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Abstract 
 
The purpose of this master thesis is, to define the liability norm for members of the 
board of directors in Danish banks. To define this, we have used legislation, case law, 
tradition of culture and soft law.  
In Denmark the liability for tort regarding board of directors, is called Culpa. Culpa 
means that the members will be held liable for a damage, if they have made an un-
lawful act or omission and if the condition for compensation is satisfied.  
 
The laws contain rules about the members of the board and about their tasks and du-
ties. The laws contain quite a few normative expressions, why it is often up to the 
court to interpret the legislation further. Case law is essential to help define the norm 
and the required level of due care in order to avoid liability. For further guidance we 
have analysed soft law and legal investigations by lawyers of failed banks. 
 

The business judgment rule is made so the members of the board will not be held lia-
ble if they have made well-informed decisions in god faith. This rule is found efficient 
since it helps minimise the risk of overcautious board members. 
 
The analysis shows that there were several problems in the Danish banks, and that 
the members of the board in several cases could be held liable for damages. We have 
pointed out the following problems with the board of directors: lack of competences, 
opportunistic behaviour (members following own interests), optimism regarding the 
future and fear of alienating the executive board members.  
 
It has been discussed if a stricter standard of conduct could solve some of the prob-
lems. It is not found Kaldor Hicks efficient to make the liability stricter because of the 
risk of too much caution, where the board members don’t dare to invest. Culpa is 
found to be the most efficient solution for board members negligence.  
 
In order to avoid similar problems with the board of directors in the future, alternative 
solutions have been discussed. One solution could be to prohibit incentive payments. 
Another possibility is to prohibit restrictions on voting and ownership. This can help 
minimise the free-rider problems because, major shareholders often will have more 
initiative to monitor and discipline the board members. Third possibility is to require a 
professional board of directors, which should be based on higher level of competenc-
es. Finally, it is a solution to increase the penalty on criminal justice as a deterrent 
mechanism.  
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Kapitel 1 
 

1.1 Indledning 
Bestyrelseserstatningsansvaret1 er et emne, som har tiltrukket stor opmærksomhed i 
de senere år pga. de mange konkurser i danske banker og i andre store virksomheder 
i Danmark under finanskrisen2. 
Bestyrelsesansvar er ikke et nyt fænomen i Danmark, og særligt Nordisk Fjers sam-
menbrud i 1990 satte spørgsmål ved, hvordan bestyrelsesansvaret skulle fastlægges. 
Efter sammenbruddet af Nordisk Fjer blev der foretaget en række lovgivningsinitiati-
ver særligt i forhold til bestyrelsens funktion. 
Under finanskrisen og efter de mange bankkrak har der været skærpet fokus på fi-
nanssektoren. Dette har ført til betydelig medieomtale og adskillige lovgivningsinitiati-
ver. 
 
Den finansielle krise gjorde for alvor sit indtog i Danmark i sommeren 2008 da det 
blev en realitet, at Roskilde Bank3 krakkede pga. manglende opfyldelse af solvenskra-
vet.4 Siden sammenbruddet af Roskilde har en række banker efterfølgende måtte lide 
samme skæbne. Sammenbruddene af bankerne har forårsaget store tab for aktionæ-
rerne, indskyderne og andre kreditorer i de pågældende banker samt for samfundet. 
I oktober 2008 blev Finansiel Stabilitet A/S5 stiftet, som følge af den internationale 
krise og dens effekt på den finansielle sektor. Formålet var at sikre den finansielle 
stabilitet i Danmark og afvikling af nødlidende banker. Den omgående reaktion ved 
stiftelsen af Finansiel Stabilitet vidnede særligt om den generelle holdning til banksek-
torens betydningsfulde og centrale rolle i samfundet. Bankernes betydning i samfun-
det har især vist sig i de seneste offentliggørelser angående den omfattende red-
ningsplan for Danske Bank i slutningen af 2008 og starten af 2009. Nationalbanken 
afholdt flere møder med ledelsen i Danske Bank, og de stod klar hvis Danske Bank 
pludselig skulle løbe tør for likviditet. Særbehandlingen af Danske Bank var nødven-

                                       
1 Ved bestyrelseserstatningsansvaret menes det erstatningsretlige ansvar som det enkelte bestyrelses-
medlem kan blive stillet overfor. Fremadrettet vil bestyrelseserstatningsansvaret blive forkortet til: ”be-
styrelsesansvar”. 
2 Den økonomiske krise i Danmark startede i 2008 og udsprang af den globale økonomiske krise. Det har 
resulteret i flere bankkrak, konkurser, faldende huspriser, stigende renter og generel økonomisk afmat-
ning. 
3 Herefter ”Roskilde”. 
4 http://nationalbanken.dk/dndk/presse.nsf/side/PresseDNN20087202/$file/DNN20087202.pdf  
5 Finansiel Stabilitet A/S er et statsejet selskab, og blev stiftet som led i en aftale om sikring af den finan-
sielle stabilitet mellem den danske stat og pengeinstitutsektoren i Danmark (Det Private Beredskab).  
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digt, da banken fyldte så meget i samfundsøkonomien, at en eventuel konkurs ville få 
fatale konsekvenser for samfundet.6 
 
De senere år har der særligt været fokus på, hvem der kan drages til ansvar for de 
mange krakkede banker. Herunder hvorvidt sammenbruddene alene kan tilskrives 
ydre omstændigheder, som ledelsen7 ikke har kunnet gardere sig mod, eller om an-
svaret og årsagen skal findes andetsteds. 
Finansiel Stabilitet har i denne forbindelse iværksat adskillige advokatundersøgelser8 
af de nødlidende banker i et forsøg på, at klarlægge den egentlige årsag til det øko-
nomiske sammenbrud, og om der kan drages et erstatningsansvar mod ledelsen i 
bankerne.9 På baggrund af undersøgelserne er der anlagt flere erstatningssager.10 For 
de pågældende banker som har været undersøgt er der flere lighedstegn at spore i de 
fremførte problemer. Hvorvidt dette skyldes tilfældigheder eller reguleringsmangler vil 
blive diskuteret nedenfor. 
Pengeinstitutterne spiller en betydelig rolle for stabiliteten i samfundet. Det er af stor 
samfundsmæssig betydning, at pengeinstitutterne ledes og drives på en forsvarlig 
måde. Der har fra lovgivers side været et ønske om at øge opmærksomheden på de 
ledelsesmæssige krav og hertil også en skærpelse på nogle punkter. De seneste års 
lovgivningsinitiativer har primært betydet flere opgaver og pligter til bestyrelsen, bl.a. 
med ændringer i lov om finansiel virksomhed11, selskabsloven12 og bekendtgørelse om 
ledelse og styring af pengeinstitutter13. 
 

1.2 Emne og problemfelt 
Med udgangspunkt i den finansielle sektor og de sammenbrudte banker er målet med 
denne afhandling at belyse det erstatningsretlige ansvarsgrundlag for bestyrelsen i 
pengeinstitutter, samt hvilke principper som skal være retningsgivende for bedøm-
melsen af ansvaret. Vi vil foretage en dybdegående undersøgelse af det gældende er-
statningsansvar for bestyrelsesmedlemmer i den finansielle sektor for at fastlægge 
adfærdsnormen for bestyrelsesansvaret. 
 

                                       
6 http://politiken.dk/oekonomi/ECE2032916/forsker-redningplan-for-danske-bank-var-rettidig-omhu/  
7 Direktionen og bestyrelsen. 
8 Herefter ”undersøgelserne”. 
9 https://www.finansielstabilitet.dk/Default.aspx?ID=371  
10 EBH Bank, Roskilde Bank, Løkken Sparekasse, Capinordic Bank, Eik Bank Danmark, Eik Bank Føroya 
og Amagerbanken. 
11 Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed, nr. 948 af 02/07/2013. Herefter ”FIL”. 
12 Bekendtgørelse af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven), nr. 322 af 11/04/2011. Herefter 
”SL”. 
13 Bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl., nr. 1325 af 01/12/2010. Herefter ”le-
delsesbekendtgørelsen”. 
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For at kunne vurdere bestyrelsesansvaret, er det nødvendigt med et nærmere indblik i 
ansvarsgrundlaget, herunder culpaansvaret14. De specifikke krav og pligter som netop 
gør sig gældende for bestyrelsen skal analyseres, for herved at kunne fastlægge ad-
færdsnormen for bestyrelsen. Fastlæggelsen af adfærdsnormen for bestyrelsen søges 
fastlagt ud fra retskilderne15 samt øvrige relevante fortolkningsbidrag. Såfremt rets-
kilderne ikke er tilstrækkelige til fastlæggelse af adfærdsnormen, opstår der en usik-
kerhed om, hvilken adfærd der er påkrævet for at leve op til kravet om forsvarligt be-
styrelsesarbejde. Der vil være en risiko for, at bestyrelsen selv kan vælge adfærden 
og dermed søge andre interesser end aktionærernes og samfundets. 
 
Erstatningsretten er et udtryk for de retsregler, der fastlægger betingelserne for, at 
nogen kan drages til ansvar for en indtrådt skade på en sådan måde, at vedkommen-
de bliver forpligtet til at betale erstatning til den, som skaden har ramt. Erstatnings-
retten indeholder endvidere  regler om hvordan erstatningen for den pågældende 
skade i så fald skal udmåles. Ved erstatningsretten ønskes en præventiv virkning, så 
bestyrelsen udviser optimal agtpågivenhed. Derudover er formålet med erstatnings-
retten også at opgøre kompensationen, hvis en skade er indtrådt, og der kan gøres et 
erstatningskrav gældende mod skadevolder.16 
 
Bestyrelsesansvaret bør udformes således, at bestyrelsen har de rette incitamenter til 
at undgå skade, hvorfor de udfører deres hverv med den fornødne agtpågivenhed, 
hvilket fører til forsvarlig ledelse, og svarer til det samfundsmæssige optimale agtpå-
givenhedsniveau. Afhandlingens formål er at belyse, hvorvidt bestyrelsen med den 
nuværende regulering har de nødvendige incitamenter til at udføre deres hverv be-
tryggende og i aktionærernes samt samfundets interesser. 
Hvorvidt culpaansvaret kan disciplinere bestyrelsen tilstrækkeligt ud fra gældende ret, 
og hvordan adfærdsnormen for bestyrelsen i pengeinstitutter skal fastsættes, er af-
handlingens nærmere emne.  

                                       
14 Ordet culpa er latin og betyder skyld eller brøde. Culpareglen er ikke direkte nedskrevet i dansk lov, 
men er en grundlæggende retsgrundsætning og udgør dansk rets almindelige erstatningsgrundlag, ved 
vurderingen af ansvar for skyld, jf. Eyben & Isager. 2011. s. 44 og 83. 
15 Reguleringen, retspraksis, sædvaner og forholdets natur. 
16 Eyben & Isager. 2011. s. 46. 
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1.3 Problemformulering 
Afhandlingens emne og problemstilling er beskrevet ovenfor i afsnit 1.2 og har ført til 
følgende problemformulering:  
 

• Hvordan fastlægges adfærdsnormen for bestyrelsen i pengeinstitutter og hvor-
dan bør bestyrelseserstatningsansvaret fastlægges? 
 

Ved besvarelsen af hovedspørgsmålet ønskes følgende underspørgsmål nærmere ana-
lyseret og besvaret: 
 

• Problematikker med hensyn til principal-agent teorien, herunder hvilke modsat-
rettede interesser som gør sig gældende? 

• Hvordan kan de samfundsmæssige mål for pengeinstitutterne bedst opnås?  
• Kan en skærpelse af ansvarsbedømmelsen sikre, at bestyrelsens incitamenter 

er optimale og hvilke andre alternativer kan optimere bestyrelsesansvaret? 
 

1.4 Synsvinkel 
I afhandlingen anlægges en samfundsmæssig synsvinkel, hvor udgangspunktet er at 
opnå et samfundsøkonomisk optimal udformet bestyrelsesansvar, som tilgodeser alle 
interessenterne17. I afhandlingen er der primært fokus på aktionærerne og samfundet 
som interessenter. 
 
