici, da det betragtes som 

det væsentligste område. Men realkreditinstitutter kan jf. bilag 1 stk. 39 i Bekendtgørelse om 
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Kapitaldækning nøjes med en overordnet vurdering af aktivernes kvalitet. Alligevel henvises 

herefter til flere metoder og faldgrupper i de efterfølgende punkter, og senere fremgår det også, at 

der skal laves en stresstest ud fra et mildt recessionsscenarie, som skal vise at der er tilstrækkelig 

basiskapital, samt en stresstest ved et svært recessionsscenarie. Problemet er at disse scenarier 

bygger på virksomhedernes egne historiske data, og at det derved kan blive meget forskellige 

situationer virksomhederne kommer frem til alt efter deres position på markedet og andre faktorer, 

som gjorde sig gældende under den periode, men som er ændret med tiden.  

 

BRFkredit vurderer selv, at kreditrisici er det område, hvor virksomheden er mest risikoeksponeret. 

Især i konjunktursituationer, som medfører nedgang i økonomien. Kreditrisiciene bør kunne dækkes 

af tilstrækkelig kapital, som estimeres ud fra et mildt recessionsscenarie, da det er det scenarie, 

Finanstilsynets stiller som krav. Endvidere udarbejdes et svært recessionsscenarie. Disse scenarier 

er bygget på de tidligere dårlige konjunkturer, som virksomheden har oplevet. BRFkredit nøjes altså 

ikke med en overordnet vurdering, men laver dybdegående analyser.  

 

BRFkredit har i 2008 oplevet stigning i privat- og erhvervskunder som ikke kan betale. Men 

udgangspunktet er dog et historisk lavt niveau. På grund af den nuværende økonomiske afmatning 

forventes en stigning i omfanget af tabsgivende sager.  

 

3.2.2 Markedsrisici 

BRFkredit opfatter markedsrisici som risikoen for tab som følge af ændringer i rente-, aktiekurs- og 

valutakursrisiko (Risiko- og kapitalstyring, s.14), i overensstemmelse med loven. BRFkredit har 

kun få engagementer i valuta, og derfor afsættes der ikke kapital til dækning af valutarisici.  De er 

mest eksponeret i fondsbeholdningen, hvor rente- og aktierisikoen har størst betydning.  

 

Udover at følge lovkrav til fondsbeholdning har BRFkredits bestyrelse udstukket yderligere rammer 

og begrænsninger, og de rapporteres dagligt til direktionen. Derfor vurderer BRFkredit, at 

markedsrisici er på et relativt lavt niveau.  

 

3.2.3 Operationelle risici 

BRFkredit ser tab som følge af operationelle risici som fejl der skyldes en ikke-finansiel hændelse. 

Det er i overensstemmelse med Kapitaldækningsbekendtgørelsen, § 53, af hvilken det fremgår, at 
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”… uhensigtsmæssige eller mangelfulde interne procedurer, menneskelige fejl og systemmæssige 

fejl eller som følge af eksterne begivenheder, inklusive retlige risici”  

(Citat: Bekendtgørelse om kapitaldækning, nr. 10302 af 21. december 2007 § 53 stk. 2)  

 

Der skal afsættes kapital til dækning af operationelle risici ud fra de i loven anviste metoder. 

Basismetoden er simpel og pålægger, at der afsættes 15 % af et treårigt gennemsnit af summen af 

nettorenteindtægter og ikke-renterelaterede nettoindtægter. Standardindikatormetoden kan 

anvendes, hvis der indføres  

 

”… retningslinjer og forretningsgange for vurdering og håndtering af operationelle risici.” 

(Citat: Bekendtgørelse om kapitaldækning, nr. 10302 af 21. december 2007 bilag 1 stk. 10.) 

 

Ved brug af Standardindikatormetoden beregnes en basisindikator for hvert forretningsområde.  

BRFkredit bruger basisindikatormetoden og skal ifølge loven overveje om der er afsat nok kapital 

til dækning af operationelle risici, jf. bilag 1 stk. 58. De vurderer, at der er afsat rigelig kapital til at 

dække operationelle risici, da det samlede tab for hændelser af operationel karakter i 2008 ikke 

oversteg det afsatte beløb. BRFkredit har i forbindelse med deres forretningsstyring ”fokus på at 

identificere og styre operationelle risici” (Citat: BRFkredit, ”Risiko- og kapitalstyring. Tillæg til 

Årsrapport”. 2008, s.16). Det sker gennem løbende opdatering af arbejdsprocesser og forretnings-

gange, samt ved nødplaner for nedbrud af driften, fx. IT og elektricitet.  

 

3.2.4 Lovkrav til styring af øvrige risici 

BRFkredit har ikke i rapporten ”Risiko- og kapitalstyring” skrevet om de resterende risici som vi 

har nævnt i kapitel 3.1. Til gengæld er der i Metodedokumentet beskrevet, hvordan BRFkredit 

forholder sig til dem. (BRFkredit 2008 b.). En gennemgang af disse risici bringer ikke nye 

oplysninger til brug for denne opgave. Endvidere ønsker BRFkredit ikke, at disse oplysninger bliver 

offentliggjort. 

 

 

3.3 Diskussion af yderligere behov for styring af risici i lovgivningen 

Loven lægger op til, at virksomhederne skal vurdere mange forskellige risici, men uden at det er 

nogen grundig vurdering i forhold til sandsynlighed og konsekvens. Dernæst er forslagene til 

håndtering af disse risici, at der afsættes kapital til dækning af tab. Disse ”hensættelser til tab” skal 
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altså virke som en slags forsikring mod konkurs eller insolvens. Men de har ikke nødvendigvis 

minimeret risikoen for tab eller konkurs og insolvens.  

 

Endvidere er der heller ikke kobling mellem de forskellige risikoområder. Eksempelvis kan 

koncentrationsrisici have betydning for de kreditrisici virksomheden har. Sammensætningen af 

porteføljen har betydning, hvis der eksempelvis er for stor koncentration inden for et geografisk 

område som udsættes for stor stigning i arbejdsløshed, da der her må forventes en stigning i 

eventuelle tab.  

 

Operationelle risici er i lovgivningen meget let behandlet - måske fordi det er svært at stille klare 

regler for de mange forskellige muligheder for operationelle risici, der kan opstå. Operationelle 

risici har i det sidste års tid haft stor bevågenhed i pressen. I Danmark har det været Stein Baggers 

lån i Danske Leasing. Problemet er, at de fleste finansielle virksomheder ikke opgør, hvor stort tab 

der er som følge af operationelle risici. I BRFkredit erkender man dette problem og ved at tabet kan 

ligge skjult under andre risikoområder, fx. tab i forbindelse med kreditrisici. 

 

Generelt ses det, at når det kommer til risici, der kan måles og behandles statistisk, så behandles de 

mere dybdegående af lovgivningen. Til gengæld bliver risici som fx. omdømme-, strategiske og 

indtjeningsrisici og lignende risici som mere lægger op til vurderinger, behandlet mere overfladisk.  

 

3.3.1 Andre risici i BRFkredit  

Udover de i loven beskrevne risikoområder er der en lang række risici i BRFkredit, som de ansatte 

hver dag konfronteres med. Nogle af disse risici identificeres af afdelingen Intern Revision, som er 

den eneste afdeling, der har til opgave at identificere risici. Identificering, håndtering og opfølgning 

sker via samtaler og workshops i afdelingerne. Risiciene bliver nedskrevet i dokumenter, så det ved 

næste besøg kan kontrolleres, om der arbejdes med at nedbringe eller undgå de identificerede risici. 

Der er mange risici og Intern Revision har langt fra identificeret dem alle, da de overvåger hele  

koncernen.  

 

3.4 Risikostyring i BRFkredit i dag og i fremtiden 

De krav der findes til risikostyring i BRFkredit handler primært om at leve op til lovmæssige krav 

om opretholdelse af kapital til dækning af tab, samt krav om vurdering af risici. Krav om mere 

helhedsorienteret arbejde med risikostyring og indarbejdelse af ERM-systemer i hele virksomheden 

eksisterer ikke i dag. Men det er dog også først i 2007 og 2008, at Basel II regler indarbejdes i 
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dansk lovgivning, og der vil sikkert ske en videre udvikling fremover. Dog er det begrænset hvor 

meget helhedsorienteret ERM der kan omdannes til konkret lovtekst. Der er ingen tvivl om at 

risikostyring er et område i udvikling, og måske vil virksomhederne på baggrund af de den 

nuværende Finanskrise indføre mere omfattende risikostyring end loven kræver.  

 

Vi skal nu sammenfatte på de tre generelle formål: Inspirationsanalytisk formål, 

planlægningsformål og dokumentationsformål: 

 

Det inspirationsanalytiske formål 

I dag er det inspirationsanalytiske formål ikke opfyldt. Netop fordi risici udvikler sig og findes 

overalt, er det vigtigt, at der etableres et ERM-system, som kan skabe et miljø blandt 

medarbejderne, hvor inspiration til sporing af risici og videreudvikling af ERM hele tiden opstår 

naturligt.  

 

Planlægningsformålet 

Der er implementeret små selvstændige løsninger rundt omkring i organisationen til identificering 

af risici. Men der er ikke etableret en strategisk dataopsamling, så fakta og erfaring kan indsamles i 

et fælles system. Det er helt nødvendigt, hvis man for alvor skal være i stand til at forudsige og 

fremskrive risici. 

 

Dokumentationsformålet 

De lovmæssige rammer overholdes, og Finanstilsynet har ikke haft bemærkninger til 

virksomhedens rapportering. Så i det lys er der ikke umiddelbart brug for et ERM-system, som 

yderligere kan dokumentere risikostyringen i BRFkredit. Derimod vil ønsket fra analytikere, 

ratingbureauer og andre finansielle interessenter om øget ERM skabe nye behov for dokumentation. 

Disse kan kun dækkes af et ERM-system, der lever op til internationale standarder, og som har 

stærke funktioner til dokumentation af ERM-indsatsen. 

 

3.5 BRFkredits modenhed 

En virksomheds risikostyringsbehov afhænger af virksomhedens modenhed. Iflg. Foreningen af 

Statsautoriserede Revisorer (FSR) kan en virksomhed indplaceres på en modenhedsskala fra 1 til 3: 

1. Overholdelse og forebyggelse.  

På dette niveau er ledelsens fokus for Risk Management primært rettet imod at gardere sig imod 

trusler udefra og efterlevelse af love og regler. 

2. Minimere driftsmæssige overraskelser og tab.  
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Her fokuserer ledelsens i højere grad på, at virksomheden har etableret effektive processer ikke 

kun til at undgå trusler, men også til at udnytte sine muligheder. 

3. Forøgelse af Shareholder Value.  

På det højeste niveau er Risk Management via virksomhedens værdigrundlag "gennemsyret" i 

alt, hvad virksomheden foretager sig. På dette niveau tager virksomheden løbende stilling til 

muligheder og risici med henblik på at øge virksomhedens indtjening og værdi på både kort og 

langt sigt. 

(FSR Informatikudvalg, ”Risk Management - Risikostyring og intern kontrol set fra bestyrelsens bord”, 2005) 

 

BRFkredit befinder sig i dag på Niveau 1, men er på vej til Niveau 2, idet der er indført 

procesbeskrivelser, der skal modvirke trusler. Det bør på langt sigt være et mål at bringe BRFkredit 

op på Niveau 3. Men det er ikke praktisk muligt at springe direkte fra modenhedsniveau 1 til 3. Ved 

indførelse af et ERM-system vil man gennemløbe alle tre modenhedsniveauer. I første omgang bør 

BRFkredit derfor stile efter at nå op på Niveau 2, ved at indføre tiltag der kan udnytte nye 

muligheder. 

 

3.6 Ledelsens ønske til risikostyring i BRFkredit 

På et møde med direktør Carsten Tirsbæk Madsen3 har vi fået forelagt ledelsens syn på behov og 

ønsker til risikostyring i BRFkredit.  

 

BRFkredit har i dag rimelig styr på markedsrisici og kreditrisici med betryggende værktøjer og 

modeller på lige fod med sine konkurrenter. Der er et ønske om at igangsætte en proces omkring 

styring af operationelle risici. 

     

Hver gang BRFkredit igangsætter et projekt, forholder man sig naturligvis til de risici der er, og 

BRF har også procesbeskrivelser for de væsentligste områder, hvilket er et lovkrav. Men ledelsen 

savner et værktøj, der kan give ledelsen et overblik over alle væsentlige risici.  

 

Der er også en ufordring ved at implementere risikoappetit på tværs af organisationen, idet der p.t. 

ikke er den nødvendige viden om risikoappetit hos medarbejderne. Dette ønsker ledelsen også at 

forbedre.  

                                                 

 

 
3 Møde med direktør Carsten Tirsbæk Madsen, BRFkredit, Lyngby, 29. april 2009. 
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BRFkredits ambition er at udvikle styringsværktøjer og opstille procedurer til bedre styring af de 

forskellige risici, som BRFkredit er eksponeret over for.    

 

3.7 Delkonklusion 

Vi kan sammenfatte, at der er behov for et styringsværktøj, som kan opfylde BRFkredits 

inspirationsanalytiske formål, planlægningsmæssige formål og dokumentationsformål.  

 

Udtrykt med FSR's modenhedsskala er der behov for et ERM-system, der kan bringe BRFkredit op 

på niveau 2 og på længere sigt endnu højere op. BRFkredits behov er således at etablere et ERM-

system, der ikke kun overholder lovkrav men også indeholder effektive processer, som både kan 

forbedre virksomhedens overblik i relation til egne risici, øge evnen til at undgå trusler samt udnytte 

muligheder, og dermed skabe værdi for BRFkredit. 

 

Det risikostyringsbehov vi har fundet frem til for BRFkredit matcher ledelsens ønske. Et fuldt 

implementeret ERM-system er netop et ledelsesstyringsværktøj,  som understøtter ledelsens evne til 

at styre de risici, som BRFkredit er eksponeret for. 
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4 Udvælgelse af ERM-model til BRFkredit  

I kapitel 3 konstaterede vi, at BRF-kredit har behov for et ERM-system, der kan inspirere til  

videreudvikling på alle planer, som kan planlægge risici, og som kan anvendes til at dokumentere 

en troværdig og tillidsvækkende risikostyring overfor eksterne interessenter. Samtidig skal systemet 

kunne løfte BRFkredit op på et højere ERM-modenhedsniveau. 

 

Det virker derfor oplagt at se nærmere på COSO 2004 som et brugbart rammeværk. COSO er i dag 

accepteret som den internationale ERM-standard. Modellen understøtter både inspirationsanalytiske 

formål, planlægningsmæssige formål og dokumentationsformål.  

 

For at kunne skabe det mest inspirerende miljø, anbefaler vi, at COSO skal kombineres med den 

meget udbredte australske ERM-model AS/NZS 4360-2004 (herefter blot "AS/NZS"), da den har 

en mere simpel opbygning, som gør det nemmere at forstå. Samtidig er AS/NZS ikke nær så 

topstyret som COSO, hvilket er en fordel i en skandinavisk kontekst (Henriksen & Uhlenfeldt 

2005), hvis den inspirerende tænkning hos den enkelte medarbejder skal understøtte risikoarbejdet 

såvel som den løbende udvikling af ERM-systemet. 

 

I det følgende kapitel vil vi derfor se nærmere på COSO- og AS/NZS-modellerne med henblik på at  

skabe den bedst mulige ERM-model for BRFkredit. 

 

4.1 COSO 2004. Den amerikanske ERM-model 

Her følger først en kort skitsering af koncept og struktur for COSO. Med COSO definerer vi ERM 

på følgende vis: 

ERM Definition 

Enterprise Risk Management er en proces, hvorigennem virksomhedens bestyrelse, ledelse og andet 

personale udvikler og forfølger strategier på tværs af virksomheden, og hvor potentielle 

begivenheder, som kan have negativ eller positiv indflydelse på mulighederne for at nå disse mål 

sideløbende søges identificeret, kvantificeret og styret i overensstemmelse med virksomhedens 

risikoappetit. Formålet med ERM er at forbedre virksomhedens evne til at nå sine strategiske mål. 

 

(Gengivet ud fra COSO. ”Enterprise Risk Management - Integrated Framework”. The Committee of Sponsoring Or-

ganisations of the Treadway Commission, 2004, s. 16) 
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4.1.1 Konceptet bag COSO-modellen 

Risikostyring er normalt bestyrelsens ansvar. Men i praksis er det bare meget kompliceret for en 

bestyrelse at skabe sig et samlet overblik over alle risici, hvis man ikke har et samlet 

risikostyringssystem. Især fordi virksomheder af en vis størrelse består af mange selvstændige 

funktioner og forretningsenheder, som hver især kræver særlig opmærksomhed.  