Pengeinstitutterne bliver i højere grad anskuet ud fra et stakeholder-value perspektiv 
end almindelige virksomheder. Der er i pengeinstitutterne, ligesom i andre virksom-
heder, mange interessenter som det er vigtigt at tage hensyn til. Det særligt interes-
sante ved pengeinstitutterne er den store samfundsmæssige betydning, som disse har 
for samfundsøkonomien og for væksten i samfundet. Samfundet er meget sårbart 
overfor sammenbrud i den finansielle sektor, hvorfor der er et stærkt ønske om, at 
man tager hensyn til andet end aktionærernes mål om profitmaksimering.18 Samfun-
det har et ønske om at minimere deres tab, og de antages derfor at være mindre risi-
kovillige end aktionærerne, som ofte vil have en kortere tidshorisont.19 Afvejningen 
mellem et stakeholder value og et shareholder value perspektiv er belyst nærmere i 
kapitel 2 og 5 nedenfor. 
 

                                       
17 Bestyrelsen, medarbejdere, kreditorer, indskydere, samarbejdspartnere, samfundet mv. 
18 Østrup. ET 3/2013. s. 241, afsnit v. 
19 Ibid. s. 240, afsnit II. 
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Bestyrelsesansvaret og adfærdsnormen for bestyrelsen skal udformes så, der sikres 
en stabil finansiel sektor, som alle interessenter har tillid til. 
Ligeledes skal bestyrelsesansvaret tilgodese bestyrelsesmedlemmerne, så de har et 
vist råderum ved deres arbejde, uden konstant at føle sig overvåget og frygte et er-
statningsansvar. 
 

1.5 Afgrænsning  
Selve finanskrisen er en begivenhed, der vil indgå i afhandlingen, men de individuelle 
faktorer for finanskrisens opståen vil ikke blive bearbejdet i afhandlingen. 
 
Der vil i afhandlingen ikke være en nærmere analyse og gennemgang af de enkelte 
erstatningsretlige betingelser20 ved culpareglen, da der forudsættes en grundlæggen-
de forståelse for erstatningsretten. 
 
Afhandlingen har fokus på pengeinstitutterne i Danmark, og der vil ikke blive kigget 
nærmere på lovgivningen i andre lande.  
 
Rammen for afhandlingen er det erstatningsretlige bestyrelsesansvar i pengeinstitut-
terne, dermed ville der ikke være en nærmere behandling af straffeansvaret for disse 
bestyrelsesmedlemmer. Strafansvaret er kun nævnt perifert i kapitel 6, som en alter-
nativ løsning. 
 
Afhandlingen omhandler bestyrelsens erstatningsretlige ansvar. Direktionens ansvar 
ville ikke være under nærmere behandling end nødvendigt, for at kunne forstå de 
specifikke krav og opgaver som gælder bestyrelsen. 
 
Der vil ikke blive sondret mellem de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer og 
almindeligt valgte bestyrelsesmedlemmer. Dertil vil vi i afhandlingen ikke behandle et 
eventuelt revisionsansvar. 
 
 

                                       
20 Økonomisk tab, kausalitet, adækvans, egen skyld og eventuelle lempelsesregler. Samt de objektive 
betingelser i ansvarsbedømmelsen, dvs. hvorvidt skaden har ramt en anden end skadevolder, hvorvidt 
der kan ifaldes ansvar for undladelser, og hvorvidt der foreligger objektive ansvarsfrihedsgrunde. Se bilag 
1. 
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1.6 Teori og metode 
1.6.1 Juridisk metode og teori 
I den juridiske analyse ønsker vi at belyse, hvad der er gældende ret for bestyrelses-
ansvar, og hvordan adfærdsnormen fastlægges ved brug af den retsdogmatiske me-
tode. Den retsdogmatiske metode tager udgangspunkt i retskilderne, hvorved der fo-
retages en analyse af, hvad der er gældende ret. 
 
Retsdogmatisk metode er en del af retsvidenskaben og bruges til at udlede gældende 
ret ved at systematisere og analysere de eksisterende retskilder på området ved 
hjælp af juridisk metode.21 
Den juridiske analyse i afhandlingen er foretaget med udgangspunkt i de realistiske 
retsteorier, som ser retsnormerne som et udtryk for en vis social effektivitet.22 
 
(I) Regulering 
Ved regulering forstås lovgivning i bred forstand.23 De retskildetyper der henfører til 
regulering, indgår i et hjemmelshierarki, der medfører, at nogle regler har højere rang 
end andre, jf. princippet om lex superior.24 
 
Relevant lovgivning er SL, FIL og ledelsesbekendtgørelsen, som har hjemmel i FIL og 
udstedt af Finanstilsynet. 
Udstedelse af ledelsesbekendtgørelsen er begrundet i behovet for at fastsætte mere 
specifikke krav, samt i et behov for løbende at kunne tilpasse bestemmelsens indhold 
til de krav, som omverdenen stiller til det øverste ledelsesorgan i pengeinstitutterne. 
Der er altså fra lovgivers side et stærkt ønske om bindende regulering på området i 
stedet for den tidligere vejledning25, som blot udtrykte Finanstilsynets tolkning og 
praksis på området.26 
 
Selskabsretten beskæftiger sig med de juridiske organisationsformer, som danner 
rammerne om erhvervsmæssig virksomhed, der udøves af en større eller mindre per-
sonkreds.27 Til fastlæggelse af adfærdsnormen er SL en vigtig retskilde. SL er bredt 
formuleret, og det er i vidt omfang op til domstolene at foretage en skønsmæssig vur-
dering. 
                                       
21 Nielsen & Tvarnø. 2008. s. 31. 
22 Ibid. s. 366. 
23 Grundloven, EU lovgivning, almindelige love, bekendtgørelser osv., jf. Nielsen & Tvarnø. 2008. s. 28. 
24 Nielsen & Tvarnø. 2008. s. 223. 
25 Finanstilsynets vejledning for pengeinstitutter i henhold til § 71, stk. 1, nr. 1-8 i FIL nr. 10114 af 
22/12/2006. 
26 Finanstilsynet. Høringsbrev af 22/09/2010. s. 1 og Jensen. UfR.2011B.275. 
27 Christensen. 2009. s. 29. 
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Fleksibiliteten fastsat i SL er ønsket begrænset i FIL, som gør sig gældende for finan-
sielle virksomheder. FIL indeholder mere præcise bestemmelser som er yderligere 
præciseret i ledelsesbekendtgørelsen. Efter lex speciales-princippet går FIL forud for 
SL, såfremt FIL har en speciel regel som kan erstatte den generelle regel i SL. 
 
Bestyrelsen er ansvarlig for ledelsen af selskabet inden for de rammer SL og FIL fast-
sætter og forventes løbende og på eget initiativ at træffe ledelsesmæssige beslutnin-
ger.28 Kravene til bestyrelsen afspejles i de funktioner som de pågældende personer 
udøver. Normen ønskes fastlagt bl.a. ved reguleringen i SL, FIL og ledelsesbekendtgø-
relsen, som nærmere angiver de konkrete krav, pligter, ansvar og opgaver til besty-
relsen. 
 
Bestemmelserne i SL, FIL og ledelsesbekendtgørelsen bidrager til fastsættelsen af ad-
færdsnormen29 for bestyrelsesmedlemmerne i pengeinstitutterne. Ved fastlæggelsen 
af, hvilke normer der gør sig gældende for bestyrelsen, er der to ønsker som må op-
vejes. På den ene side et ønske om at sikrer samfundet, kapitalejerne, kreditorer, 
medarbejdere mv. mod økonomiske tab. På den anden side et ønske om at give be-
styrelsen den nødvendige bevægelsesfrihed til at træffe de forretningsmæssige be-
slutninger, som er nødvendige i forbindelse med driften af selskabet. 
 
For en bedre forståelse af reguleringen benyttes fortolkningsbidrag i form af forarbej-
derne til loven samt bemærkninger til de fremsatte lovforslag. Den subjektive fortolk-
ning kan afhjælpe tvivlsomme fortolkningsproblemer ved udtalelser i lovens forarbej-
der. Disse er også kaldet motiverne til loven, hvorved lovgivers vilje inddrages, da 
denne kommer til udtryk i forarbejderne. Domstolen benytter i vidt omfang ligeledes 
subjektiv fortolkning til fastlæggelse af gældende ret.30 
 
(II) Retspraksis 
Retspraksis er en betegnelse for tidligere afsagte domme, hvor der inden for domsto-
lene er et hierarki som har stor betydning for retskildeværdien af domme. Det er 
normalt kun domme fra de øverste domstole, der tillægges præjudikatværdi.31 
 
Afgørelser truffet af Finanstilsynet er ligeledes benyttet i begrænset omfang, da de 
har en særlig relation til pengeinstitutter, som Finanstilsynet fører tilsyn med. Afgørel-

                                       
28 Ibid. s. 689. 
29 Adfærdsnormer foreskriver en vis handlemåde eller undladelse af en pligt. 
30 Nielsen & Tvarnø. 2008. s. 83. 
31 Ibid. s. 165. 
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serne kan dermed benyttes som rettesnor for, hvorledes Finanstilsynet fortolker gæl-
dende ret for pengeinstitutterne. 
 
I afhandlingen inddrages retspraksis, hvor det er relevant, til at påvise gældende ret 
for nærmere at kunne fastlægge adfærdsnormen for bestyrelsen i pengeinstitutter. 
Det kan være en hjælp at se hvorledes domstolene tidligere har fastlagt indholdet af 
gældende ret og dertil en doms ratio decidendi, som er den regel, der er lagt til grund 
for afgørelsen i den konkrete sag.32 Inden for erstatningsretten er retspraksis ofte ikke 
ligeså relevant, da man sjældent ville kunne finde en identisk sag trods de mange af-
gørelser.33 Der vil dog ofte kunne findes en sag som ligner, hvilket også gør sig gæl-
dende for bestyrelsesansvaret, men situationerne vil ofte være forskellige, hvorfor 
afvejningen og skønnet må foretages ud fra de konkrete omstændigheder. 
Afsagte domme hviler på konkrete omstændigheder, det kan derfor være vanskeligt 
at udlede generelle retningslinjer herfra, men den anvendte metode og dommens 
præmisser kan bidrage til forståelsen af bestyrelsesansvaret i pengeinstitutterne. 
 
I afhandlingen benyttes retspraksis med behørigt omhu til at udlede gældende ret in-
den for bestyrelsesansvaret. Bestyrelsesansvaret kan som følge af culpastandarden 
tillægges forskelligt indhold fra de pågældende selskabsområder, retspraksis fra andre 
selskabsområder bliver derfor behandlet og anvendt med forsigtighed. Det skal be-
mærkes, at den samfundsmæssige udvikling ligeledes kan have ændret indholdet af 
gældende ret. 
 
(III) Retssædvaner og forholdets natur 
Traditionelt betegnes retssædvaner som en handlemåde, der er blevet fulgt alminde-
ligt, stadigt og længe ud fra en følelse af retlig forpligtelse.34 Hvis en skadevolder til-
sidesætter en fremgangsmåde, som gennem sædvane har fået status som den rigtige 
fremgangsmåde, vil hans adfærd ofte blive vurderet som culpøs. Der vil dog altid væ-
re tale om en helhedsbedømmelse.35 Reguleringen for bestyrelsen i pengeinstitutter er 
et område, som er underlagt omfattende regulering, hvor retssædvaner typisk er for-
ankret i reguleringen. I afhandlingen er der derfor ikke tale om en konkret anvendelse 
af retssædvaner. 
 

                                       
32 Ibid. s. 166. 
33 Eyben & Isager. 2011. s. 104-105. 
34 Nielsen & Tvarnø. 2008. s. 185. 
35 Eyben & Isager. 2011. s. 105. 
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Forholdets natur er en samlet betegnelse for forskellige hensyn og principper, hvor 
nogle kan være af mere ubestemt karakter.36 Retskilden forholdets natur benyttes 
især som fortolkningsbidrag til de øvrige retskilder.37 
Forholdets natur har betydning i denne afhandling, da det ved fastlæggelsen af ad-
færdsnormen for bestyrelsen er fundet nødvendigt at gøre brug af friere overvejelser. 
Det har især været søgt at vurdere og fortolke lovgivers reelle grunde og hensyn og 
domstolenes skønselement ved fastlæggelsen af gældende ret for bestyrelsesansva-
ret. Hermed tænkes især på betydningen af det forretningsmæssige skøn, nærmere 
betegnet business judgment rule. Ved business judgment rule foretages der en ex an-
te vurdering fra domstolene, som tillægges stor betydning. 
 
(IV) Øvrig litteratur som fortolkningsbidrag 
Til en dybere indsigt i området og til forståelsen af retskilderne bruges supplerende 
juridisk litteratur som hjælper og bidrager til nærmere fortolkning af retskilderne. Den 
supplerende litteratur kan ikke anvendes som hjemmelsgrundlag, da den ikke hører 
under de fire retskilder, men blot bidrager til forståelsen af retskilderne. 
 