 

COSO blev udviklet som et redskab, der skulle give bestyrelsen et bedre overblik og sikre 

virksomheden bedre mod tab.  Med COSO får topledelsen således en metode og en række værktøjer 

til at styre virksomhedens risiko langt mere præcist. Det skal ikke forstås sådan, at formålet med 

COSO blot er at afværge alle former for risici. COSO-standarden er skabt ud fra den erkendelse, at 

alle virksomheder er tvunget til at acceptere risici, hvis man vil øge interessenternes værdier.  

 

“All entities face uncertainty, and the challenge for management is to determine how much uncer-

tainty to accept as it strives to grow stakeholder value.” 

(Citat: COSO. ”Enterprise Risk Management - Integrated Framework”. The Committee of Sponsoring Organisations of 

the Treadway Commission, 2004, s. 3) 

 

Derfor er det afgørende, at man som virksomhed er i stand til at fastlægge sin risikoappetit. 

Risikoappetit skal forstås som den grad af risiko, en virksomhed er parat til at acceptere for at opnå 

mest mulig værdi. I COSO er risikoappetit direkte forbundet med virksomhedens strategi.  ERM 

hjælper ledelsen med at vælge en strategi, som svarer til virksomhedens risikoappetit. 

(COSO 2004 a,  p. 40) 

 

4.1.2 COSO-modellens struktur 

Modellen er 3-dimensionel idet den både beskriver virksomhedens målsætninger, enheder og ERM-

processerne. 

 

COSO-Modellen skal hjælpe virksomheden med at opnå sine målsætninger inden for 4 kategorier: 

 Strategiske mål, som understøtter virksomhedens mission 

 Operationelle mål, der sikrer effektiv udnyttelse af ressourcer 

 Troværdig rapportering 

 Overensstemmelse med lovgivning og interne regler 

(Gengivet ud fra  COSO. ”Enterprise Risk Management - Integrated Framework”. The Committee 

of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission, 2004, s. 21) 
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Samtidig indeholder modellen 8 komponenter, som hver især beskriver processen, når ERM skal 

udføres i en virksomhed: 

 Internt miljø 

 Målsætninger 

 Hændelsesregistrering 

 Risikovurdering 

 Risikohåndtering 

 Kontrolaktivitet 

 Information og kommunikation 

 Overvågning 

(Gengivet ud COSO. ”Enterprise Risk Management - Integrated Framework”. The Committee of Sponsoring Organisa-

tions of the Treadway Commission, 2004, s. 27-81) 

 

En af COSO’s styrker er den forholder sig til virksomhedens risiko både på et overordnet 

koncernniveau og lokalt helt nede på afdelingsniveau. De 4 målsætnings-kategorier og de 8 

komponenter optræder således samtidig på organisations-niveauerne: 

 Koncern 

 Division 

 Forretningsenhed 

 Associeret selskab 

 

Der er derfor en direkte sammenhæng mellem målsætnings-kategorier, komponenter og 

organisationsniveauer. Sammenhængen vises normalt ved at tegne modellen som en terning, hvor 

de 3 dimensioner vises som en 3-dimensionel matrix, jf. nedenstående figur. 
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(Kilde: COSO. “Enterprise Risk Management - Integrated Framework”. The Committee of Sponsoring Organisations of 

the Treadway Commission, 2004, s.7) 

 

4.1.3 Fordele og ulemper ved COSO-modellen 

Som det fremgår af COSO-modellens koncept medfører den mange fordele for virksomheden, bla. i 

form af bedre overblik og en forbedret evne til at håndtere risici. COSO er derfor også blevet en 

slags standard for risikostyring på enterprise-niveau. 

 

En fuld implementering af COSO er dog en stor mundfuld at sluge for enhver virksomhed. Der er 

ingen tvivl om, at den er designet til at håndtere risici for koncerner med mange tusinde 

medarbejdere fordelt på et stort antal forretningsenheder. Til gengæld kan det godt diskuteres, om 

modellen måske er for omfattende for små og mellemstore virksomheder. Det kræver fx en 

organisation af en vis størrelse at opbygge og vedligeholde selvstændige systemer til 

kontrolaktiviteter og rapportering. 

(Henriksen & Uhlenfeldt 2005, p. 508-509) 

 

Set ud fra et kulturelt perspektiv er det tydeligt, at COSO er udviklet i en amerikansk 

virksomhedskultur. COSO beskriver en meget hierarkisk organisation, som primært benytter sig af 

top-down-kommunikation. Dette kan godt være en fordel, når nye og omfattende processer skal 

implementeres i en stor organisation. I Danmark kan denne ledelsesstil dog også give bagslag, idet 

stærke top-down-organisationer traditionelt her det svært her i landet. 
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4.2 AS/NZS 4360-2004. Den australske ERM-model 

Vi skal nu se nærmere på den australske ERM-model AS/NZS 4360-2004. Generelt kan man sige, 

at modellen ligner COSO på mange punkter. Det er stort set de samme delprocesser, som indgår i 

ERM-processen. Der er dog også et par væsentlige forskelle.  

 

Modellen består af 7 elementer: 

 Kommunikation og rådgivning 

 Etablering af konteksten 

 Risikoidentifikation 

 Risikoanalyse 

 Evaluering af risici 

 Risikohåndtering 

 Overvågning og kontrol 

 

 

 
(AS/NZS 2004 - AS/NZS 4360:1995, Standards Australia / Standards New Zealand, s.9) 
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Det fremgår af modellen, at man til forskel for COSO-modellen har sammenlagt kontrol og 

overvågnings-opgaverne. Endvidere viser modellen, hvordan de to elementer ”Kommunikation og 

rådgivning” samt ”Overvågning og kontrol” løbende integrerer med de 5 andre elementer i 

modellen. Samtidig er opgaven med risikovurdering en proces, der foregår løbende fra det øjeblik 

risici identificeres, mens de analyseres, og til de evalueres. 

 

4.2.1 Fordele og ulemper ved AS/NZS 

Til forskel fra COSO lægger AS/NZS op til, at topledelsen har til opgave at etablere 

læringsprocesser, så der kan indsamles erfaring, når der begås fejl. Tanken er, at vi kan lære af fejl. 

Desværre giver AS/NZS ikke nogen konkrete anvisninger på, hvordan disse læringsprocesser kunne 

gennemføres i praksis.  

 

Top-down-tilgangen fra COSO er i AS/NZS erstattet af en mere lyttende proces, hvor alle 

interessenter skal høres og involveres. Men igen mangler AS/NZS at beskrive i praksis, hvordan 

disse ting skal udføres.  

 

Hvad der ikke fremgår af figuren til AS/NZS-modellen, men i beskrivelsen af AS/NZS-standarden, 

så er der mere fokus på up-side risk end i COSO.  

 

De manglende praktiske eksempler er en af de største ulemper ved AS/NZS. Mens COSO flyder 

over med eksempler på, hvordan ERM udføres i praksis, er AS/NZS primært et teoretisk værktøj, 

hvor den praktiske udførsel er op til læseren selv. 

 

Der er dog ingen tvivl om, at AS/NZS bygger på en ledelsesfilosofi, som er mere i 

overensstemmelse med skandinaviske ledelsesværdier.  

 

4.3 Diskussion af COSO og AS/NZS 

Både AS/NZS og COSO har den svaghed, at de alt for ensidigt beskæftiger sig med trusler, og 

hvordan man kontrollerer dem. Mange kritiserer også COSO for at være vanskelig at implementere 

i praksis og for at fokusere for meget på risiko internt i organisationen. 

(Rasmussen 2007) 
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Både COSO og AS/NZS har erkendt nødvendigheden af at tage det strategiske niveau med i 

overvejelserne. Men modellerne har en tendens til at fastlåse strategien i et øjebliksbillede. Her er 

det i stedet vigtigt at betragte det strategiske niveau som en proces.  

 

Derfor vil et ERM-system efter COSO-modellen i praksis skulle tilpasses den konkrete virksomhed 

og de praktiske forhold, som ERM-systemet skal fungere under mht. kultur, ressourcer, økonomi 

osv. Heldigvis har komiteen bag COSO da også indset, at ERM i høj grad bør tilpasses den 

virkelighed, som ERM-systemet skal fungere i: 

 

”An entity’s size, complexity, industry, culture, management style, and other attributes will 

affect how the framework’s concepts and principles are most effectively and efficiently 

implemented.” 

(Citat: COSO, “Enterprise Risk Management - Integrated Framework, Application Techniques”. The Committee of 

Sponsoring Organisations of the Treadway Commission, 2004, s.3) 

 

Vores idé om at skabe en særlig BRF ERM-model, som består af elementer fra COSO-

rammeværket kombineret med udvalgte elementer fra den australske ERM-model AS/NZS passer 

derfor fint med intentionerne fra COSO-komiteen. 

 

4.4  BRFkredits ERM-model 

Med alle disse overvejelser om fordele og ulemper ved COSO og AS/NZS når vi frem til en ERM-

model for BRFkredit. Vi tager udgangspunkt i COSO, da denne model er det mest 

gennemarbejdede ERM-rammeværk i dag og har etableret sig som den førende ERM-standard i 

Europa og USA. I arbejdet med vores modelvalg for BRFkredit er vi nået til den konklusion, at det 

giver god mening at kombinere COSO med elementer fra AS/NZS.  

 

Følgende ændringer og tilføjelser til COSO ser vi som nødvendige for at kunne skabe en brugbar og 

tidssvarende ERM-model for BRFkredit: 

 

 Man bør undgå det teoretiske princip i COSO's terningemodel om at alle organisationens 

enheder er relateret i ERM-systemet til alle strategikategorier og alle komponenter. I stedet 

skal ERM-systemet have en praktisk synsvinkel, så enhederne kan relatere ERM til reelle 

risici og reel værdiskabelse. 

 Mere fokus på eksterne forhold. Herunder lader vi komponenten ”Internt miljø” skifte navn 

til ”Kontekst” og følger opdelingen i intern og ekstern kontekst fra AS/NZS. 
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 Både COSO og AS/NZS er meget fokuserede på konsekvenser, der forvolder skade. Men 

risiko skal hverken forstås positivt eller negativt, det er bare risiko. Konsekvenserne af risici 

kan naturligvis være både positive og negative. Her bør det i stedet handle om at øge 

sandsynligheden og størrelsen af de positive konsekvenser og samtidig mindske de negative 

konsekvenser. 

 Afrapportering bør i højere grad beskrive risikohåndtering end blot orientering til 

topledelsen om, at væsentlige risici er identificeret.  

 COSO’s top-down-perspektiv suppleres med en bredere inddragelse af alle medarbejdere og 

eksterne nøglepersoner ved risikoidentifikation og –vurdering. 

 Figuren til BRFkredits ERM-model tager udgangspunkt i figuren fra AS/NZS. Den er 

nemmere at formidle og forstå end COSO’s ”terningemodel”. 

 

Ud over disse ændringer og tilføjelser, har vi fundet det hensigtsmæssigt at opdele ERM-modellen i 

en taktisk og en strategisk proces. Dermed opfyldes BRFkredits behov for at skabe et værktøj, som 

både er stærkt til dokumentation af tidligere risici, inspirerer til videreudvikling af ERM og 

planlægning af fremtidige risici. 

 

4.4.1 Den strategiske proces 

Som tidligere nævnt er det en væsentlig pointe, at vi opfatter det strategiske niveau som en proces. 

Naturligvis ændrer mission og vision sig ikke fra dag til dag. Men det strategiske niveau er også 

arbejdet med politikker, guidelines, kommunikation, organisation og måling. Alle disse elementer 

er en del af en fortløbende strategisk proces, hvor der hele tiden er plads til forbedringer. Inspireret 

af modelfiguren for den kommende ISO31000-standard4, er dette løst ved at opstille fire 

overordnede områder for den strategiske proces: 

 

1. Politikker og retningslinjer 

Dette område omfatter dels en ERM-politik, som skal fastlægge de overordnede retningslinjer 

for, hvordan virksomheden vil arbejde med ERM og dels en ERM-plan som beskriver, hvordan 

ERM-systemet skal rulles ud i organisationen. Endvidere hører alle standarder, procedurer og 

guidelines til i dette område. 
                                                 

 

 
4 Broadleaf Capital International. “How to bring your framework into line with ISO 31000”, 2008. 

http://www.broadleaf.com.au/pdfs/articles/LexisNexis_Paper_Jun08_ver0.pdf 
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2. Måling og bedømmelse 

For at sikre kvaliteten i målingerne, bliver de forskellige systemer til overvågning og kontrol 

løbende revideret. Endvidere skal hele Risk Management-processen også overvåges, mens den 

skrider frem, så der sikres løbende fremskridt i virksomhedens ERM-modenhed. Endelig 

håndterer dette område afrapportering til myndigheder. 

 

3. Kommunikation og læring 

Der skal lægges en særlig plan for, hvordan ERM kommunikeres på tværs af afdelinger og 

fagområder, så risikoappetit og alle andre relevante informationer løbende tilgår den enkelte 

medarbejder og samlet tilgår ERM-ledelsen. Der lægges endvidere en langsigtet læringsstrategi, 

som beskriver hvordan viden og ERM-færdigheder løbende vedligeholdes og opdateres, i takt 

med at ERM-projektet skrider frem. Endelig opbygges et system til erfaringsopsamling, der skal 

sikre, at indsamlede erfaringer bevares og videreformidles i organisationen.  

 

4. ERM-organisation 

Når ERM-systemet implementeres, udpeges en række medarbejdere og forretningenheder, som 

vigtige bindeled i ERM-processen. Bestyrelse og direktion skal indgå i en særlig Executive 

ERM-komité, der har det samlede overblik. De enkelte medarbejdere, som har fået tildelt ERM-

relaterede opgaver, bør også organiseres i selvstændige netværk. Fx risk managers, risiko-ejere, 

kontrol-ejere m.fl. 

 

4.4.2 Den taktiske proces 

Modellens taktiske proces består reelt af de samme komponenter som COSO-modellens 8 

komponenter. Men den taktiske proces er inspireret mere af AS/NZS’s modeltegning. 

Komponenterne fremstår således ikke længere som en kæde. Endvidere er ”Information og 

kommunikation” og ”Overvågning og kontrol” placeret, så de er direkte forbundet med alle taktiske 

komponenter. 

 

De 5 komponenter ”Kontekst”, ”Risikoidentificering”, ”Risikoanalyse”, ”Risikovurdering” og 

”Risikohåndtering” er identiske med de tilsvarende komponenter i AS/NZS og COSO. 
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4.4.3 Modelfigur 

Det giver følgende modelfigur, som illustrerer, hvordan den strategiske proces udgør en ramme for 

den taktiske proces: 

 

 
(Egen tilvirkning med inspiration fra modeltegninger fra AS/NZS , ISO31000 og COSO2004) 

 

Man skal ikke se den strategiske proces og den taktiske proces som to uafhængige kredsløb. 

Tværtimod er der skabt plads til at alle forhold i den strategiske proces sætter sig igennem i den 

taktiske proces. Den strategiske proces medfører løbende opdaterede politikker, procedurer og 

guidelines, bedre uddannede medarbejdere, en stærkere oganisering af ERM-organisationen og 

forbedrede målemetoder og bedømmelser. Denne strategiske proces sætter sig igennem som en 

løbende opdatering og styrkelse af den taktiske proces.  

 

Der er også forbindelse fra den taktiske proces til den strategiske proces. Når ERM-systemet kører, 

skal der nemlig foregå en løbende læring. Det kan kun ske, hvis der løbende tilføres information fra 

den taktiske proces til den strategiske proces i form af erfaringsopsamling og tilbagemeldinger om 

fejl og mangler. 
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4.5 Delkonklusion 

På baggrund af COSO, AS/NZS og ISO31000 har vi udviklet en ERM-model tilpasset de 

styringsmæssige behov hos BRFkredit. Modellen opfylder kravet om de tre styringsmæssige 

formål: Inspirationsanalytisk formål, Planlægningsformål og Dokumentationsformål. Samtidig kan 

ERM-modellen udgøre det rammeværk, der kan løfte BRFkredits modenhedsniveau. 