I afhandlingen er soft law inddraget, bl.a. anbefalingerne for god selskabsledelse38, 
Finansrådets ledelseskodeks39 og diverse vejledninger udarbejdet af Finanstilsynet. 
Inddragelsen af soft law spiller en betydelig rolle i fastlæggelsen af adfærdsnormen, 
da soft law udgør normative opfattelser af forsvarlig handlemåde. Finanstilsynets vur-
dering af gældende ret på området anses som betydningsfuld, da Finanstilsynet lige-
ledes fungerer som lovgivende magt i form af udstedelse af bekendtgørelser for pen-
geinstitutterne. 
  
Ved soft law er der ikke tale om bindende retskilder, men de er stadig med til at defi-
nere, hvad der må anses for centrale opgaver for bestyrelsen. Finanstilsynets vejled-
ninger bygger således på de regler, som er bindende for pengeinstitutterne og bidra-
ger til fortolkningen heraf.40 Det kendetegnende ved anbefalingerne og kodekset er, at 
de udtrykker en standard eller norm, der er højere end den standard, der følger af 
lovgivningens minimumskrav til pengeinstitutternes bestyrelse. Den manglende ad-
gang til at kunne håndhæve reglerne ved domstolene er mange steder erstattet af 

                                       
36 Nielsen & Tvarnø. 2008. s. 189. 
37 Ibid. s. 191. 
38 Rådet for god selskabsledelse. Anbefalingerne for god selskabsledelse. 2013. Herefter ”anbefalinger-
ne”. 
39 Finansrådet - Ledelseskodeks. 2013. Herefter ”kodekset”. 
40 Nielsen & Tvarnø. 2008. s. 93. 
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andre midler til at påvirke adfærden, og for mange selskabers vedkommende vil det 
fremgå, at de følger anbefalingerne og kodekset frivilligt.41 
 
Derudover benyttes diverse juridisk litteratur til en bedre forståelse og indsigt på om-
rådet og som bidrag til analyserne af retskilderne. 
I afhandlingen benyttes undersøgelserne af de nødlidende banker til en nærmere ana-
lyse af det erstatningsretlige bestyrelsesansvar i banksektoren. Undersøgelserne giver 
god indsigt i de enkelte bankers forhold samt, hvordan bestyrelsen har forholdt sig, 
herunder om deres konkrete handlinger og undladelser var en medvirkende årsag til 
bankernes sammenbrud.42 
Undersøgelserne kan ikke tillægges retskildeværdi, men da de er udarbejdet af erfar-
ne advokater med stor indsigt og kendskab til retsområdet må de antages at vise et 
retvisende billede af, om bestyrelsen har ageret efter hensigten og udvist korrekt ad-
færd til ikke at ifalde et eventuelt erstatningsansvar. 
Undersøgelserne er benyttet med stor omhu og ud fra en kritisk tilgang, da det er vig-
tigt at fastlægge, at de ikke nødvendigvis er retningsgivende for fremtidige afgørelser 
i de erstatningssager, som er blevet anlagt ved domstolene. 
 
1.6.2 Økonomisk metode og teori 
Afhandlingens økonomiske analyser tager udgangspunkt i de retsøkonomiske teorier, 
som bruger retsvidenskabens regler og resultater til at beregne nytte og efficiens. 
Retsvidenskaben benytter bl.a. retsøkonomien som supplement i den retsdogmatiske 
analyse til at forklare adfærden, økonomiske konsekvenser og implikationer af regler, 
samt i retspolitiske analyser til at forklare en eller flere reglers betydning for samfun-
det.43 Retsøkonomien vil være af stor betydning for afhandlingen og vil forsøge at give 
en bedre forståelse for den juridiske regulering og dens konsekvenser. 
 
Der foretages en analyse af tankegangen inden for corporate governance. Herunder 
en nærmere analyse af problematikken ved principal-agent teorien, hvorved der ses 
på de incitamenter og faktorer som kan påvirke bestyrelsen til at agere anderledes 
end hvad der er hensigtsmæssigt. 
 
Der foretages en nærmere redegørelse af uoverensstemmelser mellem forskellige par-
ter, herunder bestyrelsen kontra samfundet og bestyrelsen kontra aktionærerne. Her-

                                       
41 Christensen. 2009. s. 240. 
42 https://www.finansielstabilitet.dk/Default.aspx?ID=371  
43 Nielsen & Tvarnø. 2008. s. 417-418. 
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under en analyse af de mekanismer som følger af markedet og af opportunistisk ad-
færd hos de implicerede bestyrelsesmedlemmer. 
En forståelse for den økonomiske teori kan give indsigt i, hvorledes bestyrelsens an-
svar bør fastlægges, så bestyrelsen udøver den optimale adfærdsnorm og varetager 
deres job til gavn for aktionærerne og samfundet. 
 
(I) Principal-agent teorien 
Principal-agent teorien søger, at forklare og analysere, hvordan en given adfærd bedst 
sikres gennem økonomiske incitamenter og mekanismer. Principalen er enhver fysisk 
eller juridisk person, som hyrer en anden fysisk eller juridisk person til at udføre en 
opgave, mens agenten er en fysisk eller juridisk person som er hyret til at udføre op-
gaven for principalen.44 
Teorien er med til at analysere de modsatrettede interesser som parterne ofte vil ha-
ve. Principal-agent teorien søger at samordne de modsatrettede interesser mellem 
principalen og agenten ved brug af forskellige mekanismer, som bidrager til at give de 
rette incitamenter til agenten.45 
I afhandlingen vil vi analysere problematikkerne ved to principal-agent situationer. 
Den første situation er mellem aktionærerne og bestyrelsen. Den anden situation er 
mellem samfundet og bestyrelsen. 
 
Principal-agent teorien tager sit udgangspunkt i, at principalen og agenten har forskel-
lige interesser. Aktionærerne har som principal ofte et ønske om profit og er interes-
seret i afkast på deres investering. Samfundet har som principal et ønske om at sel-
skabet fortsætter driften i mange år og bidrager til væksten i samfundet. Bestyrelsen 
vil som agent ofte udvise en opportunistisk adfærd og forfølge egne mål og interesser, 
som ikke nødvendigvis er 100 % sammenfaldende med hverken samfundets eller ak-
tionærernes interesser.46 Afhandlingen vil behandle nogle af de metoder som kan be-
nyttes til afhjælpning af opportunistisk adfærd hos bestyrelsen, samt de nærmere 
værktøjer som kan bidrage til samordning af interesser mellem principalerne og agen-
ten. 
 
Principal-agent teorien har særligt fokus på svagheder ved neoklassisk økonomisk te-
ori47, f.eks. problemerne ved asymmetrisk information. Afhandlingen vil nærmere be-

                                       
44 Gardner. 2003. s. 271. 
45 Douma og Schreuder. 2004. s. 147. 
46 Douma & Schreuder. 2004. s. 147. 
47 Hart. Columbia law review, 1989/7. s. 1758. 
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handle og analysere problemerne ved asymmetrisk information, som adverse selecti-
on og moral hazard. 
 
(II) Optimal agtpågivenhed 
Retsøkonomien ser reguleringen som værende udformet med henblik på optimering af 
samfundets interesser. Hovedformålet er allokering af rettigheder og pligter til de par-
ter som værdsætter dem højest, samtidig med at opportunistisk adfærd søges undgå-
et. Retsøkonomien bruger økonomiske metoder og analyseværktøjer til at behandle 
juridiske problemer og er dermed økonomisk analyse af retten.48 Ved udformningen af 
ansvarsbedømmelsen ses der nærmere på de økonomiske følgevirkninger som regule-
ringen har for samfundet og for bedømmelsen af optimal agtpågivenhed. 
 
I krisetider er tilliden til topledelsen ofte svækket, og corporate governance søger at 
styrke tilliden ved at mindske mulige interessekonflikter, ved hjælp af bedre forståelse 
for god virksomhedsledelse. Det handler om de overordnede målsætninger som et 
selskab bør forfølge samt de overordnede principper og strukturer, som selskabet le-
des efter i samspillet mellem ledelsesorganerne, aktionærerne og andre interessenter 
for at nå virksomhedens mål.49 De seneste år har begrebet corporate governance til-
trukket sig betydelig opmærksomhed ved udarbejdelse af soft law.50 
 
Afhandlingen omhandler de problemer, der opstår, når der er et ønske om optimal 
agtpågivenhed samt omkostningerne forbundet med agtpågivenhed. Analysen tager 
udgangspunkt i den gældende ansvarsregel culpa. Udformningen af det optimale be-
styrelsesansvar sker ud fra et Kaldor Hicks kriterium, hvor ansvaret giver ledelsen in-
citament til en adfærd, som minimerer de samlede samfundsmæssige omkostninger.51 
Udgangspunktet i retsøkonomisk teori er, at culpareglen medfører, at bestyrelsen 
vælger den agtpågivenhed, også kaldet due care, som medfører at de ikke bliver gjort 
erstatningsansvarlige. Der vil således være tale om korrekt anvendelse af adfærds-
normen, idet bestyrelsen udviser den adfærd som adfærdsnormen kræver.52 I afhand-
lingen vil vi komme nærmere ind på de praktiske problemer ved usikkerheden i be-
dømmelsen og fastlæggelsen af due care. 
 
I afhandlingen redegøres der nærmere for anvendelse af økonomiske kriterier som 
business judgment rule. Reglen opfordrer domstolen til at foretage en ex ante vurde-
                                       
48 Nielsen & Tvarnø. 2008. s. 419.  
49 Baldvinsson m.fl. 2005. s. 154. 
50 Rose. 2005. Working paper. s. 2. 
51 Shavell. 2004. s. 178. 
52 Rose. NTS 2006/8/3. s. 91. 
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ring frem for en ex post vurdering ved bedømmelsen af, om bestyrelsen har handlet 
uagtsomt og dermed om bestyrelsen har udvist korrekt handlepligt.53 
 
1.6.3 Tværfaglig metode og teori 
I det tværfaglige afsnit tages udgangspunkt i retsøkonomiske argumenter som har til 
hensigt at analysere eventuelle interessekonflikter mellem resultatet af gældende ret 
og de økonomiske implikationer herved. Der foretages en integration af økonomi og 
jura med det formål at vurdere, hvordan retten bør være. Dette søges klarlagt dels ud 
fra en retsdogmatisk analyse og dels ud fra økonomisk teori.  
 
I kapitel 6 er der en retspolitisk analyse af det erstatningsretlige bestyrelsesansvar for 
pengeinstitutter. Målet er at fastlægge, hvordan de samfundsmæssige mål for penge-
institutterne kan opnås. Analysen heraf beror i vidt omfang på de foregående kapitler. 
Den retspolitiske analyse forsøger at finde ud af, hvad retten bør være og ikke, hvad 
gældende ret er.54 
 
Analysen indeholder ligeledes en diskussion af hvilke udformninger af bestyrelsesan-
svaret, som måske vil kunne optimere bestyrelsens incitamenter til forsvarlig ledelse 
af selskabet. Udgangspunktet er det nuværende ansvarsgrundlag culpa, og på den 
baggrund vil tilstrækkeligheden af nuværende regulering samt, hvorledes loven bør 
indrettes blive vurderet. Der foretages en nærmere analyse af et skærpet bestyrelses-
ansvar i relation til udvidelse af bestyrelsens opgaver og pligter, ændring af bevisbyr-
den, strengere ansvarsbedømmelse, samt muligheden for at ændre ansvarsgrundlaget 
til objektivt ansvar. Endvidere bliver følgende alternative løsninger overvejet: forbud 
mod incitamentsaflønninger, forbud mod begrænsninger af stemmerettigheder, sik-
ring af kompetencer og skærpet strafansvar. 
  

                                       
53 Ibid. s. 95. 
54 Nielsen & Tvarnø. 2008. s. 436. 
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Kapitel 2 - Samfundsmæssige mål 
 

2.1 Indledning 
I dette kapitel redegøres for de overordnede samfundsmæssige mål for pengeinstitut-
terne. Pengeinstitutterne er reguleret ved både selskabsretlig og finansiel regulering. 
Nedenfor er formålet med den selskabsretlige og den finansielle regulering beskrevet. 
 