 

Modellen vil kunne matche ledelsens ønsker til et ERM-system. Først og fremmest fordi modellen 

indeholder stærke styringsværktøjer til ledelsen. Ledelsen vil både få et samlet overblik over ERM-

indsatsen og en dyb indsigt i virksomhedens risikoprofil. Samtidig vil den enkelte medarbejder 

kunne se sin egen indsats i forhold til risikoappetitten. Endelig giver modellen mulighed for at 

etablere et ERM-system, hvor man vil få en langt stærkere styring af operationelle risici. 
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5 ERM i BRFkredit 

I dette kapitel skal vi se nærmere på, hvordan ERM kan anvendes i BRFkredit. Her gennemgår vi 

ERM-modellens taktiske niveau trin-for-trin. Dvs. Kontekstanalyse, Risikoidentificering, 

Risikoanalyse, Risikovurdering, Risikohåndtering, Information og kommunikation samt 

Overvågning og kontrol. Samlet set skal dette kapitel skitsere, hvordan en ERM-proces i BRFkredit 

kunne se ud i praksis. 

 

Intern Revision i BRFkredit gennemfører i dag løbende risikoidentificering for hele koncernen5. 

Selv om risikoidentificeringen er udført uden sammenhæng med et ERM-system, så er de 

indsamlede data af god kvalitet. Vi benytter et lille udvalg af disse identificerede risici som 

eksempel-data i denne case. 

 

Flere af de teknikker til risikostyring, som nævnes i denne case, har BRFkredit allerede 

implementeret i de enkelte forretningsenheder. Formålet med at anvende et ERM-system ikke er at 

introducere nye teknikker til risikostyring i BRFkredit, men at styrke og samle alle disse decentrale 

initiativer, så virksomhedens risikoindsats systematiseres. BRFkredits ERM-system er ledelsens 

værktøj til at matche den ønskede risikoappetit. 

                                                 

 

 
5 Når ERM er implementeret i en organisation, vil hver enkelt forretningsenhed stå for identificering af riscisi, der 

vedrører egne forretningsområder.  



 32 

5.1 Kontekstanalyse 

Det første punkt i den taktiske proces er Kontekstanalysen. 

Under dette punkt fastlægges konteksten for risikostyringen.  

 

Det anbefales, at man opdeler punktet Kontekst i en deskrip-

tiv del og en kreativ del. Den deskriptive del beskriver virk-

somheden, dens målsætninger og risikoappetit. Den kreative 

del giver et bud på, hvordan den samlede virksomhed kan 

opdeles i emner, der nemmere kan inspirere den efterføl-

gende risikoidentificering. (Broadleaf Capital International 

2005, p. 2) 

 

5.1.1 Deskriptiv del 

Før vi kan identificere risici i BRFkredit, er det vigtigt at få undersøgt, hvad virksomheden vil opnå. 

For at kunne komme frem til et dækkende billede af konteksten, er det derfor nødvendigt at se 

nærmere på mission, vision, strategi og målsætninger med særligt fokus på risikoappetit, 

risikotolerancer, risk map og risikokulturen.  

 

5.1.1.1 Strategi og målsætninger 

Vi starter med organisationens overordnede strategi. Hvis virksomheden er en del af en større 

organisation, skal man først sikre, at der er sammenhæng mellem egen strategi og 

moderorganisationens strategi og målsætninger. Her er det også vigtigt at være opmærksom på, at 

der ikke overses uskrevne regler eller forudsætninger for samarbejdet med moderselskabet.  

 

Som det fremgår af Bilag 1, er BRFkredit ejet af BRFfonden. Fondsejerskabet har både en historie 

og en konkret indstilling til forvaltningen af såvel investeringer, kunder og personale. Det er derfor 

vigtigt at sikre, at der er taget højde for fondens strategi, målsætninger og ønsker i BRFkredits egen 

strategi og målsætninger. Det giver sikkerhed for, at man altid kan tage udgangspunkt i egen 

strategi, når der risikostyres.  

 

Man bør også føre samtaler med interne og eksterne interessenter, som har afgørende indflydelse på 

driften af alle vigtige forretningsområder. Dels fordi involvering af interessenterne giver en mere 

rigtig integration af ERM-projektet i de enkelte forretningsenheder, dels for at sikre, at 
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interessentens egne målsætninger ikke skaber problemer, så eventuelle konflikter bliver belyst med 

det samme.  

I BRFkredits tilfælde er det fx oplagt at føre samtaler med BRFbank og med EDC for at afdække, 

hvorvidt parternes målsætninger stemmer med egne målsætninger. Hvis denne undersøgelse af 

eksterne interesser ikke gennemføres, kan fremtidige konflikter mellem egne og interessenters 

målsætninger ødelægge ERM-processen.  (Broadleaf Capital International 2005, p. 2) 

 

Det registreres, hvis der findes strategiske konflikter mellem BRFkredit og eksterne interessenter. 

Konflikterne anvendes i arbejdet med at identificere risici.  

 

Lad os nu antage, at der er fuld overensstemmelse mellem fondens, interessenternes og BRFkredits 

strategi og målsætninger eller at alle væsentlige konflikter er blevet belyst og registreret. Vi kan 

derfor gå videre og se på mission og vision. Sådan formulerer BRFkredit sin egen Mission og 

Vision: 

 

"Mission 

Som fondsejet realkreditinstitution ser vi det som vores opgave dels at sikre vore kunder billig 

ejendomsfinansiering, dels at sikre obligationsejerne en sikker placering af deres midler. 

 

Vision 

 at låntagere oplever BRFkredits salg og rådgivning som markedets enkleste og BRFkredits 

produkter og priser som værende blandt de mest konkurrencedygtige 

 at obligationsinvestorer vurderer, at de ved køb af BRFkredits obligationer foretager en 

investering, som giver dem et konkurrencedygtigt afkast” 

 at samarbejdspartnere oplever, at BRFkredits produkter er nemme at formidle, samt at de 

tilfører processer og kunder merværdi 

 at medarbejdere oplever BRFkredit som en sund og attraktiv arbejdsplads" 

(Citat: http://www.brf.dk/C12569D50035A140/alldocs/DOCNJAN-4PRH3J , 2009) 

 

Både mission og vision er relativt faste størrelser, som sagtens kan stå uforandrede gennem mange 

år. Derfor er der ingen grund til at følge op på dem løbende, når de først er indoptaget i ERM-

processen. 
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Det er kun muligt at arbejde med ERM, hvis virksomheden arbejder struktureret med sin strategi, så 

den overordnede strategi kan linkes direkte til de konkrete målsætninger, som defineres for hvert 

forretningsenhed og fagområde.  

(COSO 2004, p. 14-16) 

 

Disse målsætninger kan ændres løbende hvert år, hvert kvartal og for nogle typer målsætninger, kan 

de ændres fra dag til dag, hvis situationen kræver det. Således er der også udviklet en lang række 

konkrete målsætninger i BRFkredit. Et godt eksempel er virksomhedens kundemål for svartider, 

åbningstider, elektronisk kommunikation m.v., som man har valgt at offentliggøre på egen 

hjemmeside: 

 

 
(www.brf.dk, 2009) 

 

Disse mål er ikke nær så statiske. Der kan være tvingende grunde til, at åbningstiderne ændres – fx 

hvis Lukkeloven ændres. Eller konkurrenterne kan måske pludselig tilbyde en bedre svartid på en 

låneansøgning, som BRFkredit er tvunget til at matche. 

 

Virksomhedens målsætninger er en væsentlig del af konteksten. Målsætningerne er integreret i 

ERM-processen gennem måling af opnåelsen af succeskriterier. Ovenstående eksempel er et 

glimrende eksempel på, hvordan kundemål internt kan opstilles som en række succeskriterier, der er 

tæt forbundet med virksomhedens konkurrenceevne og dermed markedsandel og omsætning.  
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Et væsentligt succeskriterium er f.eks. responstiden på lånebevilling, da det er et redskab til at miste 

så få kundeemner som muligt, mens en låneansøgning står på. Samtidig kan en lav svartid tiltrække 

nye kunder, som har et lånebehov, der haster. 

 

Da succeskriterier kan benyttes til at måle, om virksomheden når sine mål, kan de også anvendes til 

at måle konsekvensen af events, som kan true målopfyldelsen. I sidste ende har succeskriterier altid 

som formål at sænke udgifter og responstid og øge omsætning og serviceniveau. 

(Broadleaf Capital International 2005, p. 2) 

 

5.1.1.2 Risikoappetit 

Når der er skabt et overblik over strategi og målsætninger, er det tid til at undersøge, om der er 

overensstemmelse mellem BRFkredits risikoappetit og virksomhedens målsætninger. Definitionen 

på risikoappetit er den grad af risiko en virksomhed er villig til at acceptere for at skabe værdi. 

 

"Risk appetite is the amount of risk, on a broad level, an entity is willing to accept in pursuit of 

value. It reflects the entity’s risk management philosophy, and in turn influences the entity’s 

culture and operating style." 

(Citat: COSO, “Enterprise Risk Management - Integrated Framework, Application Techniques”. The Committee of 

Sponsoring Organisations of the Treadway Commission, , 2004, s.19) 

 

Det er ikke nogen simpel proces at afdække risikoappetitten. Udvikling og implementering tager 

ofte op til et år. Mange finansielle virksomheder arbejder i øjeblikket med at definere deres egen 

risikoappetit. Det gør de bl.a. fordi risikoappetitten giver virksomheden en konkurrencemæssig 

fordel. Risikoappetitten kan medvirke til at opfylde kravene i Basel II om øget gennemsigtighed i 

virksomhedens risikoprofil.  

(Axelsen, H. & PwC, 2008, p. 26) 

 

Har virksomheden ikke defineret en risikoappetit, kan der etableres en foreløbig risikoappetit, så 

igangsætningen af ERM-projektet ikke forsinkes. Nedenstående figur illustrerer, hvordan 
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risikoappetitten udvikles og implementeres for BRFkredit. 

 
(Kilde: Egen tilvirkning) 

 

Fremgangsmåden er, at virksomhedens ledelse besvarer en række spørgsmål om ledelsens holdning 

til risici. Spørgsmålene skal hjælpe ledelsen med at erkende virksomhedens risikovillighed. Når 

man kender risikovilligheden, kan man formulere en risikoappetit og herefter indarbejdes denne i en 

ERM-politik og en ERM-plan. Efterfølgende indarbejdes risikoappetitten også i alle politikker, 

procesbeskrivelser og guidelines. 

 

Spørgsmålene for BRFkredits ledelse kunne fx være: 

 

 Hvilke risici accepterer BRFkredit i dag med sin position i markedet? 

 Hvor stor en del af indtjeningen er virksomheden parat til at risikere. Vil ledelsen fx 

acceptere 5 % sandsynlighed for at tabe 50% af sin indtjening, hvis der er over 50% 

sandsynlighed for at øge indtjeningen med 25%?    

 I hvilken grad er BRFkredit parat til at gå ind i projekter med lavere sandsynlighed for 

succes men større upside-mulighed? 
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 Hvordan skal BRFkredits risikoappetit se ud sammenlignet med konkurrenternes. Hvor 

meget risiko er virksomheden parat til at acceptere med henblik på at passere 

konkurrenterne indenfor produktudvikling. Vil virksomheden være trendsætter? 

 Er der særlige risici, som BRFkredit ikke vil acceptere - fx risici, der kunne resultere i 

overtrædelse af regler eller lovgivning om beskyttelse af persondata? 

 

Ovenstående spørgsmål er inspireret af 12 spørgsmål, som COSO foreslår ledelsen kan besvare som 

led i arbejdet med at udvikle virksomhedens risikoappetit.  

(COSO 2004 b, p. 16-17) 

 

Når risikoappetitten skal formuleres, kan det både ske kvantitativt og kvalitativt. Når 

risikoappetitten formuleres ved hjælpe af kvantitative mål, kan det fx ske ved at måle på vækst, 

omsætning osv. Risikoappetitten kan også indeholde grænser for, hvor store tab virksomheden er 

parat til at tage med henblik på at nå konkrete mål.  Mange virksomheder foretrækker at måle 

kvalitativt og i stedet beskrive alle risici med mere generelle termer. Fx på en skala fra Lav til Høj 

for konsekvens og sandsynlighed.  

(COSO 2004 b, p. 28)  

 

Som det fremgår af ovenstående er arbejdet med at afdække risikoappetitten et omfattende 

selvstændigt projekt, som involverer mange medarbejdere og kræver tid. I denne case vil vi derfor 

ikke forsøge at formulere en risikoappetit for BRFkredit. Men arbejdet skal gøres, før et ERM-

system kan implementeres. 

 

Man kan vælge, at risikoappetitten udtrykkes i en enkelt sætning for hele virksomheden. Eller man 

kan vælge at sammensætte den af en række indikatorer. Det anbefales at holde formuleringen så 

enkel som muligt, da det er nemmere at formidle til resten af organisationen. Her er en række 

eksempler på, hvordan andre virksomheder har valgt at udtrykke deres risikoappetit: 

 



 38 

 

 

Når risikoappetitten er formuleret, skal den indskrives i en ERM-politik for hele virksomheden. En 

ERM-politik er et dokument, som kort beskriver virksomhedens risikoprofil, og de overordnede 

principper for, hvordan virksomheden skal arbejde med sin risikostyring. På baggrund af 

Risikopolitikken kan der herefter skrives en ERM-plan, som er en køreplan for, hvordan ERM i 

praksis skal implementeres ud i hele BRFkredits organisation. Endelig skal risikoappetitten 

naturligvis skrives ind i alle organisationens politikker, procesbeskrivelser og retningslinjer. 

 

5.1.1.3 Risikotolerance 

Det sker ofte, at begrebet risikotolerance blandes sammen med risikoappetit. Men kort fortalt er 

risikotolerance den acceptable variation omkring et konkret mål. BRFkredit har opsat mange 

konkrete målsætninger for de enkelte forretningsenheder. En af målsætningerne er, at bevilling af et 

lån skal kunne ske inden for ½-1 dag. Risikotolerance for dette mål kunne fx være, at der accepteres 

en variation for dette mål på + 1 dag for max. 10 % af alle lånebevillinger.  

 

Ved at styre måloverskridelser med risikotolerancer, kan virksomheden bedre sikre, at den samlede 

risiko forbliver inden for risikoappetitten. Man kan også sige, at risikotolerance beskriver grænsen 

mellem risikoappetitten og uacceptabel risiko. 

 

5.1.1.4 Risk Map 

Med en kvalitativ skala kan virksomhedens risikoprofil nemmere udtrykkes i et såkaldt "risk map". 

En efterhånden ganske populær metode til at tegne risikoappetitten. Ikke mindst fordi et risk map er 

nemt at formidle til hele organisationen. Et risk map tegnes normalt som et koordinatsystem med 

konsekvens på X-aksen og sandsynlighed på Y-aksen.  
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I eksemplet nedenfor er BRFkredits risikoappetit illustreret med det grønne område. I det hvide 

område er risikoen for lav i forhold til risikoappetitten. I det røde felt overskrider risici 

virksomhedens risikoappetit. Alle risici i det røde felt kræver derfor, at BRF's risikoledelse griber 

ind for at reducere sandsynlighed og effekt, så disse risici igen kommer inden for virksomhedens 

risikoappetit. Den fede sorte linje mellem det grønne og røde felt illustrerer risikotolerancen. 

 
(Axelsen, H. & PwC, "Risikoappetit", artikel i R&R, 2008, p. 29 + Egen tilvirkning) 
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Et risk map får naturligvis først for alvor værdi, når vi kan indsætte identificerede risici og 

håndteringen af risiciene. Den efterfølgende risikovurdering skal afgøre, hvilke konkrete risici, der 

skal indsættes i BRFkredits risk map. Derfor vender vi tilbage til dette risk map i afsnittene 5.5 

Risikovurdering og 5.7. Overvågning og kontrol. 

 

5.1.1.5 Risikokultur 

Med risikokultur forstås det miljø, som allerede eksisterer i virksomheden omkring risikostyring. 

Hvilke vaner og traditioner for risikostyring er allerede etableret og hvilke holdninger er der i 

organisationen til risiko og risikostyring. 

 

Som vi allerede tidligere har været inde på, er der etableret en lang række selvstændige rutiner til 

styring af risici i BRFkredit. Selv om der ikke er etableret et samlet ERM-system, er der således 

allerede indarbejdet en lang række rutiner og holdninger.  

 

Man kan implementere ERM efter alle kunstens regler og alligevel lykkes projektet ikke, hvis 

virksomhedens kultur ikke er med. 

"Enkeltpersoner kan, hvis de vil, for det meste komme uden om systemerne." 

(Citat: Risk Management, Kommunikation med rating-bureauer og kreditorer, PwC, s. 5) 

 

Det er derfor vigtigt, at der arbejdes bevidst med at forstå og påvirke de eksisterende holdninger og 

meningsdannere, når et samlet ERM-system skal implementeres. Bedst er det naturligvis, hvis de 

nuværende risikoansvarlige kan deltage som ambassadører for et kommende ERM-system. 

 

5.1.2 Kreativ del 

I kontekstanalysens kreative del skal den samlede virksomhed nedbrydes til et antal 

hensigtsmæssige emner. Formålet er at lette arbejdet med risikoidentificering. Et emne er en mindre 

del af organisationen eller et mere specialiseret fagområde end den samlede virksomhed. Erfaringen 

viser, at det efterfølgende arbejde med at identificere risici bliver langt mere fokuseret og 

dybdegående, hvis der er forberedt emner.  

 

For at kunne overskue identifikationen af risiciene i BRFkredit i opstartsfasen, kan det være 

hensigtsmæssigt at opdele i emner. Der kan tage udgangspunkt i organisationsdiagrammet. Det 

giver stor sikkerhed for at have dækket hele virksomheden. For BRFkredit kunne det give følgende 

emner: 
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• Privat 

• Erhverv 

• Støttet byggeri 

• Finans 

• Fonds og Forretningsudvikling 

• IT 

• Kredit og Kvalitet 

• Personale 

• Jura og Compliance 

• Bestyrelses-Direktionssekretariatet 

• BRFbank 

 

Et godt og gennemtænkt udvalg af emner øger kreativiteten og sikrer at alle væsentlige spørgsmål 

kommer på bordet, når risici skal identificeres. Men det kan være en krævende opgave at definere 

de rette emner, hvis man ikke tager udgangspunkt i organisationsdiagrammet. Dels skal de være så 

specifikke, så de inspirerer det videre arbejde med at identificere risici, dels skal emnerne være så 

generelle, så de ikke styrer eller direkte bestemmer, hvilke risici der identificeres. Endelig skal 

emnerne tilsammen dække hele virksomheden og dens aktiviteter og interesser. 

 



 42 

5.2 Risikoidentificering 

At identificere risici er grundlaget for senere at kunne hånd-

tere dem. For kender vi ikke BRFkredits risici, kan vi heller 

ikke forberede os på dem.  

 

5.2.1 To metoder til risikoidentificering 

Der er to metoder til at afdække risici: 

• Gennemgang af tjeklister, der baserer sig på tidligere 

erfaringer. Listerne kan både være udviklet internt i 

virksomheden eller være branchespecifikke lister 

med standard risici, som er kendte indenfor særlige kontekster. Disse lister giver ofte en 

hurtig oversigt over en lang række risici, som det eller ville have kostet lang tid at 

identificere.  

• Brainstorm i arbejdsgrupper, hvor personer med direkte tilknytning til emnet deltager. 

Denne arbejdsform er naturligvis noget mere krævende end en gennemgang af en tjekliste. 

Men samtidig er metoden også langt mere effektiv mht. at sikre, at alle væsentlige risici er 

identificeret. 

(Broadleaf Capital International 2005, p. 3, 2007) 

 

Begge metoder har hver deres svagheder og styrker. Valg af færdige tjeklister er en nærliggende 

løsning, da det kan giver en følelse af sikkerhed. Mange konkluderer, at hvis andre allerede har 

tænkt disse forhold igennem, så er det nok bedre at støtte sig til deres tanker fra starten af processen 

med at identificere risici, men det kan være en farlig vej at gå, hvis man kun benytter tjeklister, da 

de sætter faste rammer for, hvilke risici der omfattes af virksomhedens ERM-system. 

 

5.2.2 BRFkredit bør vælge brainstorm 

BRFkredit bør derfor vælge at udføre brainstorms, når risici skal identificeres. En brainstorm giver 

plads til at både ledelse og medarbejdere kan arbejde kreativt med identificeringen af risici. Når 

tankerne flyder frit, er der erfaringsmæssigt større chance for, at man får identificeret de nye 

fremadrettede risici, som måske ikke findes på en gammel tjekliste. (Broadleaf Capital International 

2005, p. 3) 
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Der bør gennemføres en brainstorm for hvert emne, som blev fastlagt under kontekstanalysen. Til 

hver brainstorm indkaldes nøglepersoner, inden for det pågældende fagområde. Det er vigtigt, at der 

blandt deltagerne i brainstorm ikke kun befinder sig topledere. Der bør derfor også være deltagelse 

af BRFkredits nøglemedarbejdere, som til dagligt arbejder med området.  

 

Da formålet med brainstorm alene er at identificere mulige risici, er det vigtigt, at alle forslag 

registreres i en log med oplysninger om risikoens navn, beskrivelse, samt kontaktdata til den 

person, der identificerede risikoen. Først ved den efterfølgende risikoanalyse og risikovurdering kan 

man afgøre, hvorvidt en identificeret risiko skal medtages.6 

 

Der er ingen tvivl om, at Brainstorm i arbejdsgrupper bør være den foretrukne metode. Kan det ikke 

lade sig gøre, kan brainstorm erstattes eller suppleres med personlige interviews.  

 

5.2.3 Tjeklisten supplerer resultatet fra brainstorm 

Når alle brainstorms er afholdt krydstjekkes med tjeklister før det samlede resultat analyseres. Det 

giver mulighed for at opdage glemte risici eller svagheder i emnerne. Tjeklisterne kan være lister, 

som løbende vedligeholdes af BRFkredit selv i takt med at arbejdet med ERM skrider frem.  

 

Det kan også være lister, som er udarbejdet i samarbejde med andre aktører i den finansielle sektor, 

så der etableres erfaringsudveksling på tværs af virksomheder. Det kan naturligvis ikke lade sig 

gøre med direkte konkurrenter, men det er en oplagt mulighed både i forhold til BRFbank, EDC 

samt andre tætte samarbejdspartnere i den finansielle sektor. En mulighed er også at etablere et 

ERM-samarbejde med udenlandske finansielle virksomheder, der ligner BRFkredit. Det kan give 

værdifulde input til tjeklisterne fra andre virksomheder, som måske er længere fremme eller har 

mere erfaring med ERM. 

 

Ved at BRFkredit supplerer brainstorms med tjeklister, opnår man både at give plads til kreativ 

tænkning og samtidig har man sikkerhed for, at alle standard-risici i såvel virksomhed som branche 

opfanges. 

 
                                                 

 

 
6 For yderligere information om planlægning og facilitering af en brainstorm henvises i øvrigt til den almindelige 

faglitteratur om emnet. 
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Når listerne med risici fra brainstorms og tjeklister senere i processen har været igennem 

risikoanalyse og risikovurdering, er det vigtigt at samle nye tjeklister og/eller opdatere de gamle 

tjeklister til næste gang, der skal gennemføres risikoidentificering. På den måde kan ERM-

processen videreføre den erfaring, som løbende opsamles. 

 

5.2.4 Eksempel: Identificerede risici i BRFkredit 

Vi skal i dette afsnit se nærmere på udvalgte eksempler på identificerede risici i BRFkredit. 

Risiciene er indsamlet i et risikokatalog af Intern Revision i BRFkredit, som løbende gennemfører 

risikoidentificering for hele koncernen. Risikoidentificeringen bliver udført uden sammenhæng med 

et egentlig ERM-system, men de indsamlede data er af høj kvalitet. Derfor vil vi her benytte de 

indsamlede data som eksempler på identificerede risici i BRFkredit. 

 

At Intern Revision har stået for arbejdet med at identificere risici er blot udtryk for, at der ikke er 

etableret en egentlig risiko-organisation i virksomheden. For at få den mest effektive 

risikoidentificering, bør hver forretningsenhed nemlig udføre risikoidentificering på egne 

forretningsområder. På den måde sikrer man den mest kompetente identificering af mulige risici. 

Først i forbindelse med den efterfølgende risikovurdering samles alle identificerede risici, så de kan 

vurderes på en fælles skala. Det giver mulighed for at foretage en samlet vurdering i forhold til 

virksomhedens risikoappetit og virksomhedens risk map kan herefter tegnes. 

 

Men eftersom BRFkredit ikke har implementeret et ERM-system for hele organisationen, har Intern 

Revision selv identificeret risici gennem interviews med afdelingsledere og nøglemedarbejdere i 

forbindelse med revisionen. I forbindelse med arbejdet er der skabt en række lister med potentielle 

risici. Vi har udvalgt 18 eksempler på identificerede risici, som alle vedrører udlån, jf. "Bilag 2: 

Risikokatalog for udlån i BRFkredit". Vi vil vende tilbage til disse 18 risici, når risikoanalyse og 

risikovurdering skal udføres. 
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5.3 Risikoanalyse 

Formålet med risikoanalysen er at fastslå, om de 

identificerede risici har indflydelse på målsætningerne i 

BRFkredit og i givet fald hvor meget. Risikoanalysen 

udføres lokalt i den enkelte forretningsenhed og skal 

resultere i, at hver enkelt risiko får en bedømmelse på en 

fast skala.  

 

5.3.1 Sandsynlighed og konsekvens 

I forbindelse med bedømmelsen skal sandsynlighed og kon-

sekvens analyseres. Sandsynligheden skal sige noget om, hvor stor en chance der er for at en 

begivenhed indtræffer. Konsekvensen af begivenheden skal beskrive, hvilken effekt det vil få, hvis 

begivenheden indtræffer. Sandsynlighed måles normalt i procent eller som en frekvens, mens 

konsekvens ofte måles som en udgift. 

 

Det vil altid være en stor og besværlig opgave at bedømme, hvor meget opmærksomhed de 

forskellige risici i BRFkredit skal have, idet man ikke kan medtage alle risici. Det er klart, at risici 

med lav sandsynlighed og lav effekt nemt kan sorteres fra. Det er også nemt at beslutte, at der skal 

særlig fokus på de risici, som både har høj sandsynlighed og medfører store konsekvenser. Men de 

fleste risici befinder sig imellem de to yderpunkter, og de kan være meget besværlige at sortere. 

(COSO 2004 a, p. 50) 

 

For at analysere sig frem til sandsynlighed og konsekvens kan man anvende både kvantitative og 

kvalitative metoder. Lad os se nærmere på analysemetoder, som man med fordel kunne gøre brug 

af. 

 

5.3.2 Kvantitative analysemetoder 

Benchmarking: En udbredt metode i finanssektoren, hvor konsekvensen af en event måles i forhold 

til overordnede benchmarks som fx et aktieindeks. Men metoden kan også anvendes fx til at 

sammenligne performance mellem to afdelinger, sammenligne direkte med konkurrencer i markedet 

eller et større antal virksomheder med samme karakteristik. Benchmarking er med andre ord en 

stærk metode, som kan afsløre muligheder for at forbedre performance. (COSO 2004 b, p. 44) 
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Sandsynlighedsmodeller: En metode hvor events og deres konsekvenser sammenholdes med deres 

sandsynlighed. Sandsynlighed og konsekvens vurderes ud fra historiske data eller simuleringer. 

Nedenstående eksempel viser, hvordan en finansiel virksomhed anvender en market VaR-analyse7 

til vurdere risikoen for tab på en portefølje af værdipapirer. I eksemplet har virksomheden estimeret, 

at der maksimalt kan tabes kr. 2 mio. på en enkelt dag med 95 % sandsynlighed. Det blå område 

illustrerer det maksimale tab med 95 % sandsynlighed, mens det røde område illustrerer tabet for de 

sidste 5 % sandsynlighed: 

 

 
(Citat: COSO, “Enterprise Risk Management - Integrated Framework, Application Techniques”. The Committee of 

Sponsoring Organisations of the Treadway Commission, 2004, s.39) 

 

Subjektive modeller: Her anvendes subjektive antagelser ved estimeringen af konsekvens uden at 

beregne en sandsynlighed. Analysemodellerne kan bl.a. være scenarieanalyse og stresstest. 

 

Scenarieanalyse anvendes gerne til at bedømme effekt og afledte effekter af en systemfejl eller 

uventet hændelse. Dermed kan der skabes et samlet overblik over konsekvenserne af fx et IT-

nedbrud i 4 timer. Et kendt scenarie er nedbrud i et centralt IT-system med konsekvenser på tværs 

af virksomheden. En tabel med angivelse af forretningsenhed, konsekvens og udgift kan anvendes 

til at estimere alle afledte konsekvenser og den samlede udgift. 

                                                 

 

 
7 Value-at-Risk (VaR) modeller beskæftiger sig med forandring i værdien af en enhed eller gruppe af enheder, hvor 

forandringen ikke må overskride en bestemt grænse i et bestemt tidsrum. Modellen anvendes til at estimere 

sandsynligheden for ekstreme værdier, som kun sjældent opstår. Fx kan modellen benyttes til at estimere et maksimalt 

tab, som ikke må overskrides med en sikkerhed på fx 95%.  
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(Kilde: Egen tilvirkning) 

 

Stresstest anvendes normalt til at teste events, som har ekstreme konsekvenser - især indenfor 

operationelle og finansielle risici. Stresstest adskiller sig fra scenarieanalyse ved at stresstesten 

fokuserer på den direkte effekt af en enkelt event. Fordelen ved stresstesten er, at den kan udføres 

på de typer af events, som ikke fanges ordentligt af sandsynlighedsteknikker, da de netop ikke er 

særligt sandsynlige. Fx anvendes stresstest af ERM-systemer i den finansielle sektor til at vurdere 

effekten af pludselige og store ændringer i valutakurser, renteændringer eller prisændringer på 

faktorer, som derivater er baseret på. (COSO 2004 b, s. 43) 

 

BRFkredit har allerede gennem en årrække anvendt flere kvantitative analysemetoder. Derfor vil 

ovenstående eksempler formentlig ikke være ukendte. Men indtil videre anvendes 

analysemetoderne som selvstændige værktøjer uden relation til en samlet ERM-model. 

 

5.3.3 Kvalitative analysemetoder 

De kvalitative analysemetoder til at analysere risici er fx workshops eller kvalitative interviews. 

Effekten af de kvalitative analysemetoder er som regel lige så stærk som effekten ved de 

kvantitative. Derfor ser man ofte begge metoder blive anvendt. (COSO 2004 a, s. 53) 

 

Man vurderer en risiko ud fra dens iboende risiko og ud fra dens residualrisiko. Iboende risiko er 

den samlede risiko som er til stede, uden hensyntagen til eksisterende kontroller. Residualrisiko er 

den netto risiko, som virksomheden udsættes for med det nuværende kontrolniveau, efter at risikoen 

er håndteret.  
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(Kilde: Egen tilvirkning) 

 

Forskellen mellem Iboende og residual risiko beskriver kontrolniveauet. Men det fortæller ikke 

noget om, hvorvidt residualrisikoen er inden for virksomhedens risikoappetit. ERM giver kontrol 

over risikostyringen, så residualrisikoen kan bringes inden for risikoappetitten.  

 

Analysen af forskellen mellem residualrisikoen og virksomhedens risikoappetit kan give værdifulde 

informationer, som kan omsættes i besparelser og mere effektiv risikostyring. Fx kan det være en 

ændret fokus fra et område til et andet for at bringe virksomhedens samlede risikoeksponering inden 

for risikoappetitten. Det kan også være frasalg, øget kontrol, ændret finansiering osv. (Axelsen & 

PwC, 2008, p. 28) 

 

Det er vigtigt, at risikoanalysen både omfatter iboende risici og residuale risici. Sidstnævnte 

risikotype glemmes ofte ved en risikoanalyse. Risikoanalysens bedømmelse skal gøre det muligt at 

udføre den efterfølgende risikovurdering ud fra et fælles grundlag. Risikoanalysen bør udføres 

decentralt i de enkelte forretningsenheder,  

 

5.3.4 Eksempel: Risikoanalyse af BRFkredits identificerede risici 

Risikoanalysen af de indsamlede data fra BRFkredit går i al sin enkelthed ud på, at hver 

forretningsenhed vurderer de indsamlede risicis konsekvens og sandsynlighed.   

 

Til det formål benyttes den fælles skala for konsekvens og sandsynlighed, som også anvendes på 

BRFkredits risk map. På skalaen findes fire målepunkter for konsekvens: Væsentlig, Omfattende, 
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Kritisk og Katastrofe, som hver udtrykker et tab målt i kroner. For sandsynlighed arbejder vi også 

med fire målepunkter: Sjælden (1%), Hændelig (4%), Mulig (10%) og Sandsynlig (>50%).  