2.2 Selskabsretlig regulering 
Det overordnede formål med den selskabsretlige regulering har traditionelt været be-
skyttelse af aktionærerne mod eventuelle misbrug. Selskabsretten har op igennem det 
20. århundrede udviklet sig således, at der er skabt mere fokus på beskyttelse af en 
bredere kreds af interessenter. Udviklingen af selskabsretten har betydet, at formålet 
ikke længere udelukkende er at beskytte aktionærerne, men derimod også medarbej-
derne, kreditorer, leverandører og samfundet.55 Denne udvikling skyldes især sam-
fundets stigende ønske om større indsigt i virksomhedernes forhold. 
Der kan argumenteres for, at der som udgangspunkt ligger en økonomisk betragtning 
bag enhver erhvervsretlig regel. Selskabsretten virker således også påvirket af den 
økonomiske teori, og reglerne har ændret sig hen imod i højere grad at fremme øko-
nomisk effektivitet.56 
 
I nyere litteratur fremhæves begrebet shareholder value som udtryk for et ønske om 
at sikre værdiskabelsen for selskabets aktionærer. I modsætning hertil fremstår be-
grebet stakeholder value som et udtryk for, at det ikke kun er aktionærernes interes-
ser som skal tilgodeses, men at der også er andre beskyttelsesværdige selskabsinte-
ressenter.57 I den praktiske selskabsretlige verden opleves de to tænkemåder mere 
som et kompromis end som modsætninger.58 
I retsøkonomisk litteratur er det anført, at lovgivningsmagten ved præceptive regler 
ikke bør træffe valget mellem en smalt defineret loyalitetspligt (shareholder interes-
sen) og en bred defineret loyalitetspligt (stakeholder interessen), men i stedet bør 
overlade dette til det enkelte selskab.59 
 

                                       
55 Werlauff. 2008. s. 22. 
56 Andersen. 2010. s. 61. 
57 Lando. NTS 2001/1. s. 76. 
58 Werlauff. 2008. s. 24. 
59 Lando. NTS 2001/1. s. 76. 
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2.3 Finansiel regulering 
Det overordnede formål med den finansielle regulering er finansiel stabilitet.60 Natio-
nalbanken har til opgave at opretholde et sikkert pengevæsen ved at lette samt regu-
lere pengeomsætning og kreditgivning. Et af bankens overordnede formål er at bidra-
ge til at sikre den finansielle stabilitet. Nationalbanken har defineret finansiel stabilitet 
som en tilstand, hvor det finansielle system som helhed er så robust, at eventuelle 
problemer i sektoren ikke spreder sig og hindrer det finansielle system i at fungere 
som effektiv formidler af kapital og finansielle tjenesteydelser.61 
 
Pengeinstitutsektoren er ganske omfattende reguleret, hvilket særligt skyldes den 
centrale samfundsmæssige betydning som pengeinstitutterne har. Endvidere har den 
finansielle krise også gjort sit til at øge omfanget af regulering, hvoraf meget stammer 
fra EU.62 For at reducere risikoen for sammenbrud i pengeinstitutsektoren har lovgiver 
fastsat en række særlige regler for pengeinstitutterne, f.eks. begrænsninger på stør-
relse af enkeltengagementer, kapitalkrav og særlige oplysningsforpligtelser.63 
 
Formålet med reguleringen er først og fremmest at sikre finansiel stabilitet gennem 
tillid til de finansielle institutioner. Der ligger dog også andre formål bag såsom:  
begrænsning af risiko, forbrugerhensyn, øget effektivitet og fastholdelse af den dan-
ske position i internationalt regi ud fra konkurrencemæssige hensyn.64 
 
Når risikoen som er forbundet med drift af finansiel virksomhed ønskes beskyttet, er 
det for at sikre investorerne. Her spiller erstatningsretten en vigtig rolle, da den er 
med til at sikre investorer mod eventuelle tab, da der etableres mekanismer som sik-
rer, at investorers tab bliver helt eller delvist dækket, såfremt der er udvist en culpøs 
handling.65 
 
2.3.1 Pengeinstitutternes betydning for samfundsøkonomien 
I den finansielle lovgivning har ønsket ligesom ved selskabsretlig regulering været at 
sikre økonomisk effektivitet. Derudover har der især været fokus på samfundets inte-
resser, netop pga. pengeinstitutternes betydning i samfundet. 
Sammenbrud i pengeinstitutsektoren fører til kraftige samfundsmæssige tab, som på-
virker samfundet mere end ved virksomhedssammenbrud i andre sektorer. De ydelser 

                                       
60 Friis & Poulsen. 2013. s. 13. 
61 Nationalbanken – Finansiel stabilitet. 2013. s. 5. 
62 Jensen, Clausen m.fl. 2013. s. 35. 
63 Østrup. 2008. s. 16. 
64 Friis & Poulsen. 2013. s. 13. 
65 Østrup. 2010. s. 89-90. 



 Bestyrelsens erstatningsansvar i danske pengeinstitutter  
 

                                                                                                                       22 
 

som bliver udbudt af pengeinstitutterne benyttes stort set af alle borgere i samfundet 
på den ene eller anden måde. Pengeinstitutterne udfører helt centrale opgaver for bå-
de erhvervsliv og privatpersoner. Derudover består sektoren også af erhvervsvirk-
somheder som i sig selv bidrager til samfundsøkonomien gennem uddannelse, be-
skæftigelse, innovation, forskning, udvikling og skattebetalinger.66 
Pengeinstitutternes funktion er dermed afgørende for, at vores moderne samfund kan 
fungere tilfredsstillende og opleve vækst og velstand. Et citat af Ross Levine beskriver 
den værdi som den finansielle sektor har for samfundet: 

”Lande med en velfungerende finansiel sektor oplever større vækst og velstand end 
lande, hvor sektoren er mindre udviklet eller fungerer dårligt.”.67 

 
Betydningen af den finansielle sektor har især kunne ses ud fra finanskrisen, som har 
medført alvorlige konsekvenser for resten af økonomien. Dansk økonomi har oplevet 
nogle turbulente år, krisen har sat sine spor og økonomien har svært ved for alvor at 
komme i gang igen på trods af, at det nu er seks år siden, at krisen for alvor begynd-
te.68 De økonomiske konsekvenser viste sig især ved stigende arbejdsløshed, faldende 
boligpriser og stigende statsgæld.69 Forholdene på de finansielle markeder har således 
en betydelig effekt for væksten i Danmark og derved for samfundsøkonomien. Ram-
mebetingelserne i den finansielle sektor er derfor utrolig vigtige for væksten og udvik-
lingen i det danske samfund. Det er dog vigtigt at huske, at nye regler eller tiltag skal 
være med til at understøtte den fremtidige vækst, da uhensigtsmæssig stramning i 
pengeinstitutsektoren vil kunne få negative realøkonomiske konsekvenser70.71 
 
2.3.2 Bankpakkernes betydning 
Som konsekvens af finanskrisen og ud fra ønsket om at sikre den finansielle stabilitet i 
Danmark, har Folketinget siden 2008 foretaget en række tiltag. Især ved vedtagelse 
af de såkaldte bankpakker, hvor den seneste bankpakke (bankpakke 6) blev vedtaget 
i efteråret 2013. Det finansielle system har været så sårbart, at det var nødvendigt 
med statslig indgriben.72 Og netop stabiliteten i sektoren har ved flere lovinitiativer 
vist sig, at være af stor betydning.73 Bankpakke 1 og etableringen af den ubegrænse-
de statsgaranti var således nødvendig for at skabe stabilitet i sektoren.74 

                                       
66 Finansrådet – banksektoren i samfundet. 2007. s. 5. 
67 Ibid. s. 2, linje 1-3. 
68 Rangvid rapport. 2013. s. 196.  
69 Finansrådet – Konsekvenser af ny regulering. 2010. s. 1. 
70 Betydeligt tab i BNP. 
71 Finansrådet – Konsekvenser af ny regulering. 2010. s. 1. 
72 Rangvid rapport. 2013. s. 22. 
73 Skriftlig fremsættelse af L175 af 26/03/2010.  
74 Rangvid rapport. 2013. s. 22. 
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Rangvid-udvalget anser også bankpakkerne som værende af væsentlig betydning for 
samfundet og mener, at de har været hensigtsmæssigt udformet på baggrund af den 
sårbare situation på de finansielle markeder og i økonomien som helhed.75 Seneste 
bankpakke har til formål at sikre samfundet mod store tab ved fremtidige finanskriser. 
Bankpakke 6 udpeger en række banker som vil være af afgørende betydning og vil 
gøre det danske samfund usikkert hvis de krakker. Bankpakken er endnu et led i at 
sikre finansiel stabilitet, da staten vil redde de nævnte banker, hvis de nærmer sig et 
sammenbrud. De nævnte banker stilles ligeledes over for øgede kapitalkrav for at for-
søge at gøre bankerne mere robuste og likvide.76 
 
2.3.3 Finanstilsynets rolle til sikring af finansiel stabilitet 
Pengeinstitutterne er sammen med de øvrige finansielle institutioner af stor betydning 
for hele samfundets økonomiske kredsløb, herunder omsætning, betalingsformidling, 
opsparing, lån, kreditgivning mv. Når dele af det økonomiske system svigter, som det 
især har været tilfældet under finanskrisen får det uoverskuelige konsekvenser for 
både virksomheder og privatpersoner.77 
 
For at kunne begrænse de negative konsekvenser har det stor betydning, at tilsynet 
med sektoren fungerer på en sådan måde, hvor Finanstilsynet kan gribe ind allerede 
når et pengeinstitut begynder at komme i økonomiske vanskeligheder. Ved lovæn-
dringerne af FIL i 2010 fik Finanstilsynet mulighed for at skride ind over for en virk-
somhed på et tidligere tidspunkt end hidtil. Finanstilsynets tilsynsvirksomhed er blevet 
styrket og præciseret de seneste år og spiller en central rolle mht., at fremme den 
finansielle stabilitet samt, at styrke tilliden til de finansielle virksomheder og marke-
der.78 
 

2.4 Erstatningsretlig regulering 
I henhold til ovenstående hersker der ingen tvivl om den samfundsmæssige betydning 
som pengeinstitutterne har, og om at samfundsmæssige hensyn vægtes utroligt højt i 
reguleringen af den finansielle sektor. Lovgivningsmagten ønsker, at tilliden til sekto-
ren sikres, og en forudsætning herfor er en stabil sektor. For at sikre en stabil sektor 
kræver det en kompetent ledelse som har den fornødne viden og erfaring, og som kan 
forestå en forsvarlig ledelse og drift af selskabet. Erstatningsretten har en stor betyd-

                                       
75 Ibid. s. 22. 
76 http://finans.tv2.dk/nyheder/article.php/id-72044122:partier-enige-om-bankpakke-6.html  
77 Andersen. 2013. s. 77. 
78 Skriftlig fremsættelse af L175 af 26/03/2010. 
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ning, da den gør det muligt at stille de personer som påtager sig ledelseserhvervet i 
pengeinstitutterne til ansvar, såfremt de ikke lever op til de stillede krav og pligter, og 
hvor følgerne heraf forårsager et tab. 
 
Erstatningsansvar bruges som et disciplineringsredskab til at få bestyrelsen til at age-
re som samfundet ønsker. Erstatning påvirker ikke den samfundsmæssige nytte direk-
te, men er alene en allokering mellem parterne. Grundtanken bag erstatningsreglerne 
er at risikoen for at ifalde erstatningsansvar har en positiv indflydelse på den måde, 
hvorpå folk agerer – dvs. en præventiv effekt.79 For at en erstatningsregel er effektiv, 
f.eks. ved at en foranstaltning bliver foretaget, skal det kunne betale sige at foretage 
foranstaltningen i forhold til størrelsen af tabet. Hvis et bestyrelsesmedlem skal vælge 
niveauet af due care vil der blive foretaget en afvejning af omkostningerne ved at ud-
vise agtpågivenhed overfor omkostningerne ved at skulle betale erstatning (sandsyn-
lighed for at ifalde erstatningsansvar ganget med erstatningssummen). 
 
De næste kapitler redegør og analyserer hvordan adfærdsnormen for bestyrelsesmed-
lemmer i pengeinstitutter bør fastsættes, og på hvilket grundlag bestyrelsen kan blive 
gjort erstatningsansvarlige. Endvidere ses der nærmere på, om lovgivningen har den 
præventive og disciplinerende effekt som ønskes. 
  