 

Som led i risikoanalysen, er det den enkelte forretningsenheds opgave at analysere hver risikos 

konsekvens og sandsynlighed ud fra de to skalaer. Endvidere noteres det, hvilke kontrolfunktioner, 

der er etableret. Det kunne fx give følgende resultat:  

 

Analyse af Risikokatalog 

Navn Konsekvens Sandsynlighed 

1. Udlån - ændring i markedet Kritisk Hændelig 

2. Udlån - fejl i dokumenter Omfattende Sjælden 

3. Udlån - fejl eller mangl. forbehold Omfattende Mulig 

4. Udlån - fejl i gruppevise nedskriv. Omfattende Mulig 

5. Udlån - fejl i indvid. nedskriv. Omfattende Mulig 

6. Udlån - fejl i kreditscore param. Omfattende Sjælden 

7. Udlån - fejl i låneudmåling Væsentlig Sjælden 

8. Udlån - fejl i udbetaling Omfattende Mulig 

9. Udlån - fejlagtig bogføring i SAP Kritisk Hændelig 

10. Udlån - for høj belåning Omfattende Mulig 

11. Udlån - kompetenceoverskridelse Omfattende Mulig 

12. Udlån - kreditvurdering Omfattende Mulig 

13. Udlån - lånegodkendelse Omfattende Mulig 

14. Udlån - lovændringer Kritisk Sjælden 

15. Udlån - mgl. overh. af pol. / regler Omfattende Hændelig 

16. Udlån - overh. af FIL lov Kritisk Hændelig 

17. Udlån - tilstedev. af pantebrev Omfattende Hændelig 

18. Udlån Privat - kompet.overskrid. Omfattende Mulig 
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5.4 Risikovurdering 

Når virksomhedens forretningsenheder har identificeret og 

analyseret sine risici, sendes resultatet op til den centrale 

risikoledelse. Risikoledelsen kan enten bestå af en særlig 

organisatorisk enhed under bestyrelsen, eller det kan være 

direktionen, som udfører opgaven. 

 

Formålet med risikovurdering er dels at skabe et samlet 

overblik over alle væsentlige risici i organisationen, dels at 

klargøre de identificerede og analyserede risici til risiko-

håndtering. 

 

Risikoledelsens opgave er at vurdere de mange risici, som er fremsendt fra alle organisationens 

forretningsenheder. Først skal alle dubletter fjernes. Herefter skal der udføres et review af alle risici 

med henblik på at frasortere mindre relevante risici, at rette fejlagtige eller mangelfulde risici samt 

at ensrette alle måleværdier. Det er helt normalt, at der i denne proces også findes en lang række 

risici, som i praksis må vurderes til at være ubetydelige og derfor kan sorteres fra. 

 

Risikovurderingen kan hjælpe med til at forstå sammenhængen i det overordnede billede. Mange af 

disse risici vil allerede vise sig at være kortlagt i virksomhedens rutiner, beskrivelser og budgetter, 

mens andre vil være helt nye og måske uventede.  Både de kendte og ukendte risici har relevans.  

 

5.4.1 Risikoappetit en forudsætning for risikovurdering 

Risikovurdering kan kun udføres, når virksomhedens risikoappetit er fastlagt. Det skyldes, at det 

kun er muligt at vurdere, om en risiko er relevant, når man ved, om den ligger under, indenfor eller 

over virksomhedens risikoappetit. På trods af mange enkeltstående tiltag med risikostyring i 

BRFkredit, så er der aldrig udført en analyse af virksomhedens samlede risikoappetit. Derfor har 

resultaterne af tidligere forsøg på risikostyring ikke været mulige at anvende i en samlet 

risikovurdering for BRFkredit. 

 

Selv om en fastlagt risikoappetit er et krav i et ERM-system, ligger selve definitionen af BFRkredits 

risikoappetit dog uden for denne opgave. Vi antager derfor, at BRFkredits risikoappetit på dette 

tidspunkt i forløbet er kendt. Den bør nemlig være fastlagt allerede i forbindelse med 

kontekstanalysen. (Se mere om fastlæggelse af risikoappetit i afsnit 5.1 Kontekstanalyse.) 



 51 

 

5.4.2 Teknikker til risikovurdering 

Der findes forskellige teknikker til vurdering af risici, som kan inddeles efter metode. COSO og 

AS/NZS beskriver flere muligheder. Alle teknikker omhandler forskellige grader af kvantitative og 

kvalitative analyser. Her kan man vælge frit blandt de mange teknikker. Det er dog vigtigt, at valget 

af vurderingsteknik afspejler den information, der ønskes. Nogle steder kan det være en kvantitativ 

opgørelse med stor præcision, andre steder er der behov for en kvalitativ tilgang i form af 

spørgeskemaer til strategisk vigtige personer, som kan give et fuldt tilstrækkeligt helhedsbillede af 

risici på tværs af organisationen.  

 

Vi anbefaler, at man måler konsekvens i et konkret beløb, da dette gør ERM langt mere anvendeligt 

som værktøj til at planlægge efter. Det bør dog nøje overvejes, om alle vurderinger af konsekvenser 

skal resultere i et konkret beløb eller en faktor. Fordelen er, at beløbet er nemt at forholde sig til, og 

at man nemmere kan sammenligne forskellige risici. Ulempen er, at det ikke er alle risici, der er lige 

nemme at sætte beløb på, og derfor opnås mere arbitrære tal. Omvendt kan der være for mange 

nuancer der bortfalder, hvis man inddeler risiciene i subjektive skalaer eller niveauer.  

(COSO 2004 a, kap. 5) 

 

Risikovurderingen skal være med til at fortælle om konsekvens og hyppighed for udvalgte risici. 

AS/NZS fastslår ikke overraskende, at risikovurderingen skal holdes op mod kriterier sat ud fra 

virksomhedens risikoappetit. Endvidere at relevante risici udvælges, når der forelægger en 

risikovurdering.  

 

Tanken er, at de mange kortlagte risici, som er modtaget fra hele organisationen skal vurderes ud fra 

samme kriterier og samme skala. Det er den eneste mulighed for, at man kan give en reel vurdering 

af risici. Resultatet af risikovurderingen er, at man står tilbage med de meste relevante risici. Det er 

disse risici, som skal indgå i virksomhedens risk map.8 

 

                                                 

 

 
8 Der er mange forskellige erfaringer med, hvordan vurderingen udføres, og hvor mange risici man står tilbage med til 

sidst. Det generelle indtryk er dog, at der helst skal være 50-100 risici, når risikovurderingen er gennemført. LEGO 

oplyser fx, at man har ca. 75 risici, efter risikovurderingen er udført. 
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5.4.3 Eksempel: Risikovurdering af BRFkredits identificerede risici 

Lad os nu fortsætte med vores data-eksempel fra Udlån i BRFkredit. I forbindelse med 

risikovurderingen sammenholdes estimeringen af konsekvens og sandsynlighed med den 

tilsvarende i andre forretningsenheder. Endvidere vurderes hver enkelt sandsynlighed og der 

fastsættes om muligt et mere præcist beløb i konsekvens og mere præcis sandsynlighed. 

Det kunne fx give følgende resultat. Det skal understreges at beløb, sandsynlighed og angivelsen af 

risikoappetit i nedenstående tabel blot er tænkte eksempler:  

 

Resultat efter samlet risikovurdering 

Navn Konsekvens Sandsynlighed Appetit 

1. Udlån - ændring i markedet > DKK 100 mio. 4 % pr. år Over 

2. Udlån - fejl i dokumenter > DKK 10 mio. 1 % pr. år Match 

3. Udlån - fejl eller mangl. forbehold > DKK 10 mio. 10 % pr. år Match 

4. Udlån - fejl i gruppevise nedskriv. > DKK 10 mio. 10 % pr. år Match 

5. Udlån - fejl i indvid. nedskriv. > DKK 10 mio. 10 % pr. år Match 

6. Udlån - fejl i kreditscore param. > DKK 10 mio. 1 % pr. år Match 

7. Udlån - fejl i låneudmåling > DKK 1 mio. 1 % pr. år Under 

8. Udlån - fejl i udbetaling > DKK 10 mio. 10 % pr. år Match 

9. Udlån - fejlagtig bogføring i SAP > DKK 100 mio. 4 % pr. år Over 

10. Udlån - for høj belåning > DKK 100 mio. 10 % pr. år Over 

11. Udlån - kompetenceoverskrid. > DKK 10 mio. 10 % pr. år Match 

12. Udlån - kreditvurdering > DKK 10 mio. 10 % pr. år Match 

13. Udlån - lånegodkendelse > DKK 10 mio. 10 % pr. år Match 

14. Udlån - lovændringer > DKK 100 mio. 1 % pr. år Match 

15. Udlån - mgl. overh. af pol./regler > DKK 10 mio. 4 % pr. år Match 

16. Udlån - overh. af FIL lov > DKK 100 mio. 4 % pr. år Over 

17. Udlån - tilstedev. af pantebrev > DKK 10 mio. 4 % pr. år Match 

18. Udlån Privat - kompet.overskrid. > DKK 10 mio. 10 % pr. år Match 

 

(Egen tilvirkning) 
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5.4.4 BRFkredit risk map med risici indsat 

Nu hvor alle væsentlige risici er risikovurderet i forhold til virksomhedens risikoappetit, kan der 

opstilles et risk map med risici indsat. 

 

 
(Axelsen, H. & PwC, "Risikoappetit", artikel i R&R, 2008, p. 29 + Egen tilvirkning) 

 

Der findes andre måder at præsentere risikovurderingen på, f.eks. i form af tabeller eller lange 

beskrivelser. Den store styrke ved et risk map er, at det kan aflæses på få sekunder og dermed give 

et lynhurtigt overblik over virksomhedens samlede risikoeksponering set i forhold til 

risikoappetitten.  

 

Det er vigtigt at holde sig for øje, at et risk map er en forsimplet udgave af virkeligheden. Der ligger 

et detaljeret datagrundlag bag, som er kogt ned til en letforståelig visualiseret udgave af 

virksomhedens risici og risikoappetit. 
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5.5 Risikohåndtering  

AS/NZS har først den tilgang, at man skal identificere de 

muligheder, der er for risikohåndtering og de muligheder 

der er for implementering heraf. Det er her, at AS/NZS bl.a. 

adskiller sig fra COSO. AS/NZS lægger generelt i sin model 

mere op til at rådgive, hvordan virksomheden skal gøre sig 

overvejelser om risikohåndtering. COSO kører derimod 

efter skabelonen 1. Emne 2. modeller og 3. løsning. For 

BRFkredit og alle andre virksomheder gælder, at de kræver 

forskellige metoder til risikohåndtering, og COSO giver 

eksempler på metoder, mens AS/NZS hjælper til at overveje, hvad virksomheden har brug for.  

 

I AS/NZS opdeles risikohåndteringen i to afsnit, det ene omhandler mulighederne for at styre risici 

med positivt udfald og det andet om risici med negativt udfald. Hvorimod COSO fokuserer mest på 

styring af risici med negativt udfald.  

 

AS/NZS foreslår at risici med positiv effekt, håndteres ved aktivt at opsøge muligheder. Enten ved 

at begynde en ny aktivitet eller videreføre en eksisterende. Endvidere bør man forsøge at forøge 

antallet af muligheder og chancen for afkast. Generelt handler forslagene om overvejelser til 

hvordan man bedst muligt udnytter upside risici.  

 

De personer i BRFkredit som bør tage del i dette, er direktionen i forbindelse med udarbejdelse af 

strategi, marketingsafdelingen samt de personer som dagligt beskæftiger sig med udlån. AS/NZS 

kommer til sidst med en anvisning om at se på residual mulighederne, dvs. efter at mulighederne er 

ændret som følge af tiltag eller nye aktiviteter. Disse bør man være klar til at håndtere. 

 

Ved håndtering af risici med negativ effekt handler det om at:  

1. Undgå risiko 

2. Reducere risiko 

3. Dele risiko 

4. Acceptere risiko 

 

BRFkredit skal for hver risiko vælge mindst en af disse fire muligheder ud fra en cost / benefit 

betragtning. Hvis man helt vil undgå risiko, kan man forsikre sig ud af det. Men forsikringer 

medfører større omkostninger. Derfor kunne man reducere risikoen ved at stille større krav og 
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måske derved nedsætte aktiviteten og omsætningen. Det handler bl.a. om at finde lavest mulig 

risiko til lavest mulig omkostning, men det handler også om at negative risici er forbundet med 

positive risici. Endvidere handler det også om hvor ofte de negative risici indtræder, og med hvor 

stort et tab til følge. COSO anbefaler flere metoder og på baggrund af disse har vi sammensat 

følgende skema til håndtering af risici: 

 

 Iboende risiko  Residual risiko 

Risici Sandsynlighed Konsekvens  Risikohåndtering Sandsynlighed Konsekvens 

1. Undgå   

2. Reducere   

3. Dele   
   

4. Acceptere   

 

I første kolonne beskrives kort den risikoaktivitet der ses på. Det kunne være konkurrenten som 

lancerer et nyt produkt. I 2. og 3. kolonne er den vurderede sandsynlighed og indvirkningen på 

fortjenesten opgjort i procent og i kroner. I den 4. kolonne kategoriseres de muligheder der er for at 

håndtere den pågældende risikoaktivitet og herefter vurderes eller beregnes sandsynligheden for den 

residuelle risiko for hver af kategorierne, samt konskvens. På den måde opgøres cost og benefit. 

 

Nedenfor har vi taget dette skema og indsat en risiko som eksempel. Vi har kigget i Risikokataloget 

og har valgt den identificerede risiko "9. Udlån.: Fejlagtig bogføring i SAP". Bemærk, at mens 

risikoen "Fejlagtig bogføring i SAP" således er en ægte risiko, så er alle andre data i skemaet blot 

konstruerede eksempler. Skemaet illustrerer, hvordan sandsynlighed og konsekvens for både 

iboende og residual risiko kan opstilles på en overskuelig måde: 
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Eksempel: 9. Udlån: Fejlagtig bogføring i SAP 

 Iboende risiko  Residual risiko 

Risiko 

 

Sandsynlighed 

 

Konse-

kvens  

Risikohåndtering Sandsynlighed Konse-

kvens 

1. Undgå 

Overgå til andet ERP-system og 

afvikle SAP. 

100% (én gang) 50 mio. 

(Pris på nyt 

system) 

2. Reducere 

Udvikle ny funktionalitet til SAP-

løsning, så data-redundans 

mindskes og transaktions- og 

kontrolspor bedre kan overholdes.  

1% pr. år Tab:  

250 mio. 

 

3. Dele 

Overgå til andet ERP-system 

sammen med fx BRFbank så 

udgiften kan deles. 

100% pr. år 25 mio. 

Fe
jla

gt
ig

 b
og

fø
ri

ng
 i 

SA
P.

  

D
er

 e
r 

ri
si

ko
 f

or
 m

an
gl

en
de

 o
ve

rh
ol

de
ls

e 
af

 tr
an

sa
kt

io
ns

 -
 o

g 

ko
nt

ro
ls

po
r.

 H
er

ud
-o

ve
r 

er
 d

er
 r

is
ik

o 
fo

r 
da

ta
- 

re
du

n-
da

ns
. 

4%
  p

r.
 å

r 
= 

K
on

se
kv

en
s 

vi
l i

nd
tr

æ
ff

e 
hv

er
t 2

5.
 å

r 

Tab: 

250 mio. 

4. Acceptere 

Foretag ingen handlinger for at 

modvirke konsekvens. 

4% pr. år Tab: 

250 mio. 

(Kilde: Egen tilvirkning) 

 

Som det fremgår af eksemplet ovenfor, listes de forskellige muligheder for at undgå, reducere, dele 

og acceptere risikoen: 

Undgå: I eksemplet med fejlagtig bogføring i SAP, kan risikoen helt undgås ved at udskifte SAP 

med et andet ERP-system. Et sådan projekt koster dog 50 mio. og der er 100 % sandsynlighed for at 

man kommer til at betale denne pris. Derfor er det formentlig ikke en brugbar løsning udgiften taget 

i betragtning.  

Reducere: Man kan også vælge at reducere risikoen ved at udvikle ny og forbedret funktionalitet til 

SAP-løsningen. Dermed kan risikoen for et tab på 250 mio. ændres fra 4 til 1%. 

Dele: Det er også en mulighed for at dele udgiften ved at overgå til nyt ERP-system sammen med fx 

BRFbank. Det betyder, at engangsudgiften på 50 mio. kunne halveres til 25 mio. 

Acceptere: Endelig kan man vælge, at de tre alternative muligheder er dårligere end den iboende 

risiko. Derfor vælger man at acceptere risikoen. 
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5.6 Kontrol og overvågning 

Kontrol og overvågning er en række processer, som løber på 

tværs af den taktiske risikostyringsprocesser. De har som formål 

at sikre ERM-systemets stabilitet, kvalitet og troværdighed. 

5.6.1 Kontrol 

Kontrolaktivitet kan udføres på mange forskellige måder, men 

grundlæggende deles det op i politikker og procesbeskrivelser, 

der skal medvirke til, at den vedtagne risikostyring implemente-

res. Risikopolitikken beskriver, hvad der skal gøres og procesbeskrivelsen hvordan det skal gøres. 

AS/NZS kommer ikke specifikt ind på dette område, men COSO har flere metoder og eksempler til 

dette emne. Men det er blot metoder til det operationelle niveau, som f.eks. at redegøre for 

risikostyring via rapporter, tælle lager, måle forskellige data osv. 

 

I BRFkredit sikrer Intern Revision, at procesbeskrivelserne bliver overholdt i forbindelse med 

revision af de forskellige områder og alt dette rapporteres videre til ledelsen.  

 

BRFkredit udarbejder i dag en tillægsrapport til Årsrapporten om ”Risiko- og kapitalstyring”, hvor 

følgende risikoeksponering af kreditrisiko, markedsrisiko, operationel og likviditetsrisiko 

gennemgås, samt balanceprincip og kapitalforhold. Rapporten redegør for de lovgivningsmæssige 

krav, men indeholder samtidig noget af det, som COSO foreslår. Hvis BRFkredit indfører et ERM-

system, vil denne rapport blive udbygget eller indgå i en anden form for risikorapportering. 

 

I ”Metodedokumentet” beskrives, hvordan der er etableret løbende overvågning af vejledninger og 

politikker, som også omfatter gennemgang af større engagementer. BRFkredit har altså en del 

kontrolaktivitet, men det er ikke organiseret i forhold til et ERM-system. Det er ikke uvæsentligt, 

der allerede kontrolleres på nuværende tidspunkt. Men indførelsen af ERM vil medføre en anden 

prioritering af, hvor kontrolaktiviteten skal sættes ind. 

 

I nedenstående figur, har vi vist hvordan BRFkredit kan kombinere deres risk map med info om det 

antal kontroller, som pt. udføres på hver af de udvalgte risici i vores case.   
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(Axelsen, H. & PwC, "Risikoappetit", artikel i R&R, 2008, p. 29 + Egen tilvirkning) 

 

Formålet er at vise, om der udføres kontrol af de væsentlige risici. Det er overvågningens opgave at 

sikre, at der er de nødvendige kontroller til at afdække risici og at sikre kontrollernes effektivitet. 

 

5.6.2 Overvågning 

Overvågning er en uafhængig enhed i virksomheden, der overvåger hele organisationen, herunder 

aktiviteter, systemer m.m.. Metoder til overvågning kan fx. være tjeklister, scorecards, 

spørgeskemaer, benchmarking og andre metoder, som skal give virksomhedens ledelse et 

meningsfuldt billede af de risici, den skal reagere på. Men overvågningen skal også afsløre, om 

ERM-systemet følger med udviklingen, så det kan afsløres i tide, om nye risici identificeres tids nok 

til at kunne handle. 

 

Overvågning kan ifølge COSO ske på to måder: Gennem igangværende aktiviteter og ved separate 

evalueringer. Igangværende eller løbende overvågning er indbygget i normale rutiner og reagerer 

dynamisk på ændringer, fx. når der kommer en ny medarbejder eller der skiftes leverandør. 
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Fordelen ved separate evalueringer er, at de evaluerer effektiviteten af ERM-systemet og kan give 

et nyt syn på risikostyringen. Det bør være Intern Revision eller en ekstern uafhængig instans, som 

foretager den separate evaluering.  

 

Løbende overvågning foretages efter at aktiviteterne er sket. Den løbende overvågning vil helt klart 

tilføre BRFkredit værdi i form af, at medarbejderne tænker og arbejder med risikostyring i mange 

flere situationer, hvilket gør dem mere bevidste om deres handlinger. Dernæst er det med til i tide at 

spotte nye risici, positive som negative. Når overvågning er implementeret, skal der føres regnskab 

med, hvor og hvordan der overvåges, så det er nemt at vedligeholde overvågningen.  

 

Selvom COSO serverer dette som et optimalt system, skal man huske på, at det er mennesker som 

skal evaluere, vurdere og sikre aktiviteterne. Det betyder at der kan begås fejl, og at der kan ske 

større eller mindre overtrædelser, bevidst eller ubevidst. Dem kan overvågningen ikke altid fange i 

tide, måske først meget sent. AS/NZS skriver at igangværende undersøgelser er nødvendige for at 

sikre at ledelsesplanen forbliver relevant, og at det er nødvendigt at revurdere og se på om de 

faktorer som påvirker sandsynligheden og konsekvensen af en indtjening eller udgift ændrer sig. Og 

generelt er AS/NZS ligesom COSO inde på, at det er de løbende og igangværende tiltag mod 

risikobehandling, derfor opfordrer AS/NZS til regelmæssigt at gennemgå deres 

risikostyringsmodel/figur. 

 

Overvågning som funktion eksisterer i dag i BRFkredit. Fx Intern Revision. Her arbejdes med 

separate evalueringer, som rapporteres til ledelsen og bestyrelsen. Afdelingen er uafhængig af 

resten af BRFkredit organisationen (organisationsdiagram, se bilag1) 
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5.7 Information og kommunikation 

COSO inddeler kommunikation i intern og ekstern. Den 

interne er rettet mod virksomhedens ansatte, mens den 

eksterne er til virksomhedens interessenter.  

Internt lægges der vægt på: 

- videregivelse af vigtigheden af relevant og effektiv risiko-

styring 

- virksomhedens mål 

- risikoappetitten og risikotolerancen 

- fælles ”risikosprog” 

- personalemæssige roller og ansvarsfordeling i forhold til opbakning og støtte til risikostyringen. 

 

Ekstern kommunikation er vigtig, idet kunder, samarbejdspartnere, myndigheder, virksomhedsejere 

osv. alle kan bidrage med og få vigtig information om virksomhedens risikostyring. Det kan 

eksempelvis være kundeklager, eller en kommende investor, der vil vide mere om virksomheden. 

Derfor skal ekstern kommunikation i ERM-regi ses som kommunikation frem og tilbage med 

interessenter i forhold til de risici virksomheden udsættes for. 

 

COSO beskriver, at kommunikationen kan bestå af alt lige fra mundtlig overbringelse til rapporter, 

e-mail osv. Men påpeger, at ledelsen er i stand til at kommunikere mest kraftfuldt, og at ledelsens 

handlinger er vigtigere end ord. Endvidere er det vigtigt at alle i virksomheden får en grundig 

forståelse for risikostyring, da det letter kommunikationen, og at den derved kan leveres på flere 

forskellige måder. 

 

AS/NZS beskriver, at risikostyringsprocessen skal offentliggøres for virksomhedens ansatte for 

bedre at kunne evaluere eksisterende praksis og behov. En vigtig pointe, som bør medtages, når 

kommunikationsplanen for ERM-projektet skal skrives. 

 

BRFkredit kommunikerer i dag i form af de rapporter som lovgivningen forpligter dem til. 

Kommunikationen sker i forbindelse med revision af de enkelte områder og dermed ikke en løbende 

kommunikation. Endvidere er det en kommunikation der drejer sig om de daglige rutiner og 

aktiviteter og ikke om eksempelvis virksomhedens risikoappetit, da den endnu ikke er defineret. Det 

er dog ikke meningen, at virksomhedens ansatte hele tiden skal høre om risikostyring. Fx. sigter 

Coloplast mod at risikostyring fylder 5 % af arbejdstiden (Barnholdt 2008). 
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5.8 Delkonklusion 

Med  denne case har vi vist, hvordan BRFkredit med ERM kan definere virksomhedens 

risikoappetit, og hvordan risikoappetitten herefter kan visualiseres i et operationelt risk map, der 

kan anvendes til at kommunikere virksomhedens risikoprofil og skabe et let forståeligt overblik for 

såvel ledelse som medarbejdere. ERM skal med andre ord fungere som ledelsens værktøj til at 

matche den ønskede risikoappetit. 

 

Implementeres ERM-modellen i et ERM-system i BRFkredit, kan den udgøre den praktiske ramme 

for den taktiske proces. Vi har vist, hvordan denne proces kan: 

 identificere risici ved at arrangere brainstorms med ledelse og nøglemedarbejdere og ved 

at gennemgå tjeklister. 

 analysere risicis sandsynlighed og konsekvens på en fast skala ved hjælp af kvalitative 

og kvantitative metoder. 

 vurdere alle risici fra centralt hold i forhold til den samlede risikoappetit og herefter 

indplacere de udvalgte risici i et risk map. 

 håndtere risici ved enten at undgå, reducere, dele eller acceptere en risiko. Valget 

foretages ud fra en cost/benefit-analyse. 

 sikre at kommunikationssystemer, kontrolsystemer og overvågning er implementeret, så 

de integrerer med den samlede ERM-proces. 
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6 Cost/benefit-analyse af ERM i BRFkredit 

Med vores case på BRFkredit har vi kastet lys over, hvordan ERM udføres i praksis. Med denne 

viden skal vi nu se nærmere på, hvilket værditab og hvilken værditilvækst, som ERM medfører for 

virksomheden. Formålet er at opbygge den nødvendige information om "costs" og "benefits", så vi 

til slut i dette kapitel kan vurdere Cost/benefit ved at indføre et ERM-system i BRFkredit. 

 

I traditionel risikostyring er der to måder at skabe benefits på. Den ene er at mindske uønskede risici 

og derved reducere eller undgå tab. Den anden er at tage de rigtige risici, så der skabes muligheder 

og værdi. Men i et bredere perspektiv er de virkelige benefits ved ERM, at det ændrer 

organisationen mod en risikokultur, der kan give nye muligheder for opfyldelse af målsætninger. 

Førende danske virksomheder som Lego, Danfoss og Vestas påpeger, at selve indførelsen af ERM 

skaber mange nye muligheder for organisationens arbejde, således at der skabes nye muligheder for 

at nå nye mål. 

(Ledelsesidag, 2009). 

 

I dette kapitel vil vi først beskrive og estimere på de omkostninger der er ved at indføre ERM i 

BRFkredit. Herefter vil vi gå traditionelt til værks og se på, hvordan der skabes benefits ved at styre 

risici, og dermed undgå tab. Dernæst vil vi beskrive de benefits som andre virksomheder peger på 

ved ”moderne Risk Management”. Moderne Risk management lægger mindre vægt på at undgå tab 

og fokuserer i stedet på aktiv styring. AS/NZS og COSO er moderne Risk Management hvis de 

bruges rigtigt i hele organisationen. 

 

6.1 Analyse af omkostninger ved ERM 

Vi starter med at se på, hvilke omkostninger i bred forstand, som ERM vil medføre. Vi vil dels se 

nærmere på de konkrete udgifter, som implementering og drift medfører. Dels skal vi se nærmere 

på de kulturelle og sociale omkostninger, som er forbundet med indførelse af ERM i en 

virksomhed. 

 

6.1.1 Estimering af etableringsudgift 

For at kunne give et kvalificeret bud på den samlede etableringsudgift, skal man kende 

ambitionsniveauet hos virksomheden. I praksis kan ERM nemlig implementeres efter mange 

forskellige principper, teknikker og software. Endvidere afhænger en væsentlig del af udgiften af, 
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om der anvendes eksterne konsulenter. Dog er der nogle grundlæggende udgifter, som ikke kan 

undgås.  

 

I de følgende afsnit skal vi forsøge at liste op, hvilke opgaver, indkøb og konsulentydelser, som 

normalt ville være en del af etableringsudgift og driftsudgiften ved indførelse af ERM i en finansiel 

virksomhed af BRFkredits størrelse. 

 

6.1.1.1 Foranalyse og ERM-plan 

Som forberedelse til selve ERM-projektet giver det god mening at skabe det rette fundament ved at 

iværksætte en foranalyse, som skal afklare målsætninger og ambitionsniveau, og som skal resultere 

i en køreplan for hele projektet med organisation, tidsplan og budget. 

 

Når et ERM-projekt skal iværksættes, er der sjældent de rette kompetencer til stede i 

organisationen. Derfor er foranalysen som regel udført af eksterne konsulenter. Det anbefales dog, 

at der så tidligt i forløbet som muligt tages stilling til, om organisationen skal udvides med en Risk 

Manager, med specialkompetencer indenfor ERM. Dermed har huset en driver på ERM-projektet, 

som kan være det naturlige omdrejningspunkt, eventuelt hjulpet på vej af eksterne konsulenter i 

opstartsfasen. Det er dog vigtigt, at organisationen selv kan bære ERM-projektet, så derfor er det 

ikke en fordel, at hele implementeringsprojektet køres af eksterne konsulenter. De skal i stedet stå 

for uddannelse og instruktion af virksomhedens eget personale.  

 

6.1.1.2 ERM-politik og egen ERM-standard 

Hvis foranalysen resulterer i igangsætning af ERM-projektet, er det første step at få defineret en 

ERM-politik, der beskriver, hvordan der skal arbejdes med ERM i BRFkredit. I politikken skal det 

bl.a. defineres, hvorfor, hvordan og hvem ERM involverer.  

 

Som en del af dette arbejde skal BRFkredits egen ERM-standard defineres. Vi er allerede løbet i 

forvejen og har foreslået en ERM-model, som virker hensigtsmæssig. Men som alle lærebøgerne 

anviser, må hver organisation finde sin helt særlige ERM-model, som netop passer til 

virksomhedens særlige forretningsområde og kultur. Det må også forventes at dette arbejde kan 

understøttes af eksterne konsulenter, som har erfaring fra lignende processer.  
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6.1.1.3 Opdatering af guidelines og strategier 

Så snart husets egen ERM-model er på plads, er der også en lang række praktiske forhold, som 

falder på plads mht. konkrete procedurer for, hvordan risici skal identificeres, analyseres, vurderes 

og håndteres, samt hvordan BRFkredit ønsker at monitere, overvåge og kommunikere omkring 

ERM. 

 

Det betyder, at alle guidelines og strategier for alle forretningsområder skal opdateres, så de 

forholder sig til den nye ERM-model. Et større arbejde, som involverer medarbejdere fra alle de 

berørte områder og afdelinger, men samtidig en god måde at få engageret en lang række centrale 

medarbejdere på tværs af organisationen. 

 

6.1.1.4 Tilpasning af performancemåling og kontrolsystemer 

Da BRFkredit allerede har et velfungerende balanced scorecard, er det helt oplagt at tage 

udgangspunkt i dette, når systemerne til overvågning og kontrol skal etableres. En lang række 

eksisterende kontrolsystemer til overvågning af markeder og operationelle forhold er allerede 

etableret i BRFkredit, og disse vil formentlig med fordel kunne udnyttes til at understøtte ERM-

systemet med relevante data. 

 

6.1.1.5 Risikokatalog 

Der skal opbygges et såkaldt risikokatalog, hvor alle kendte risici registreres. Første gang kataloget 

skal fyldes op med risici vil det være en ekstra stor opgave, men herefter skal det hvert år løbende 

gennemgås for at sikre, at alle kendte risici stadig er indeholdt og beskrevet korrekt. Derfor er det 

vigtigt, at kataloget etableres rigtigt fra starten, så det på langt sigt kan håndtere denne opgave. 

 

Ofte er risikokataloget et stykke software. Formentlig er det en del af det samlede ERM IT-system. 

Men det kan også være et lille selvstændig program. For den sags skyld kan kataloget også etableres 

i Excel. Dog er der en risiko ved at have for mange små programmer, hvor viden og erfaring ikke 

kommunikeres videre til andre programmer.  

 

6.1.1.6 Kommunikation til medarbejdere og interessenter 

Der udarbejdes en kommunikationsplan, da vellykket kommunikation er afgørende for projektet 

succes.  Når startskuddet går til ERM-projektet, bør BRFkredit herefter sørge for, at projektets 

formål og praktiske betydning for hver medarbejder bliver kommunikeret ud. Det kan både ske 
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gennem skriftligt materiale, en særlig ERM-website for medarbejderne og/eller et særligt 

arrangement for alle medarbejdere, hvor projektet præsenteres. 

 

Kunder, presse, samarbejdspartnere, myndigheder og andre eksterne interessenter bør også 

informeres om de nye tiltag. Dels fordi det vil indvirke positivt på BRFkredits omdømme, dels fordi 

ERM-projektet ofte kræver en vis medvirken fra eksterne interessenter, f.eks. i forbindelse med 

nedbringelse af en fælles risiko. 

 

6.1.1.7 IT-infrastruktur og software 

Det er vurderingen, at BRFkredit i dag allerede har den nødvendige IT-infrastruktur, til at løfte 

opgaven med at drifte et ERM-system for hele koncernen (Madsen 2009). Der skal derfor ikke 

budgetteres med investeringer i IT-infrastruktur. 

 

Der findes efterhånden en del software til understøttelse af ERM-projekter. Da software-priserne 

samtidig varierer meget, og da en del af projektet kan indebære avanceret integration til 

eksisterende IT-systemer, er prissætningen af dette område behæftet med ekstra usikkerhed.  