                                       
79 Eyben & Isager. 2011. s. 47. 
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Kapitel 3 - Retskilder 
  

3.1 Indledning 
I nærværende kapitel behandles og analyseres retskilderne til den nærmere fastlæg-
gelse af bestyrelsens erstatningsansvar i pengeinstitutterne. 
Bestyrelsen er ansvarlig for den overordnede ledelse af selskabet og har hertil et ret-
ligt ansvar for fejl og forsømmelser, som de kan blive gjort erstatningsansvarlige for. 
For at kunne fastlægge, hvorvidt bestyrelsen kan drages til ansvar, må kravene som 
stilles til bestyrelsen først kendes. Et retligt ansvar for bestyrelsen forudsætter, at de 
retlige regler eller normer om bestyrelsens opgaver eller pligter er overtrådt.80 
 
Kapitlet indeholder en detaljeret gennemgang af gældende regulering for bestyrelsen i 
pengeinstitutter, for at kunne klarlægge, hvordan adfærdsnormen fastsættes for be-
styrelsesmedlemmer. Det er nødvendigt at analysere retspraksis for bestyrelsesansva-
ret indenfor selskabsretten, for at kunne udlede gældende ret om bestyrelsesansva-
ret. Retspraksis er ganske omfattende, og præget af særlige og konkrete omstændig-
heder som forelå til bedømmelse i de enkelte sager. Det kan derfor være vanskeligt at 
komme med noget entydigt og generalisere på baggrund af afsagte kendelser. Det vil 
dog på baggrund af retspraksis være muligt at udlede visse styrende hensyn og prin-
cipper til fastlæggelsen af gældende ret for bestyrelsesansvaret.81 Endvidere er det 
nødvendigt at bemærke, at de gennemgåede domme er et udtryk for retspraksis for 
bestyrelsesansvarssager indenfor selskabsretten og ikke specifikt omhandler finansiel-
le virksomheder. Der kan derfor være personsammenfald mellem direktionen og be-
styrelsen. 
 

3.2 Ansvarsgrundlag for bestyrelsen 
Et selskab kan alene disponere gennem de personer, som udgør selskabets ledende 
organer eller gennem de personer som i øvrigt er ansat i selskabet. De nærmere reg-
ler i selskabsretten og selskabets vedtægter definerer, hvem der kan tegne selskabet 
overfor samarbejdspartnere.82 
Der vil selvsagt være en række forventninger til driften af selskabet og til ledelsens 
rolle. Der er formentlig også nogle forventninger til selskabets fremtid og dermed og-
så til, hvilke goder eller fordele selskabet vil give. Hvis forventningerne ikke indfries 
kan der rejses spørgsmål om, hvorvidt der er grundlag for at gøre et erstatningsan-
svar gældende over for de implicerede personer.  
                                       
80 Gomard. UfR1993B.145. s. 145. 
81 Betænkning 1498/2008. s. 37, sidste afsnit. 
82 Christensen. 2009. s. 691. 
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Bestemmelsen i SL § 361 regulerer erstatningsansvaret for medlemmer af ledelsen. 
Her står det skrevet, at hvis ledelsen under udførelsen af deres hverv forsætligt eller 
uagtsomt tilfører selskabet eller kapitalejere skade er de pligtige til at erstatte denne 
skade. Bestyrelsen er omfattet af SL § 361, da de anses som værende medlemmer af 
ledelsen, jf. SL § 5, stk. 1, nr. 19. 
 
Kravene til bestyrelsen må afspejles i de funktioner og opgaver, som følger med be-
styrelseshvervet. Bestyrelsen er sammen med direktionen ansvarlige for ledelsen af 
selskabet og forventes dertil på egen hånd og inden for lovens rammer at træffe le-
delsesmæssige beslutninger. Ved udfærdigelsen af lovgivningen for bestyrelsen i pen-
geinstitutterne, er det nødvendigt med en afvejning af ønsket om, at sikre mod øko-
nomiske tab overfor ønsket om, at give bestyrelsen det optimale råderum til, at træffe 
de nødvendige beslutninger og dispositioner. 
Afvejningen mellem disse to hensyn er svær og lovgiver står derfor overfor nogle ud-
fordringer, når de nærmere krav og pligter for bestyrelsen reguleres. Erstatningsreg-
lerne bruges hertil som reguleringsværktøj til at præge den adfærd, der bør udvises af 
selskabets bestyrelse. 
 
Der kan alene pålægges bestyrelsen et erstatningsansvar såfremt, der er et ansvars-
grundlag. Til at fastlægge dette er udgangspunktet i selskabsretten den almindelig 
kendte culparegel, jf. SL § 361.83 
Culpareglen har altid været gældende i selskabsretten, men blev lovfæstet i en gene-
rel form i 1973, da man mente at reglen kunne benyttes til at fremme forståelsen af 
gældende ret og til at skabe klarhed over dennes indhold ved at formulere erstat-
ningsreglen i en lovregels autoritative ord.84 
Culpaansvaret forudsætter, at bestyrelsen kan bebrejdes sine foretagne eller undladte 
dispositioner.85 Bestyrelsen vil kunne ifalde erstatningsansvar for påregnelige (adæ-
kvanse) skader, der forvoldes ved retsstridige handlinger eller undladelser, som kan 
tilregnes bestyrelsen som forsætligt eller uagtsomt. For at bestyrelsen kan blive holdt 
erstatningsansvarlig, kræver det endvidere kausalitet samt, at den påførte skade kan 
måles som et økonomisk tab.86 
Der skal være tale om forsæt eller uagtsomhed hos bestyrelsen for, at der kan statue-
res ansvar, jf. SL § 361. Uagtsomhedsbegrebet opdeles i henholdsvis simpel og grov 
uagtsomhed. Der vil normalt blot kræves simpel uagtsomhed for, at bestyrelsen kan 

                                       
83 Christensen. 2009. s. 691.  
84 Gomard. U.1993B.145. s. 3. 
85 Jensen. U.2011B.275. s. 5.  
86 Eyben & Isager. 2011. s. 23-25. Se også bilag 1. 
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ifalde ansvar.87 Det er som udgangspunkt skadelidte, som skal godtgøre, at der er 
handlet ansvarspådragende, dvs. ligefrem bevisbyrde.88 
 
Bestemmelsen i SL § 361 er blot en kodificering af culpareglen. Ifølge bestemmelsens 
stk. 1 skal der foretages en sondring af, hvorvidt bestyrelsen har begået skade på sel-
skabet eller på kapitalejerne/tredjemand for at kunne finde ud af, hvem bestyrelsen 
kan drages til ansvar overfor. SL § 361, stk. 1, 1. pkt. vedrører skade tilføjet selska-
bet, hvorimod SL § 361, stk. 1, 2. pkt. vedrører skade tilføjet kapitalejerne eller tred-
jemand. 
SL § 364, stk. 1 angår hvem, der kan anlægge søgsmål mod bestyrelsen. Søgsmål på 
vegne af selskabet træffes af generalforsamlingen, jf. SL § 364, stk. 1 og stk. 2. Hvis 
selskabet er gået konkurs, tilkommer kompetencen til, at gøre selskabets erstatnings-
krav gældende, konkursboet eller kurator, jf. SL § 364, stk. 4. Fristerne for anlæggel-
se af søgsmål i henhold til SL § 364 er fastsat i SL § 365. 
 
Den enkelte aktionær kan ikke stævne for selskabets tab, men derimod kun for sit 
direkte tab, hvilket betyder, at den enkelte aktionær ikke kan få erstatning for et af-
ledt tab (indirekte tab), som aktionæren har lidt i kraft af selskabets tab. Aktionærer-
ne har dog mulighed for at anlægge et minoritetssøgsmål, jf. SL § 364, stk. 3. Efter 
denne bestemmelse kan kapitalejere, som repræsenterer mindst 1/10 af selskabska-
pitalen, anlægge søgsmål på selskabets vegne, dog for egen regning og risiko. 
Hvis det vil være urimeligt at lade et bestyrelsesmedlem blive gjort erstatningspligtig 
for det fulde tab, kan der efter en konkret vurdering ske nedsættelse af erstatnings-
ansvaret, jf. SL § 363 stk. 1. Hvis der er flere erstatningspligtige gælder der solidarisk 
hæftelse, jf. SL § 363, stk. 2. 
 

3.3 Adfærdsnormen 
Udgangspunktet for analysen af, hvorvidt bestyrelsen vil kunne ifalde erstatningsan-
svar er, om der foreligger en adfærd der kan siges at være retsstridig. Det vil derfor 
være nødvendigt at fastlægge en norm for, hvad der i den givne situation udgør rets-
stridig adfærd.89 Adfærdsnormen udtrykker de krav, der stilles til bestyrelsen og defi-
nerer dermed grænsen for, hvornår bestyrelsen har udvist forsvarlig adfærd i den giv-
ne situation.  
 

                                       
87 Christensen. 2009. s. 693. 
88 Betænkning 1498/2008. s. 44. 
89 Christensen. 2009. s. 691. 



 Bestyrelsens erstatningsansvar i danske pengeinstitutter  
 

                                                                                                                       28 
 

Hvis adfærdsnormen ikke klart kan fastlægges ud fra retskilderne, skaber det usikker-
hed. En sådan usikkerhed om hvilken adfærd man skal overholde for at føre en for-
svarlig ledelse vil medføre, at det er op til bestyrelsen selv at vælge adfærd. Konse-
kvenserne af dette vil være, at de ikke har samfundets interesser for øje, men i stedet 
er mere fokuseret på egne interesser. Usikkerheden ved adfærdsnormen kan tænkes 
at påvirke mængden af uforsvarlig ledelse i pengeinstitutterne. Det er derfor vigtigt at 
komme så tæt på en adfærdsnorm som muligt. 
 
Bestemmelserne i henholdsvis SL, FIL og ledelsesbekendtgørelsen definerer de opga-
ver og pligter, som bestyrelsen er forpligtede til at varetage. Bestemmelserne inddra-
ges, idet disse må betragtes som udgangspunktet for normen. 
Bestemmelserne i SL og FIL opstiller en række nærmere krav og pligter for bestyrel-
sesmedlemmer, for direktionen og for arbejdsfordelingen mellem direktion og besty-
relse. Den gældende adfærdsnorm for god og forsvarlig adfærd for bestyrelsen i pen-
geinstitutter skal derfor fastlægges på baggrund af de opgaver og pligter, som gælder 
for bestyrelsen, og som fremgår af lovgivningen. 
 
Generalklausulerne omkring god skik gør sig også gældende for finansielle virksomhe-
der. Finansielle virksomheder skal drives i overensstemmelse med redelig forretnings-
skik og god praksis inden for virksomhedsområdet, jf. FIL § 43. God skik momentet 
fastsat i FIL § 43 påvirker ligeledes forståelsen af culpanormen ved fastlæggelse af, 
om der er trådt ved siden af adfærdsnormen.90 
 
3.3.1 Særligt sagkundskab 
Der er som udgangspunkt ikke et krav om særligt sagkundskab til virksomhedens 
branche for at blive bestyrelsesmedlem; se nærmere herom i afsnit 3.3.2. Det må dog 
forventes, at særligt sagkundskab vil kunne skærpe ansvarsbedømmelsen. Hvis en 
uddannet advokat sidder i bestyrelsen må det forventes, at denne ikke foretager et 
juridisk fejlskøn. Ligeledes må det forventes, at en revisor ikke begår en regnskabs-
mæssig fejl. Professionsansvaret bliver altså trukket med ind i culpabedømmelsen af 
bestyrelsen.91 Det skal dog bemærkes, at der ikke er tale om et egentligt professions-
ansvar. For at kunne blive pålagt et professionsansvar, afhænger det af om f.eks. en 
advokat i den konkrete situation har handlet som advokat. I så fald skal advokatens 
ansvar bedømmes efter en norm for professionsansvar. Hvis advokaten derimod har 

                                       
90 Schaumburg-Müller & Werlauff. 2012. s. 173. 
91 Betænkning 1498/2008. s. 43. 
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handlet som en del af bestyrelsen, så er det en bestyrelsesnorm som gør sig gælden-
de.92 
 
Af retspraksis fremgår ligeledes, at der ikke er tale om et professionsansvar, men at 
uddannelse eller profession som giver særlig viden eller branchekendskab kan virke 
som en skærpende omstændighed og dermed kan føre til en strengere culpabedøm-
melse, jf. U.2004.2253 H (Hillcourt). Sagen omhandlede et bestyrelsesmedlem, der 
også var selskabets advokat, som blev erstatningspligtig, for ikke at have varetaget 
bestyrelseserhvervet forsvarligt. Personen havde særlig viden om selskabets forhold, 
hvorfor han skulle friholde de andre to bestyrelsesmedlemmer for erstatningskrav, da 
de kun havde begrænset indsigt i forpligtigelserne, som påhvilede bestyrelsesmed-
lemmer. Endvidere blev det fundet, at pågældendes misligholdelse af bestyrelses-
hvervet havde gjort det sværere for de resterende bestyrelsesmedlemmer at opfylde 
deres pligter. 
At et bestyrelsesmedlem med særligt kendskab bliver holdt ansvarligt fremfor de øvri-
ge bestyrelsesmedlemmer, som ikke har et sådan kendskab, blev også set i 
U.1989.812 H (K. Schmidt's Maskinfabrik). I denne sag blev en advokat som var med 
i selskabets bestyrelse erstatningsansvarlig in solidum med de øvrige bestyrelsesmed-
lemmer. I det indbyrdes forhold skulle advokaten i første udredning betale erstatnin-
gen, mens de fire øvrige bestyrelsesmedlemmer hæftede på lige fod. 
I de ovenfor listede domme var der tale om et almindeligt culpaansvar og dermed ikke 
et professionsansvar. Advokater og revisorer kan dog dømmes strengere, da det for-
ventes, at de har bedre indsigt i de krav som stilles til dem som bestyrelsesmedlem-
mer. 
 
En afgørende forskel mellem bestyrelsesansvaret og professionsansvaret er, hvorvidt 
individuelle undskyldningsgrunde kan accepteres som diskulperende. For bestyrelses-
medlemmer vil der efter en konkret vurdering være mulighed for at benytte individu-
elle undskyldningsgrunde. Derimod vil professionsansvaret ikke acceptere sådanne, da 
kendetegnet netop er, at en afvigelse fra fagets normer medfører ansvar uden hensyn 
til individuelle undskyldningsgrunde.93 
 
Udgangspunktet for culpabedømmelsen er derfor, at der gælder samme standard for 
alle bestyrelsesmedlemmer, og at der skal foretages en individuel bedømmelse af det 
enkelte bestyrelsesmedlem.94 

                                       
92 Samuelsson. ET.2009/3. s. 1. 
93 Schaumburg-Müller & Werlauff. 2010. s. 1180. 
94 Christensen. 2009. s. 697. 
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3.3.2 Kompetencekrav til bestyrelsesmedlemmerne 
I den finansielle lovgivning er der fastsat krav til bestyrelsesmedlemmernes egnethed 
og hæderlighed (fit & proper). Finanstilsynet er efter en lang række EU-direktiver for-
pligtet til at påse om bestyrelsesmedlemmer i pengeinstitutterne lever op til kravene 
om egnethed og hæderlighed, jf. FIL § 64. I bestemmelsen stilles der krav til besty-
relsens erfaringer, til udførelse af deres hverv og varetagelsen af stillingen som besty-
relsesmedlem i et pengeinstitut, jf. FIL § 64, stk. 1. Det er nærmere specificeret, hvil-
ke krav som et bestyrelsesmedlem skal opfylde i FIL § 64, stk. 2, nr. 1-4. Der er ikke 
noget tilsvarende krav i SL. SL stiller udelukkende krav om, at bestyrelsen skal være 
myndig og ikke må være under værgemål, jf. SL § 112. 
 
Domstolen har også haft mulighed for at forholde sig til bestyrelsens kundskaber og 
kompetencer. I U.2007.497H (Calypso Verdensrejser) blev der statueret et bestyrel-
sesansvar. I dommens præmisser blev det bl.a. angivet, at et bestyrelsesmedlems 
manglende dansk og engelskkundskaber ikke var tilstrækkeligt til at undskylde for 
manglende indsigt i selskabets udvikling og øvrige forhold. 
 
Selvom et bestyrelsesmedlem kun har påtaget sig bestyrelseshvervet som en formali-
tet, stilles der alligevel et krav om, at han skal opfylde sit hverv professionelt, jf. 
U.2001.873 H (ASX 15.199). I sagen blev pågældende erstatningsansvarlig for mang-
lende varetagelse af sin tilsynspligt, og der blev ikke taget hensyn til familierelatio-
nen.95 
 
Omverdenens og samfundets tillid til pengeinstitutter er af stor betydning. For at sikre 
tillid til pengeinstitutterne, er det derfor vigtigt, at de personer som står i spidsen for 
disse selskaber har en høj standard. Dette angår både deres ledelsesmæssige kompe-
tencer og deres personlige adfærd, hertil især deres personlige økonomiske forhold.96 
Lovgivers hensigt om at sikre tilliden til den finansielle sektor kan læses direkte af be-
stemmelsen i FIL § 64, stk. 2, nr. 4. 
 
Til opfyldelse af FIL § 64 skal bestyrelsesmedlemmet, når denne indtræder i et penge-
institut, afgive visse oplysninger til Finanstilsynet. De afgivne oplysninger vil da indgå 
i Finanstilsynets vurdering af, om pågældende bestyrelsesmedlem er egnet og hæder-

                                       
95 Omhandlede en far som var bestyrelsesmedlem i sønnens og svigerdatterens selskab. Selvom han ikke 
var involveret i selskabet, og det ikke var meningen han skulle involveres, fandt Landsretten og Højeste-
ret ham ansvarlig for manglende tilsyn. 
96 Jensen. UfR.2011B.275. s. 278. 



 Bestyrelsens erstatningsansvar i danske pengeinstitutter  
 

                                                                                                                       31 
 

lig i den finansielle lovgivnings forstand.97 Derved er Finanstilsynet med til at sikre, at 
de finansielle virksomheder drives af en egnet bestyrelse. 
 
Der stilles ikke noget krav om særlig indsigt i finansielle virksomheders forhold eller til 
hvilke teoretiske evner, f.eks. uddannelse, eller hvilken grad af praktisk erfaring per-
sonen skal besidde.98 Kravene vil ligeledes variere alt efter, om der er tale om et di-
rektions- eller bestyrelsesmedlem, da der i praksis stilles større krav til indtrædelse i 
direktionen.99 Der vil derfor godt kunne forekomme situationer, hvor en person ikke 
har tilstrækkelig erfaring til at blive direktør i et pengeinstitut, mens vedkommende 
godt vil kunne indtræde som bestyrelsesmedlem. 
En særlig indsigt i en anden branche eller til lokale forhold, med forbehold for konkre-
te omstændigheder, vil som udgangspunkt blive anset som tilstrækkeligt til at opfylde 
kravene for bestyrelsesmedlemmer.100 
 
I juni 2010101 blev fit & proper-kravene strammet således at disse skal være opfyldt 
under hele bestyrelsesmedlemmets varetagelse af hvervet og ikke kun i forbindelse 
med dennes påbegyndelse.102 Ydermere blev det bestemt, at hensynet til den finan-
sielle stabilitet ligeledes skulle inddrages ved vurderingen af, om et bestyrelsesmed-
lem lever op til kravene om egnethed og hæderlighed. Skærpelsen af de ledelses-
mæssige krav skal især ses i lyset af den store samfundsmæssige interesse der er i at 
bevare en stabil og veldrevet finansiel sektor.103 Ved lovændringen i 2010 blev det 
ydermere præciseret, at kravet om fyldestgørende erfaring er knyttet til hvervet i den 
konkrete virksomhed. Det kan tænkes, at en person kan opfylde kravene til at være 
bestyrelsesmedlem i et mindre lokalt pengeinstitut, men måske ikke til en større in-
ternational bankvirksomhed. Det vil derfor ikke være muligt at tage sin vurdering med 
sig fra en finansiel virksomhed til en anden, da der skal søges om ny bedømmelse af 
Finanstilsynet.104 
 
Foruden kravet om fyldestgørende erfaring indeholder FIL § 64, stk. 2, nr. 1-4 en 
række yderligere krav, som et bestyrelsesmedlem skal opfylde. 
Personen må ikke være pålagt eller blive pålagt straffeansvar for overtrædelse af lov-
givningen. Det er dog ikke enhver straffeovertrædelse, som vil medføre en reaktion 

                                       
97 Hjetting, Kjøller, Simonsen & Stadil. 2011. s. 415. 
98 L175 af 26/03/2010. bemærkningerne til FIL § 64. 
99 Hjetting, Kjøller, Simonsen & Stadil. 2011. s. 416. 
100 Ibid. 
101Ændringslov nr. L579 af 01/06/2010. 
102 L175 af 26/03/2010. afsnit 2.5.3. 
103 Ibid. afsnit 2.5.2. 
104 Ibid. afsnit 2.5.3. 
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fra Finanstilsynet, således at personen ikke kan sidde i bestyrelsen. Det kræver, at 
overtrædelsen indebærer en risiko for, at personen ikke kan varetage hvervet på en 
betryggende måde, jf. FIL § 64, stk. 2, nr. 1. Finanstilsynet vil i den givne situation 
foretage en konkret vurdering, men den strafbare handling skal dog være fastslået 
ved dom eller ved, at personen har accepteret et bødeforlæg, jf. retsplejelovens § 
832.105 Økonomisk kriminalitet må, som udgangspunkt, antages at diskvalificere en 
person. Ligeledes må det antages, at der i Finanstilsynets vurdering vil være en afvej-
ning af, hvor langt tilbage i tiden overtrædelsen fandt sted, og hvad personen siden 
da har foretaget sig.106 
Dertil må personen heller ikke være under rekonstruktionsbehandling, konkurs og 
gældssanering eller have indgivet erklæring herom, jf. FIL § 64, stk. 2, nr. 2. 
I FIL § 64, stk. 2, nr. 4 er angivet et krav til bestyrelsesmedlemmet, således, at per-
sonen ikke må have udvist eller udvise en adfærd, hvor der er grund til at antage, at 
personen ikke vil varetage hvervet på en forsvarlig måde. Til vurderingen heraf skal 
der blandt andet lægges vægt på ”hensynet til, at opretholde tilliden til den finansielle 
sektor”, jf. FIL § 64, stk. 2, nr. 4, 2. pkt. 
Anvendelsen af dette begreb er ikke nærmere defineret i hverken loven eller forarbej-
derne, hvorfor kriteriet fremstår en anelse mere skønspræget. I lovbemærkninger-
ne107 er det dog anført, at der er mulighed for at tillægge hensynet til tilliden til den 
finansielle sektor og dermed hensynet til at bevare den finansielle stabilitet større be-
tydning, når det skal vurderes om et indgreb over for et siddende bestyrelsesmedlem 
er proportionelt i forhold til de forsømmelser, personen har udvist.108 Opretholdelsen 
af tilliden til den finansielle sektor må på baggrund af ovenstående vurderes at have 
stor betydning i vurderingen af, om et bestyrelsesmedlem har udvist eller udviser en 
adfærd, der indebærer en risiko for, at personen ikke kan varetage sit hverv på for-
svarlig vis. 
 
Hvor Finanstilsynet ikke synes, at vedkommende opfylder betingelserne, som følger af 
FIL § 64, stk. 2, kan tilsynet forbyde medlemmets indtrædelse i bestyrelsen, jf. FIL § 
351, stk. 2. Det må antages, at der skal helt ekstraordinære situationer til for, at 
medlemmet vil blive vurderet ikke-egnet.109 
Finanstilsynet har gjort brug af retten til at nægte en person at indtræde i en besty-
relse i deres afgørelse af 17. december 2012. I afgørelsen blev et bestyrelsesmedlem 
ikke godkendt til at sidde i bestyrelsen i et livsforsikringsselskab. Pågældende havde 
                                       
105 Ibid. s. 49. 
106 Hjetting, Kjøller, Simonsen & Stadil. 2011. s. 417. 
107 L175 af 26/03/2010. bemærkningerne til FIL § 64, pkt. 2.5. 
108 Ibid. 
109 Hjetting, Kjøller, Simonsen & Stadil. 2011. s. 416. 
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overtrådt FIL § 64, stk. 2, nr. 3 i sit tidligere hverv som bestyrelsesmedlem i en fond 
for en bank og blev derfor anset for at have udvist uansvarlig adfærd.110  
Ligeledes blev et direktionsmedlem nægtet indtrædelse i en afgørelse af 27. maj 
2010111 pga. manglende erfaring og finansiel indsigt.  
Finanstilsynet har dog også fundet en person egnet som direktør i et fondsmæglersel-
skab, på trods af, at der var begået fejl under en tidligere ansættelse, i en afgørelse 
af 26. oktober 2004112. 
 