 

6.1.1.8 Uddannelse 

Uddannelse er en stor post på budgettet. Ikke mindst fordi ERM-projektet vedrører alle 

medarbejdere. Der er både tale om generel uddannelse i ERM samt uddannelse i en lang række 

specifikke opgaver, fx vedrørende anvendelse af nye IT-systemer eller udførelse af nye procedurer. 

Som led i etableringen defineres en læringsstrategi, som både beskriver, hvordan hele 

organisationen med tiden kan introduceres og hvordan en lang række nøglepersoner løbende 

uddannes. 

 

6.1.1.9 Samlet estimat 

Vi estimerer, at den samlede etableringsudgift ligger på DKK 4,5 mio. kr. inkl. værdien af eget 

timeforbrug, jf. nedenstående tabel: 

 

Etableringsudgift Estimat (DKK) 

Foranalyse + ERM-plan (ekst. konsulenter) 250.000 
2 mandeår til etablering af ERM-system: 1.000.000 
 - ERM-politik   
 - Udvikling af egen ERM-standard   
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 - Opdatering af procedurer og guidelines   
 - Kommunikationsplan   
 - Læringsstrategi   
 - Tilpasning af performancemåling   
 - Etablering af kontrolfunktioner   
 - Risikokatalog   
Konsulentbistand 3 mandemåneder 750.000 
Kommunikation til interessenter 250.000 
Kommunikation til medarbejderne 250.000 
Software: Licens og integration 500.000 
Uddannelse 1.500.000 

Total 4.500.000 
 

Som det fremgår af estimatet, forventer vi, at BRFkredit får brug for hjælp fra eksterne konsulenter 

til foranalysen samt til en række andre opgaver, som til sammen vil udgøre 4 mandemåneder, hvor 1 

mandemåned går til foranalysen. Endvidere følger en række andre udgifter vedr. kommunikation, 

software og uddannelse. 

 

6.1.2 Estimering af driftsudgifter 

6.1.2.1 Risk manager 

Der bør som minimum etableres en fuldtidsstilling til en medarbejder, som vil være 100% dedikeret 

til at løse opgaven med at implementere og drifte ERM-systemet. Medarbejderen skal være 

repræsenteret i de relevante arbejdsgrupper på både ledelses- og medarbejderniveau men bør 

referere direkte til direktionen. 

 

6.1.2.2 Opdatering af procedurer og guidelines 

I faste intervaller og mindst en gang om året skal relevante medarbejdere på tværs af organisationen 

opdatere procedurer og guidelines, så de til stadighed understøtter det samlede ERM-system. 

 

6.1.2.3 Kommunikation til medarbejdere og interessenter 

Medarbejdere skal løbende informeres om, hvordan ERM-projetet skrider frem. Her kan man fx 

oprette et særligt område på intranettet med løbende nyheder og diskussion. 
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Hvert år udsendes et særligt tillæg til årsrapporten om risikostyring i BRFkredit. Dette tillæg 

fastholdes, men skal formentlig udvides med en række nye punkter, som refererer direkte til de 

resultater, som opnås gennem det nye ERM-system. 

 

6.1.2.4 Uddannelse 

Alle nyansatte medarbejdere får en introduktion til ERM i BRFkredit. Endvidere skal der løbende 

uddannes nye specialister, og gamle medarbejdere skal videreuddannes. 

  

6.1.2.5 Samlet estimat 

Driftsudgift pr. år Estimat 

Risk Manager 500.000 
2 mandeår til drift 1.000.000 
Kommunikation til interessenter 250.000 
Kommunikation til medarbejdere 250.000 
Uddannelse 500.000 

Total 2.500.000 
 

6.1.3 Kulturelle og sociale omkostninger 

Ud over de økonomiske omkostninger ved indførsel af ERM, er det vigtigt, at understrege, at der 

også er en række kulturelle og sociale omkostninger.   

 

6.1.3.1 Modstand hos ledelse og medarbejdere 

ERM-projekter møder altid en vis modstand internt i virksomheden. Det vil også ske i BRFkredit. 

Derfor er det vigtigt, at man fra starten har gjort sig klart, at der også kan være sociale omkostninger 

forbundet med at implementere ERM.  

 

Nogle ledere argumenterer for, at man har et udmærket overblik over de risici, som virksomheden 

står overfor. Hos topledelsen handler det derfor først om fremmest om at erkende, at man hverken 

har det fulde overblik over virksomhedens mange risici eller egen risikoappetit.  

 

På medarbejderniveau er der ofte en mere praktisk uvilje og mod forandringer af enhver art. Men 

konkret vil indførsel af ERM jo medføre en række nye opgaver til mange medarbejdere. Der ligger 
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der en opgave for topledelsen i at motivere medarbejderne til at tage del i ERM-projektet. 

Engagerede medarbejdere er alfa og omega for at projektet lykkes.  

 

6.1.3.2 Vaner skal ændres 

At implementere et ERM-system i en stor virksomhed er som at vende en supertanker. Ikke kun 

skal tvivlerne omvendes, men der er også mange indgroede vaner, som skal ændres. Vaner handler 

som bekendt om kultur. Det er med andre ord virksomhedens identitet, som er i spil. Derfor skal der 

trædes varsomt, når gamle systemer, procedurer og holdninger skal udskiftes med nye.   

 

Det er en lang sej proces, før alle arbejder sammen i den nye retning. Det har kulturelle 

omkostninger at ændre vaner. Men det er trods alt blot en proces - og der er lys for enden af 

tunnellen. 

  

6.2 Benefits ved ERM 

Heldigvis er der ikke kun omkostninger forbundet med indførelse af ERM. I det følgende skal vi 

forsøge at komme til et dækkende billede af nogle af de værdier, som ERM skaber for 

virksomheden. Samtidig er formålet med dette afsnit at danne grundlaget for den efterfølgende 

cost/benefit-analyse. 

 

6.2.1 Øge indtjening og minimere tab 

ERM handler om at minimere tab og øge muligheden for indtjening. Det ERM kan lede BRFkredit 

frem til er, at finde de gode kunder, som altid kan betale terminen. Som illustreret nedenfor skal 

BRFkredit sige ja til de gode kunder og nej til de dårlige kunder. Her spiller risikoappetitten en stor 

rolle.  

 
Egen tilvirkning 
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Figuren skal læses sådan, at jo længere til højre den lodrette streg for risikoappetit ligger, des større 

risikoappetit har virksomheden, dermed gives der færre nej’er til gode kunder, som er området 

illustreret med ”!!!”. Samtidig er muligheden for at sige ja til dårlige kunder øget.  

 

Med ERM kan BRFkredit skubbe den øverste del af figuren til højre og samtidig trække den 

nederste del til venstre, så der gives færre ja’er til dårlige kunder og færre nej’er til gode kunder, 

illustreret med den blå streg. 

 
Egen tilvirkning 

 

Den øverste del af figuren handler om upside risk, hvor det går du på at kapre så mange gode 

kunder som muligt. I BRFkredit bliver kombinationen af kunder, der har en indkomstmæssig lav 

indtjening, og som ønsker små lån, er udsat for strengere lånevurdering end kunder med stor 

indkomst og store lån (lån > 4 mio.). Men man er i BRFkredit opmærksom på at det måske alene er 

indtjeningen som er afgørende for, om det bliver en god kunde eller ej (Madsen 2009). Hvis det er 

tilfældet, skal risikoappetitten øges på dette område.  

 

Nederste del er downside risk. Ifølge BRFkredits erfaringer skal der 20 gode kunder til at opveje 

tabet på en dårlig kunde. Det er altså af stor betydning for BRFkredit at kunne takke nej til dårlig 

kunder. Finanskrisen og BRFkredit’s historiske data gør, at virksomheden kan analysere på 

eventuelle dårlige kunder, og dermed indføre de rette krav i låneprocedurerne. (Madsen 2009) 

 

6.2.2 Identificering og proaktiv styring af risici 

At påbegynde arbejdet med at identificere, vurdere og håndtere risici fører til en forbedret 

forretning. Her tænker vi ikke så meget på de operationelle fejl ved låneproceduren, men de risici 

som fremgår af Risk Map’et.  Det er vigtigt, at alle medarbejdere er med til at bidrage med deres 

viden om risici, fordi følgevirkningerne af det, som vurderes som små risici, kan blive meget store. 

To år før Barings Bank gik konkurs fik ledelsen et memo om, at Nick Leeson’s aktiviteter kunne 
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føre til en katastrofe9. Og sådan er der masser af eksempler på risici som er negligeret, men som har 

vist sig at have haft store konsekvenser.  

 

Det svære arbejde ved Risk Map’et er at identificere de 50-100 vigtigste risici10. Den identificering 

og fokusering på de vigtigste risici, som Risk Map’et medfører, gør BRFkredits ansatte i stand til at 

handle i overensstemmelse med strategien, og det skaber værdi for BRFkredit. 

 

PFA Pension har identificeret renten som den væsentligste risikofaktor og ved en ændring på 0,5 % 

er de klar til at reagere på markedet. Således er økonomiafdelingen, ifølge Anne Broeng fra PFA, 

ændret fra en registreringsenhed til en proaktiv analyserende enhed, som kan sparre med resten af 

organisationen (Børsen 2009) 

 

Når BRFkredit via et Risk Map identificerer de vigtigste risici, bør de også have en enhed, som hele 

tiden overvåger og reagerer på disse risici. Indførelse af ERM medvirker til, at det er hele 

organisationen, der står overfor en risiko og skal samarbejde herom, og ikke kun en afdeling. PFA 

Pension har med den proaktive styring indført det, man betegner som moderne Risk Management. 

 

Moderne Risk Management går ud på, at hele organisationen skal indføres i risikokulturen og 

indarbejde det i deres dagligdag, således at ERM ikke kun bruges til at hindre tab og minimere 

skade. ERM skal bruges proaktivt, dvs. igangsætte aktiviteter og tage de risici som risikoappetitten 

tillader, for at nå virksomhedens målsætninger. ERM bliver en integreret del af processer, politik og 

strategi, og derved opnår virksomheden konkurrencemæssige fordele. 

(Lederne, 2009) 

 

Overordnet set kan forskellen mellem traditionel og moderne Risk Management opstilles således: 

                                                 

 

 
9 http://www.elex.dk/nickleeson.htm 
10 Antallet af vigtige risici, som bør medtages i det endelige risk map kan variere. Vi læner os op ad LEGO, som 

identificerer ca. 75 risici til deres risk map. 

"Om Strategisk risikostyring i LEGO koncernen", Hans Læssøe, 2009)  
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(Ledelseidag.dk, nr. 4, april 2009) 

PFA, Lego og Novo Nordisk m.fl. peger alle på, at evnen til at reagere i tide, som følge af den 

proaktiv risikostyring er en vigtig benefit ved moderne Risk Management. 

 

”Det overordnede formål med risikostyringen i Novo Nordisk er ikke at undgå risici. Det er 

derimod at sikre en proaktiv styring af væsentlige risici, der kan forhindre eller reducere os i at nå 

vores overordnede mål.”  

(Citat: Lederne. ”Sådan gør de hos Novo Nordisk”. 2009)11 

 

6.2.3 Kapitalbesparelse 

Et ERM-system vil bringe BRFkredit i en position, hvor man vil kunne leve op til kravene for at 

anvende Standardmetoden til at opgøre operationelle risici i forbindelse med Basel II-regler12. Det 

ville være meget attraktivt for BRFkredit, idet man så vil kunne opnå en kapitalbesparelse, grundet 

den særlige vægtning af forretningsområder, som kan opnås, fordi BRFkredits basisindtægter fra 

privatkunder er større end fra erhvervskunder.  

                                                 

 

 
11 http://www.lederne.dk/ledelseidag/Artikler/Seogeftermndogaar/2009/nr4april/saadangoerdehosnovonordisk.htm 
12 Der findes tre metoder til at opgøre operationelle risici i søjle 1 i forbindelse med beregning af minimum kapitalkrav: 

1. Basisindikatormetoden, 2. Standardindikatormetoden og 3. Den avancerede metode (AMA)  
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På nuværende tidspunkt anvendes Basisindikatormetoden til at opgøre operationelle risici. Ved 

basismetoden beregnes kapitalkravet som 15% af BRFkredits gennemsnitlige basisindtægter de 

seneste 3 år. Ved at anvende Standardindikatormetoden, skal virksomhedens aktiviteter opdeles i 9 

standardiserede forretningsområder med tilhørende vægtprocent. 

 

Forretningsområdernes solvensvægt ved beregning af operationel risiko 

Forretningsområder Vægt i procent 

Selskabsfinansiering 18 

Handel og salg 18 

Børsmæglervirksomhed på detailmarked 12 

Forretningsbankydelser 15 

Detailbankydelser 12 

Betaling og afvikling 18 

Tjenesteydelser i afdelinger 15 

Porteføljeadministration 12 

(Bekendtgørelse om kapitaldækning, nr. 10302 af 21. december 2007) 

 

Som det kan ses af tabellen, vægtes de tre områder, der vedrører privatkunder, med 12 % - altså 

mindre end de 15 %, der gælder for Basismetoden. Hvis basisindtægterne for BRFkredit fra de tre 

områder, der vedrører privatkunder (12 %) er større end de tre områder, der vedrører erhverv (18 

%), vil det være fordelagtigt at vælge Standardmetoden. Da BRFkredit oplyser, at basisindtægter for 

Privat er større end basisindtægter for Erhverv vil BRFkredit dermed kunne opnå en 

kapitalbesparelse. Af hensyn til BRFkredit kan vi ikke oplyse de konkrete tal og derfor ikke beregne 

den præcise besparelse. 

 

6.2.4 Andre benefits 

Ud over de nævnte benefits, har vi også set en række afledte benefits ved at indføre ERM: 

 Klar forståelse for risici på tværs af funktioner og forretningsenheder 

 Bedre forståelse for risici med henblik på at opnå konkurrencemæssige fordele 

 Værn mod indtjeningsrelaterede overraskelser og tab 

 Evne til at undgå eller reducere kriser og katastrofer 

 Bedre efterlevelse af love og regler 

 Forbedring i nøgletal 
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(PricewaterhouseCoopers, 2005) 

 

Disse punkter er fremført af PwC som er den danske konsulentvirksomhed, der repræsenterer 

COSO i Danmark. 

 

6.3 Omkostninger versus benefits ved ERM 

Vi har nu set nærmere på såvel omkostninger som benefits ved et ERM-system. Det er tid til at 

træde et skridt tilbage og besvare spørgsmålet: Kan det betale sig for BRFkredit at indføre et ERM-

system? For at kunne svare ja til det spørgsmål, skal vi kunne sandsynliggøre, at etablerings- og 

driftsudgiften til ERM er mindre end de nedbragte tab og de skabte benefits.  

 

Det vil naturligvis være en umulig opgave at opstille et korrekt regnestykke, der fremskriver dette. 

Dels fordi vi ikke kender værdien af benefits, dels fordi det hurtigt bliver meget fortænkt, når vi fx 

skal vurdere, hvad ERM-modstand i organisationen koster.  

 

Derfor har vi i stedet valgt kort at liste alle væsentlige omkostninger og benefits for herefter at 

drage en samlet konklusion på baggrund af rapportens analyser og konklusioner: 

 

Omkostninger: 

 Etableringsudgift på anslået 4,5 mio. kr. samt en årlig driftsudgift på anslået 2,5 mio. kr. 

 Kulturelle og sociale omkostninger i form af ændrede vaner og holdninger 

 Erfaringsmæssigt vil der være modstand mod ERM fra enkeltpersoner og grupperinger i 

organisationen. 

 

Benefits: 

 Øge indtjening og minimere tab 

 Kapitalbesparelsen ved at kunne vælge Standardmetoden til at opgøre operationelle risici 

 Værn mod indtjeningsrelaterede overraskelser og tab 

 Overblik over virksomhedens væsentligste risici 

 Evne til at undgå eller reducere kriser og katastrofer 

 Ledelse og medarbejdere påtager sig de rigtige risici og skaber merværdi 

 Proaktiv styring som kan igangsætte de aktiviteter risikoappetitten tillader, som skal til for at 

virksomhedens målsætninger opnås 

 ERM bliver en integreret del af processer, politik og strategi, og derved opnår virksomheden 

konkurrencemæssige fordele 
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 Forbedre virksomhedens evne til at nå sine strategiske mål 

 

Når Cost/Benefit-analysen skal gøres op, skal regnestykket som nævnt vise, at der over tid kommer 

til at ske en værditilvækst for virksomheden. I vurderingen bør vi også medtage de værdifulde 

erfaringer, som allerede er gjort hos markedsførende danske virksomheder som fx. Lego, Coloplast, 

Vestas, Nykredit og ATP. Alle peger på, at ERM på langt sigt har haft en positiv indvirkning på 

deres forretning. 

 

Det skal dog pointeres, at ERM skal indføres i overensstemmelse med de erfaringer og de 

rammeværker, som efterhånden har etableret sig som best practice. Jf kapitel 5, hvor vi giver et 

eksempel på dette. Ellers kan man risikere, at projektet fejler13.  

 

På den helt korte bane, vil et ERM-projekt naturligvis medføre en række etableringsudgifter, 

samtidig med at organisationen ikke er 100 % omstillet til ERM. Derfor vil man ofte kunne 

iagttage, at værditilvæksten faktisk falder i starten af et ERM-projekt, men set over tid bør et ERM-

system give et positivt afkast som illustreret i nedenstående figur.  

 

 

 
(Kilde: Egen tilvirkning) 

 

 

                                                 

 

 
13 Problemet opstår ifølge undersøgelsen fra 2006/07, når bl.a. risikostyring ikke benyttes i hverdagen, og når der kun i 
ringe grad ses på projekters forudsætninger, positive muligheder og risici. Viden Leder Vækst, 2009. 
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For en stor virksomhed som BRFkredit er det relativt set kun små omkostninger, som er forbundet 

med indførelse af ERM. Ifølge vores estimater er der tale om et beløb på DKK 7 mio. kr. det første 

år og herefter DKK 2,5 mio. kr. pr. år, hvilket udgør en brøkdel af den samlede omsætning. 

 

For et realkreditinstitut som BRFkredit, er det vurderingen, at kapitalbesparelsen ved at kunne 

vælge Standardmetoden til at opgøre operationelle risici, vil være af en størrelsesorden, som alene 

overstiger udgiften til etablering og drift af et ERM-system. 

 

På trods af usikkerhed omkring værdifastsættelsen af flere omkostninger og benefits, kan det derfor 

sandsynliggøres, at det kan betale sig at indføre ERM i BRFkredit. 

 

6.4 Delkonklusion 

Omkostningen ved at indføre et ERM-system i BRFkredit estimerer vi til DKK 4,5 mio. kr. i 

etableringsudgift samt DKK 2,5 mio. kr. i driftsudgift pr. år. Hertil kommer en række omkostninger 

som er svært kvantificerbare, men som bør medtages i en samlet vurdering. Det drejer sig især om 

ERM-modstand i organisationen og om, at der i enhver virksomhedskultur findes indgroede vaner 

og holdninger, som kan være i konflikt med implementering af et ERM-system 

 

BRFkredit kan opnå en række styringsmæssige værdier ved at indføre et ERM-system: 

 Øge indtjening og minimere tab 

 Kapitalbesparelse ved at kunne vælge Standardindikatormetoden 

 Overblik over virksomhedens væsentligste risici 

 Evne til at undgå eller reducere kriser og katastrofer 

 Ledelse og medarbejdere påtager sig de rigtige risici og skaber merværdi 

 Proaktiv styring som kan igangsætte de aktiviteter risikoappetitten tillader og som skal til for 

at virksomhedens målsætninger opnås 

 ERM bliver en integreret del af processer, politik og strategi, og derved opnår virksomheden 

konkurrencemæssige fordele 

 Forbedre virksomhedens evne til at nå sine strategiske mål 

 

Ved at sammenstille omkostninger og benefits, kan det sandsynliggøres, at det på langt sigt kan 

betale sig for BRFkredit at indføre et ERM-system. 
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7 Hovedkonklusion 

BRFkredit har i dag ikke et samlet ERM-system. Man har en række selvstændige løsninger til 

risikostyring, som hver især fungerer som isolerede redskaber til identificering, rapportering og 

håndtering af risici. Imidlertid er der også skabt en erkendelse af, at BRFkredit bør overveje at 

implementere et samlet ERM-system for hele virksomheden. 

 

Ønsket i BRFkredit om at indføre et ERM-system udspringer af tre styringsbehov:  

• Planlægning af ERM-indsats. 

• Dokumentation af risici til brug for rapportering og risikohåndtering. 

• Inspiration til afdækning af nye risici og videreudvikling af ERM-systemet. 

 

BRFkredit bør vælge en ERM-model, som bedst muligt dækker virksomhedens behov, samtidig 

med at det sikres, at modellen er fremtidssikret og understøtter internationale standarder, idet ERM-

systemer løbende opdateres og udvikles. I vores arbejde med ERM er vi kommet frem til, at 

BRFkredit bør vælge et system, som er baseret på COSO 2004, AS/NZS 4360-2004 og ISO31000, 

da disse tre systemer både dækker virksomhedens behov og samtidig i dag har etableret sig som 

internationale ERM-standarder. 

 

Med vores case har vi vist, hvordan den rigtige ERM-model kan definere virksomhedens 

risikoappetit, risikotolerance og skabe et operationelt risk map til brug for løbende kommunikation 

om risikoprofilen. Modellen kan udgøre rammerne for den proces, der skal identificere, analysere, 

vurdere og håndtere virksomhedens risici. Endelig kan modellen sikre, at kontrolsystemer og 

kommunikationssystemer er implementeret, så de integrerer med den samlede ERM-proces. 

 

Implementering af ERM medfører udgifter og alt efter ambitionsniveau kan implementering og drift 

af et ERM-system koste adskillige millioner kr. Vi har forsøgt at give et estimat på den samlede 

omkostning ved implementering og drift af et ERM-system i BRFkredit. Vi estimerer, at en fuld 

implementering af det foreslåede ERM-system vil koste 4,5 mio. kr. Endvidere estimerer vi, at den 

årlige driftsudgift vil være 2,5 mio. kr. Begge estimater omfatter udgifter til eget ressourceforbrug, 

eksterne konsulenter, uddannelse, software og kommunikation. 

 

Der er imidlertid ingen tvivl om, at der er væsentlige styringsmæssige værdier at hente. Dels 

gennem en øget værdiskabelse ved ændret risikokultur og forbedret proces, som igen vil give bedre 

styring af operationelle risici. Dels gennem kapitallettelse ved anvendelse af 
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Standardindikatormetoden til opgørelse af operationelle risici. ERM-systemet vil give ledelsen et 

samlet overblik og samtidig vil det sikre, at virksomhedens risikoappetit kommunikeres ud til alle 

medarbejdere. Endelig vil ERM kunne identificere en række kredit- og markedsrisici som i 

virkeligheden er operationelle risici, som herefter kan risikohåndteres. 

 

Vores cost/benefit-analyse viser, at det trods udgifter til etablering og drift af et ERM-system kan 

betale sig at indføre ERM i BRFkredit. Ikke mindst fordi kapitallettelsen ved at vælge 

Standardmetoden til at opgøre operationelle risici må formodes at være højere end udgifterne 

forbundet med at implementere. Men selv når man ser bort fra denne oplagte gevint, viser alle 

erfaringer, at et rigtigt implementeret ERM-system på langt sigt altid vil skabe værdi.  

  

Med alle delkonklusioner på plads kan vi nu besvare opgavens hovedproblemstilling: Hvilken 

ERM-model kan BRFkredit anvende, og hvilken styringsmæssig værdi kan BRFkredit opnå? 

 

Vi foreslår en model, som er baseret på både COSO, AS/NZS og ISO31000. ERM-systemerne har 

forskellige svagheder og styrker, men ligner trods alt hinanden både hvad angår proces og praktisk 

anvendelse. Det har givet følgende figur, som illustrerer, hvordan det strategiske og det taktiske 

niveau er to integrerede processer. 
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Med dette valg er det vores vurdering, at BRFkredit bedst muligt opfylder sine behov inden for det 

inspirationsanalytiske formål, det planlægningsmæssige formål og dokumentationsformålet. 

 

Ved anvendelse af et ERM-system baseret på COSO og AS/NZS kan BRFkredit opnå følgende 

styringsmæssige værdier: 

• Samlet overblik over virksomhedens risikoaktiviteter 

• Ledelsesværktøj til styring i forhold til risikoappetit 

• Forbedret evne til at undgå, acceptere, reducere eller dele risiko 

• Kapitallettelse ved anvendelse af Standardindikatormetoden  

• Bedre efterlevelse af love og regler 

• Øget indtjening og minimering af tab 

• Forbedre virksomhedens evne til at nå sine strategiske mål. 

 

 

 

 

-----ooOoo----- 
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9.1 Bilag 1: Introduktion til BRFkredit 

BRFkredit er et dansk realkreditinstitut. Kerneydelserne er en række finansielle ydelser og 

rådgivning til kunder med relation til fast ejendom. 

 

9.1.1 Ejerforhold 

BRFkredit er fondsejet, idet BRFkredit A/S er ejet af BRFholding A/S som igen er ejet af 

BRFfonden. Virksomheden har en historie, der rækker helt tilbage til 1797, hvor en gruppe 

velhavende københavnere oprettede Husejernes Kreditkasse. I 1959 blev Byggeriets Realkreditfond 

etableret. I 1975 blev Byggeriets Realkreditfond fusioneret med Husejernes Kreditkasse. 

Sammenlægningen af de to finansvirksomheder skabte BRFfonden og det BRFkredit, vi kender i 

dag.  

(www.brf.dk) 

 

Ud over moderselskabet består koncernen BRFkredit i dag af datterselskabet BRFbank, der primært 

tilbyder produkter, som supplerer realkreditlån i BRFkredit. Endvidere findes yderligere tre 

associerede selskaber i koncernen i form af to ejendomsselskaber, der driver koncernens 

ejendomme samt EDC-Partner A/S. 

 

 
(Risiko og kapitalstyring, Tillæg til Årsrapport ’08, 2009) 
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9.1.2 Organisation 

BRFkredits egen organisation består af en flad struktur med 7 afdelinger: Privat, Erhverv, Støttet 

Byggeri, Finans, Fonds og Forretningsudvikling, IT samt Kredit og Kvalitet. Hertil kommer 3 

adminstrative enheder: Personale, Bestyrelses-Direktionssekretariat og Jura og Compliance. Over 

disse 10 forretningsenheder findes direktionen, Intern revision og Bestyrelsen. 

 

 
(www.brf.dk, 2009) 

 

9.1.3 Markedsandel 

BRFkredit havde i 2008 en markedsandel af Danmarks bruttonyudlån på 9,3% af det samlede 

bruttonyudlån, mens nettonyudlån var 11,2%. Nettoudlånet i 2008 var på 11,4%. BRFkredit er med 

andre ord en vigtig aktør i den finansielle sektor i Danmark. 
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(Årsrapport ’08, 2009, p. 13) 

 

9.1.4 Økonomiske forhold 

Organisationen har i dag 810 medarbejdere, som skaber grundlaget for en basisindtægt fra 

udlånsvirksomhed på 1,1 mia. Hertil kommer indtjening på 0,49 mia. fra fonds.  

 

Som resten af den finansielle sektor, som er blevet berørt af finanskrisen, kom BRFkredit ud af 

2008 med et negativt resultat på -0,5 mia. BRFkredit måtte i 2008 nedskrive sine realkredit- og 

bankudlån med 647 mio., hvilket svarer til 0,3% af det samlede udlån. 

 

 
(Årsrapport ’08, BRFkredit 2009, p. 3) 

 

Beholdningsindtjeningen blev på –621 mio. Til sammenligning gav beholdnings-indtjeningen et 

plus på 106 mio. i 2007. Af Årsrapport ’08 fremgår det, at tabet skyldes den negative udvikling på 
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de finansielle markeder. Det har resulteret i urealiserede kurstab på aktier, obligationer og 

finansielle instrumenter anvendt til risikodækning. 

 

Som resten af branchen har BRFkredit således måtte tage et væsentligt tab i 2008 i forbindelse med 

den eskalerende finanskrise. BRFbank har som flertallet af institutter i den finansielle sektor 

tilsluttet sig Bankpakke 1. Som bekendt omfatter Bankpakke 1 ikke realkreditinstitutter.  

Endvidere er BRFkredit omfattet af Stabilitetspakken, der blev vedtaget i februar 2009. Denne 

kreditpakke åbner mulighed for tilførsel af ansvarlig kapital og statsgaranti på juniordækkede 

obligationer og seniorgæld. Det er endnu ikke afgjort, om BRFkredit vælger at udnytte 

mulighederne i Stabilitetspakken. 
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9.2 Bilag 2: Risikokatalog for udlån i BRFkredit 

 

Risikokatalog 

Navn / beskrivelse Beskrivelse 

Udlån - ændring i markedet Boligmarkedet er følsomt i relation til boligejernes økonomi 

og der er risiko for faldende priser. BRFkredit er også 

påvirket af konkurrenterne herunder fx nye 

markedsføringstiltag, distribution og nye produkter. 

Udlån - fejl i dokumenter Der kan opstå fejl i eksempelvis pantebrevet pga manglende 

/ fejlagtige data ved behandlingen af sagen. Hertil opstår 

manuelle fejl ved indtastning. 

Udlån - fejl eller mangl. forbehold Der kræves forskellige forbehold afhængig af låntype, som 

skal være på tilbuddet. Forbeholdene på tilbuddet skal 

stemme overens med DOMUS. 

Udlån - fejl i gruppevise nedskriv. Der er riskiko for fejl i indregning og måling af udlån og 

garantier vedrørende gruppevise nedskrivnger, da regelsættet 

for området er komplekst. Der er yderligere risiko ved valg 

af model og håndtering af denne. 

Udlån - fejl i indvid. nedskriv. Der er riskiko for fejl i indregning og måling af udlån og 

garantier vedrørende indivuelle nedskrivnger. 

Udlån - fejl i kreditscore param. Der er risiko for fejlagtige kundegodkendelser, ved brug af 

forkerte systemparametre i kreditscoremodellen. 

Udlån - fejl i låneudmåling Der kan opstå fejl i låneudmåling på eksempelvis bidrag , 

kurs, foranstående lån etc. 

Udlån - fejl i udbetaling Der er risiko for at grundlaget er ufuldstændigt, herunder at 

der er underskud, at forbehold ikke er opfyldt og at der ikke 

er den forudsatte prioritetsstilling samt manglende 

dokumenter (fx. tinglysningsaftale, udbetalingsblanket) 

Udlån - fejlagtig bogføring i SAP Der er risiko for manglende overholdelse af transaktions - og 

kontrolspor. Herudover er der risiko for data redundans 

(gentagelse). 

Udlån - for høj belåning For høj belåning, overskridelse af lånegrænser. 
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Udlån - kompetenceoverskridelse Der er risiko for at overse faresignaler, hvis der er 

mangelfuld dokumentation, herunder manglende regnskaber 

og regnskabsanalyse. 

Udlån - kreditvurdering Lånegodkendelse foretages i Kreditscoresystemet. EDC-

mægleren indtaster kundens økonomidata og systemet 

beregner en score. Kundens økonomidata indsendes til 

BRFkredit til kontrol. Hvis kunden driver selvstændig 

virksomhed eller har anparter, skal der ske manuel 

kreditbehandling. Det gælder også, hvis kunden har fået 

afslag i Kreditscoresystemet. 

Udlån - lånegodkendelse Risiciene er indtastningfejl, kontrollen i BRFkredit svigter 

eller manuel kundegodkendelse foretages på fejlagtigt 

grundlag. 

Udlån - lovændringer Der kan forekomme lovændringer i form af skatteindgreb og 

belåningsgrænser. 

Udlån - mgl. overh. af pol. / regler Der er risiko for at give lån til forkerte 

projekter/kundegrupper, som ikke er i overensstemmelse 

med de vedtagne politiker /  interne regler. 

Udlån - overh. af FIL lov FIL loven finder anvendelse på finansielle virksomheder, 

herunder BRFkredit og BRFbank, hvorfor det er af 

afgørende betydning at denne lovgivning overholdes. 

Udlån - tilstedev. af pantebrev Der er risiko for at pantebrevet ikke er tinglyst og/eller 

bortkommet. 

Udlån Privat - kompet.overskrid. Bestyrelsen fastlægger bevillingskompetencer til direktionen, 

som delegerer kompetencer videre, således at den enkelte 

medarbejder får tildelt kompetence. Kompetencer gives i 

form af et kompetencebrev. Der er ingen systemer, der 

holder øje med, at kompetencer bliver overholdt. 

(Data hentet fra seneste risikoidentificering, Revision BRFkredit, 2009) 
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9.3 Bilag 3: Specificering af den enkelte studerendes bidrag 

Denne hovedopgave er udarbejdet af Wenshu Søderquist Li (herefter WSL) og Carsten Borch 

(herefter CB). WSL og CB har hver bidraget med følgende afsnit: 
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