I forarbejderne til FIL § 64 er beskrevet den enorme betydning som den finansielle 
krise har haft for samfundet. Sammenbrud i pengeinstitutterne har vist, at hvis et 
pengeinstitut drives på en så uforsvarlig måde, at det ikke kan fortsætte som en selv-
stændig virksomhed, fører det til samfundsmæssige tab i milliardklassen. Tab som 
enten skal bæres af samfundet eller af den finansielle sektor. Kravene til ledelsen i de 
finansielle virksomheder er derfor af stor betydning for at undgå uforsvarlig ledelse.113  
Disse krav er da også blevet skærpet bl.a. ved indførelsen af krav til ledelsens styring 
og indretning af finansiel virksomhed i FIL § 64. Det skal hertil bemærkes, at der i 
større finansielle virksomheder kræves, at altid mindst ét medlem af bestyrelsen har 
erfaring fra en anden relevant finansiel virksomhed.114 
 
Finanstilsynet har med bestemmelsen i FIL § 64, stk. 2, nr. 4 fået lettere ved at gribe 
ind, f.eks. i forbindelse med inspektioner hvor de er blevet bekendt med, at en virk-
somhed drives på en risikopræget måde. Herefter kan de tage stilling til, om bestyrel-
sens (og direktionens) medlemmer lever op til kravet i bestemmelsen. Finanstilsynet 
har rejst adskillige fit & proper sager siden lovændringen i 2010, og allerede i 2013 
var der blevet rejst 42 sager om egnethed og hæderlighed mod personer i finansielle 
virksomheder.115 I en afgørelse af 26. august 2010116 og igen i en afgørelse af 4. de-
cember 2013117 er der givet påbud til personer om at nedlægge deres hverv som be-
styrelsesmedlemmer.118 
 

                                       
110 Finanstilsynets afgørelse af 17/12/2012. 
111 Ibid. af 27/05/2010. 
112 Ibid. af 26/10/2004. 
113 L175 af 26/03/2010. bemærkningerne til FIL § 64, pkt. 2.5. 
114 Rangvid rapport. 2013. s. 356.  
115 Ibid. 
116 Finanstilsynets afgørelse af 26/09/2010. 
117 Finanstilsynets afgørelse af 04/12/2013. 
118 Andersen. 2013. s. 120. 
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Ved vurderingen af adfærdsnormen for bestyrelsen i pengeinstitutterne er det derfor 
vigtigt at holde in mente, at bestyrelsen har et snævrere råderum end bestyrelses-
medlemmer i andre brancher, grundet særreglen i FIL § 64.119 
 
3.3.3 Ledelsesstruktur 
Ledelsesstrukturen spiller en vigtig rolle, da den nærmere fastlægger fordelingen mel-
lem direktionen og bestyrelsen. For aktieselskaber finder SL’s bestemmelser anven-
delse, jf. SL § 1. For pengeinstitutter gælder den særlige regel, at de skal være dan-
net som aktieselskaber, jf. FIL § 12, stk. 1. 
For pengeinstitutter gælder det, at de skal indrettes med en bestyrelse og en direkti-
on. Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse, mens direktionen 
varetager den daglige ledelse af selskabet, jf. SL § 111, stk. 1, nr. 1, jf. FIL § 12, stk. 
2. 
 
3.3.4 Arbejdsdelingen mellem direktionen og bestyrelsen 
Bestyrelsens erstatningsansvar må bedømmes ud fra de opgaver og pligter, som til-
falder bestyrelsen, hvorfor det er nødvendigt, at foretage en klar sondring mellem be-
styrelsens og direktions opgaver og ansvar. 
 
For finansielle virksomheder har man ønsket en klar adskillelse af bestyrelsen og di-
rektionen. Ledelsen skal være sammensat af en direktion og bestyrelse, jf. FIL § 12, 
stk. 2. Det fremgår af FIL § 73, stk. 1, at bestyrelsesmedlemmer ikke samtidigt kan 
besidde hvervet som direktør. Der er derfor tale om en ren tostrenget ledelsesstruktur 
i pengeinstitutter, med klar adskillelse mellem direktion og bestyrelse, hvormed per-
sonsammenfald undgås, og bestyrelsens uafhængighed i forhold til direktionen sik-
res.120 
Fordele ved sådan konstruktion er især bestyrelsens uafhængighed i forhold til direk-
tionen. Bestyrelsen besidder det overordnede tilsyn med direktionens daglige ledelse 
af selskabet. Hvis tilsynsfunktionen styrkes vil det umiddelbart føre til en skærpet ad-
færdsnorm. 
En ulempe ved den tostrengede struktur kan dog tænkes at være bestyrelsens forrin-
gende kendskab til selskabet og dens daglige drift, idet uafhængige bestyrelsesmed-
lemmer ikke har det samme kendskab til selskabet. Her vil der være tale om en 
svækket adfærdsnorm i og med, at det samme indgående kendskab til virksomhedens 
daglige aktiviteter ikke kan forventes. For at undgå dette, kræver det, at bestyrelsen 

                                       
119 L175 af 26/03/2010. bemærkningerne til FIL § 64. 
120 Christensen. 2009. s. 444. 
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modtager den rette og nødvendige information fra direktionen således, at de kan va-
retage den overordnede ledelse af selskabet. 
På den ene sider bidrager særreglen i FIL til en skærpet adfærdsnorm, idet tilsynet 
forbedres pga. uafhængighed. På den anden side betyder uafhængigheden, at besty-
relsen får forringet kendskab, hvilket taler for en svækket adfærdsnorm. Det er altså 
uklart, hvordan særreglen i FIL rent faktisk påvirker adfærdsnormen for finansielle 
virksomheder. 
 
Den nærmere kompetencedeling mellem direktionen og bestyrelsen er fastlagt i SL 
kapitel 7 og FIL kapitel 8. I henhold til SL § 111, stk. 1 er det bestyrelsen som leder 
selskabet i form af den overordnede og strategiske ledelse. Det er da også bestyrel-
sens opgave at ansætte direktionen, jf. SL § 111, stk. 1, nr. 1. Af retspraksis fremgår 
det, at retten til at afskedige tilkommer det samme organ i selskabet, som har den 
lovmæssige ansættelsesret, hvilket her vil sige bestyrelsen.121 
At ansætte og afskedige direktionen må anses for at være en af bestyrelsens væsent-
ligste opgaver, da det er direktionen, som har til opgave at foretage de daglige dispo-
sitioner, som sikrer en forsvarlig organisation af selskabet. 
 
Det er direktionen som forestår den daglige ledelse inden for de rammer og instruk-
ser, som bestyrelsen har givet, jf. SL § 117, stk. 1. Den daglige ledelse omfatter de 
beslutninger og dispositioner, der knytter sig til selskabets løbende drift. Selvom et 
anliggende hører under den daglige ledelse, kan bestyrelsen dog til enhver tid beslut-
te, at en konkret sag skal behandles i bestyrelsen.122 
Beslutninger af stor betydning, i forhold til selskabet og dets virksomhed, eller af 
usædvanlig karakter, hører under bestyrelsen, som dog har mulighed for at bemyndi-
ge direktionen til at træffe beslutninger herom, jf. SL § 117, stk. 1. Den overordnede 
ledelse af selskabet omfatter bl.a. fastlæggelse af selskabets politikker og strategier 
(f.eks. etablering eller køb af nye virksomheder, markedsindtrængning, ændringer i 
væsentlige produktlinjer samt forholdet til aktionærerne).123 Ligeledes vil enkeltståen-
de dispositioner af væsentlig betydning, som f.eks. optagelse af lån eller kreditter 
samt køb og salg af fast ejendom hører under bestyrelsen.124 
 
Indholdet af SL § 115 og § 117 udgør den grundlæggende grænsedragning mellem 
bestyrelsens og direktionens opgaver og ansvarsområder. SL suppleres nærmere på 

                                       
121 L170 af 25/03/2009. bemærkningerne til SL § 111, afsnit 15-16. 
122 Schaumburg-Müller & Werlauff. 2010. s. 537. 
123 Christensen. 2009. s. 450. 
124 Ibid. 
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dette område af FIL, dog ikke med samme eksplicitte overordnede ansvarsfordeling 
mellem direktionen og bestyrelsen. 
FIL § 70 er udelukkende rettet mod bestyrelsen og definerer bestyrelsens opgaver og 
pligter. Bestemmelsen er medvirkende til at udfylde adfærdsnormen for bestyrelsen, 
som er nærmere defineret nedenfor i afsnit 3.3.5 og 3.3.6.  
FIL § 71 fastlægger de overordnede krav til en forsvarlig og effektiv styring af penge-
institutter. FIL § 71, stk. 1 opstiller det overordnede krav, hvoraf det fremgår, at sel-
skabet skal have en klar organisatorisk struktur med en veldefineret, gennemskuelig 
og konsekvent ansvarsfordeling. Dertil følger ni krav som forudsætning for sådan 
overholdelse, jf. FIL § 71, stk. 1, nr. 1-9. 
 
3.3.5 Bestyrelsens opgaver 
Bestyrelsens handlinger eller forsømmelser skal måles i forhold til den adfærd, der 
med rimelighed kan forventes at blive efterlevet af bestyrelsen i pengeinstitutter. Der 
gælder et almindeligt culpaansvar, som fungerer som en fleksibel målestok, da krave-
ne som skal måles mod culpanormen ændres over tiden. En adfærdsnorm består af et 
anerkendt adfærdsmønster og er derfor i konstant bevægelse. 
Når adfærdsnormen skal fastlægges, må det ske ud fra et objektivt synspunkt såle-
des, at normen for forsvarlig adfærd fastlægges generelt uden hensyntagen til besty-
relsesmedlemmets individuelle forudsætninger.125 Adfærdsnormen fastlægges ved at 
afgrænse de krav, der gennemsnitligt set må stilles til adfærden og de kundskaber, 
som med rimelighed kan forventes af et bestyrelsesmedlem i et pengeinstitut. 
 
Bestyrelsen kan kun blive gjort erstatningsansvarlig såfremt, den har foretaget en an-
svarspådragende handling eller undladelse. Culpa måles først og fremmest i forhold til 
selskabets vedtægter, retningslinjer, politikker, forskrifter og forretningsorden. Mang-
lende overholdelse af lovgivningen vil som udgangspunkt være ensbetydende med, at 
der foreligger culpa.126 Culpa giver ikke i sig selv svaret på, hvornår der konkret fore-
ligger et forhold, som kan medføre erstatningspligt. For bedømmelse heraf skal der 
foretages en konkret vurdering med hensyntagen til de pligter og handlenormer, som 
gælder for bestyrelsen i pengeinstitutter. 
 
Det er nødvendigt at analysere de enkelte bestemmelser for at komme tættere på de 
krav som stilles bestyrelsesmedlemmerne. 
De væsentligste bestemmelser, som regulerer bestyrelsens opgaver og pligter frem-
går af SL § 115 samt FIL §§ 65, 70 og 71, mens de mere specifikke krav og pligter til 
                                       
125 Samuelsson & Søgaard. 1997. s. 27. 
126 Ibid. s. 36. 



 Bestyrelsens erstatningsansvar i danske pengeinstitutter  
 

                                                                                                                       37 
 

bestyrelsen fremgår af ledelsesbekendtgørelsen. 
Ifølge SL § 115 er det bestyrelsens opgave at sikre, at virksomheden er organiseret 
forsvarligt, hvilket betyder at det er op til bestyrelsen at fastsætte rammerne for til-
rettelæggelsen af driften, finansieringen, den interne rapportering osv. Herudover skal 
bestyrelsen sikre, at bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en måde, der 
efter selskabets forhold er tilfredsstillende, jf. SL § 115, stk. 1. Bestyrelsen har der-
med til opgave at opstille nogle overordnede rammer for selskabets virke. 
Bestyrelsen skal fastsætte rammerne for virksomhedens forretningsmæssige aktivite-
ter, risikoidentifikation, fastsættelse af risikoprofil samt politikker for håndtering af 
væsentlige aktiviteter og disses risici. Risikoprofilen og politikkerne skal løbende vur-
deres som forsvarlige af bestyrelsen i forhold til virksomhedens aktiviteter, organisati-
on og ressourcer samt i forhold til markedsforhold, jf. FIL § 70, stk. 3. 
 
FIL § 70 indeholder en liste med en række nærmere beskrevet bestyrelsesopgaver. 
Inden lovændringen i 2010127 var der kun et krav om, at bestyrelsen skulle udfærdige 
de skriftlige retningslinjer for virksomhedens vigtigste aktivitetsområder. Der er her-
med sket en præcisering af kravene til bestyrelsen i den nuværende FIL § 70. Nu fo-
reskriver bestemmelsen, at bestyrelsen skal varetage den overordnede og strategiske 
funktion og i henhold hertil skal træffe beslutninger vedrørende virksomhedens forret-
ningsmæssige aktiviteter og risici mv. 
 
Der er yderligere foretaget en skærpelse i forhold til bestyrelsens vedtagelse af en 
kreditpolitik, som efter den tidligere lovgivning, vejledning nr. 10114 af 22. december 
2006, blot skulle fastlægges. Der gælder nu et krav om, at kreditpolitikken skal ved-
tages efter et forsigtighedsprincip, jf. ledelsesbekendtgørelsen bilag 1, pkt. 1.128 Pro-
blematikkerne vedrørende udfærdigelsen og overholdelsen af kreditpolitikken er nær-
mere uddybet i afhandlingens kapitel 4. 
 
Bestyrelsens opgaver er nærmere defineret og analyseret nedenfor i følgende afsnit: 
risikostyring, bestyrelsens retningslinjer, rapporteringspligt, forsvarligt kapitalbered-
skab og forretningsorden. 
 
(I) Risikostyring 
Bestyrelsen har til opgave at sikre, at der etableres de fornødne procedurer for risiko-
styring og for interne kontroller, jf. SL § 115, stk. 1, nr. 2. 

                                       
127 Ændringslov nr. L579 af 01/06/2010. 
128 Jensen. UfR2011B.275. s. 3. 
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Ifølge bemærkningerne129 til SL er formålet med formuleringen “fornødne procedurer” 
at anerkende at der kan være forskel på kravene til risikostyringen alt efter virksom-
hedens type og størrelse.130 
 
Kravene til risikostyring er yderligere uddybet i FIL § 70, stk. 1, nr. 2. Bestyrelsen 
skal identificere og kvantificere virksomhedens væsentlige risici samt fastlægge en 
risikoprofil, hvoraf det fremgår, hvilken størrelse og type risici som virksomheden må 
påtage sig. 
Bestyrelsen skal ved risikovurderingen benytte sig af redegørelsen fra direktionen an-
gående virksomhedens risici, jf. ledelsesbekendtgørelsen § 4, stk. 2. Redegørelsen 
skal indeholde et grundlag for, at bestyrelsen kan vurdere virksomhedens medarbej-
derressourcer (bl.a. med hensyn til kompetencer og antal), og procedurer for den 
tværgående kommunikation i virksomheden, jf. ledelsesbekendtgørelsen § 4, stk. 4. 
Bestyrelsens udformning af risikoprofilen skal danne grundlaget for den nærmere ud-
arbejdelse af politikker for styring af virksomhedens væsentlige aktiviteter og de dertil 
knyttede risici, jf. FIL § 70, stk. 3. Politikkerne er nærmere defineret som: 
”…principper for, hvordan virksomheden skal drives, for at risikoprofilen kan overhol-
des.”.131 
Risikovurderingen skal foretages minimum én gang årligt, men derudover også så-
fremt der sker ændringer i relevante forhold for virksomheden, jf. ledelsesbekendtgø-
relsen § 4, stk. 1. 
 
Bestyrelsen har til opgave at udforme en række politikker og retningslinjer til direktio-
nen, for så vidt angår direktionens råderum. De nærmere bestemmelser, angående 
placeringen af overskydende likviditet, den maksimale placering i et pengeinstitut, 
grænserne for koncerninterne transaktioner, retningslinjer angående kreditstyringen 
og kredithåndteringen mv., skal ligeledes angives i politikkerne og retningslinjerne til 
direktionen. Bestyrelsens politikker og retningslinjer foreskriver de nærmere grænser 
og bemyndigelser til direktionen for, hvor ”langt de må gå” og den nærmere bemyn-
digelse for deres handleområde således, at de vedtagne politikker og retningslinjer 
bliver overholdt. 
 
I flere bestemmelser bruges ordet væsentlig. Dette gælder både i forhold til risici og 
intern kontrol. Brugen af ordet væsentlig betyder, at der overlades en rimelig grad af 
skøn til domstolene. Skønnet af væsentlighed skal foretages ud fra virksomhedens 

                                       
129 L170 af 25/03/2009. bemærkningerne til SL § 115, afsnit 15. 
130 Ibid. bemærkningerne til SL § 115, 3. sidste afsnit. 
131 L175 af 26/03/2010. bemærkningerne til FIL § 70, 5. afsnit, sidste linjer. 
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konkrete forhold, og på denne baggrund skal der fastlægges procedurer for håndte-
ring af risici og interne kontroller. 
 
(II) Bestyrelsens retningslinjer 
Det fremgår implicit af SL § 115, stk. 1, nr. 4, at bestyrelsen skal udarbejde retnings-
linjer til direktionen. Bestemmelsen foreskriver, at direktionen skal udføre deres ar-
bejde ud fra bestyrelsens retningslinjer. Det kan dermed udledes, at bestyrelsen har 
til opgave at udarbejde retningslinjer til direktionen. Retningslinjerne foreskriver, hvil-
ket råderum direktionen har samt, hvilke dispositioner, som direktionen har til opgave 
at udfylde og udgør dermed rammerne for arbejdsfordelingen mellem direktionen og 
bestyrelsen. 
 
Usædvanlige eller meget betydelige dispositioner kan kun foretages af bestyrelsen, 
medmindre bestyrelsen har givet særlig bemyndigelse til direktionen, jf. SL § 117, 
stk. 1. Herved har bestyrelsen mulighed for at gennemføre nødvendige tiltag for im-
plementering af en overordnet strategi igennem direktionen, som er forpligtiget til at 
følge bestyrelsens retningslinjer. 
Bestyrelsen skal fastlægge regler om, hvilke dispositioner, der lægger inden for direk-
tionens hverv, samt hvilke dispositioner som altid skal godkendes af bestyrelsen, jf. 
FIL § 70, stk. 2, nr. 3. Der er dermed klare krav til bestyrelsens overordnede funktion 
samt bestyrelsens nærmere vurdering af arbejdsdeling og kompetencedeling mellem 
bestyrelsen og direktionen. 
 
Under finanskrisen har der været meget fokus på ledelsen i pengeinstitutterne, og 
kravene til bestyrelsen er da også blevet strammet efter krisen.  
FIL § 70 indeholder de nærmere regler omkring bestyrelsens udarbejdelse af retnings-
linjer. Bestemmelsen blev på baggrund af den finansielle krise ændret således, at den 
nu specificerer og udbygger de grundlæggende krav, som gælder til bestyrelsens 
overordnede og strategiske funktion.132 Bestyrelsen har dermed til opgave at træffe 
beslutninger vedrørende, hvilke forretningsmæssige aktiviteter virksomheden må ind-
gå i, og hvilke risici som selskabet må påtage sig og på hvilket niveau. Dertil blev FIL 
§ 70 forsynet med de nuværende bestemmelser i FIL § 70, stk. 1, nr. 1 og 2.133 
 
Bestyrelsens pligt til at udarbejde retningslinjer til direktionen fremgår af FIL § 70, 
stk. 2. I bestemmelsens nr. 1-4 præciseres, hvad retningslinjerne som minimum skal 
indeholde. Retningslinjerne skal omfatte kontrollerbare rammer for, hvilke og hvor 
                                       
132 Ibid. bemærkningerne til FIL § 70. 
133 Ibid. 
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store risici direktionen må påføre den finansielle virksomhed samt principper for, 
hvordan disse risici skal opgøres. Regler om, hvilke dispositioner som direktionen frit 
kan tage og hvilke, der kræver bestyrelsens accept, skal ligeledes være indeholdt i 
retningslinjerne. Det er ikke alle dispositioner, som bestyrelsen kan overlade til direk-
tionen, jf. ledelsesbekendtgørelsen § 6, stk. 3, nr. 1-7. 
 
Bestyrelsen har ikke varetaget sin forpligtelsen når denne ikke udarbejder retningslin-
jer til direktionen, hvilket må anses som en overtrædelse af adfærdsnormen. Dertil 
må det også antages, at bestyrelsen yderligere skal kontrollere, at retningslinjerne 
bliver overholdt af direktionen. Udarbejdelse af retningslinjerne er ikke tilstrækkeligt, 
da retningslinjerne ligeledes skal fungere operationelt i pengeinstitutterne. Det er be-
styrelsens opgave at føre tilsyn og kontrol med, at retningslinjerne bliver efterlevet. 
Der stilles altså krav om en aktiv bestyrelse, som har til opgave at føre tilsyn med di-
rektionen og dens daglige ledelse af selskabet. 
 
Udformningen og efterlevelsen af retningslinjerne har stor betydning i pengeinstitut-
terne. I flere af undersøgelserne er problematikken angående retningslinjerne nærme-
re blevet skitseret. Flere af undersøgelserne har vist betydelige problemer med iagt-
tagelsen og efterlevelsen af retningslinjerne samt bestyrelsens mangler vedrørende 
tilsynspligten. Undersøgelserne er nærmere behandlet og analyseret i afhandlingens 
kapitel 4. 
 
(III) Rapporteringspligt 
For at kunne træffe de nødvendige beslutninger, som følger med bestyrelseshvervet, 
er bestyrelsen meget afhængig af at få den korrekte information fra direktionen. Det 
er bestyrelsens eget ansvar at påse, at bestyrelsen løbende modtager den nødvendige 
rapportering omkring finansielle forhold i virksomheden, jf. SL § 115, stk. 1, nr. 3. 
Det er ikke uddybet, hvad der er ”fornøden rapportering”, så det er op til bestyrelsen 
at fastsætte de nærmere regler vedrørende afrapportering. Det er direktionens pligt at 
overholde niveauet for den rapportering, som er fastsat af bestyrelsen. 
 
Bestyrelsen skal fastlægge reglerne for direktionens rapporteringspligt, jf. FIL § 70, 
stk. 2, nr. 4. Dette gælder både angående måden der rapporteres på samt under, 
hvilke omstændigheder rapportering er nødvendigt. Bestyrelsen skal aktivt tage stil-
ling til, hvor meget de ønsker rapportering om og, hvor meget kendskab de ønsker at 
have om selskabet. Hvis bestyrelsen ikke stiller særlige krav til direktionen angående 
rapporteringen, vil det umiddelbart betyde, at en række beslutninger bliver truffet af 
direktionen uden bestyrelsens nærmere kendskab hertil. En sådan fralæggelse af an-
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svar hindres dog til en vis grad af FIL § 70, stk. 2, nr. 4, som fastslår, at bestyrelsen 
løbende skal forholde sig til, om direktionen overholder risikoprofilen og andre fastlag-
te politikker og retningslinjer. For at bestyrelsen kan sikre sig dette, er de nødsaget til 
at få informationen fra direktionen. Afrapporteringen fra direktionen er med til at give 
bestyrelsen den fornødne indsigt i selskabets virksomhed og derfor af afgørende be-
tydning, for at bestyrelsen kan varetage deres hverv, som den overordnede kontrol-
lant og ansvarlig for selskabet. 
 
I henhold til ledelsesbekendtgørelsen § 7, stk. 1, nr. 6 skal bestyrelsen sørge for, at 
det af retningslinjerne fremgår, hvor ofte og i hvilken form bestyrelsen ønsker at få 
rapportering. Når bestyrelsen tager stilling til den rapportering, den modtager, skal 
denne stillingstagen protokolleres, jf. ledelsesbekendtgørelsen § 7, stk. 6. Protokoller 
kan være af væsentlig betydning for bestyrelsen, da de kan være med til at frikende 
bestyrelsen for eventuelt ansvar i fremtiden. Bestyrelsen skal sikre sig, at væsentlige 
beslutninger, diskussioner, bemærkninger og vedtagelser føres til protokol, da det er 
med til at belyse bestyrelsens aktive rolle og handlinger i selskabet samt bestyrelses-
medlemmernes varetagelse af deres bestyrelseshverv i selskabet. Endvidere er det 
helt centralt for at domstolene kan se på hvilket grundlagt bestyrelsen foretog beslut-
ningen. Bestyrelsens forretningsmæssige skøn er af afgørende betydning, da det er 
med til at klargøre på, hvilken baggrund bestyrelsen har foretaget deres beslutning 
samt ud fra hvilke forudsætninger. Dette er behandlet i afsnit 3.3.7 nedenfor. 
  
Bestyrelsen skal ligeledes fastsætte effektive procedurer for rapportering af aktuelle 
eller potentielle risici, jf. FIL § 71, stk. 1, nr. 4. Bestemmelsen antages at være af stor 
betydning, da det er påkrævet, at bestyrelsen kender til aktuelle eller potentielle risici, 
især hvis disse er af stor betydning og måske endda angår selskabets overlevelse. 
Effektiv rapportering er en nødvendighed for, at bestyrelsen konstant er vidende om 
de risici, som selskabet står over for. Derudover sikrer en effektiv rapportering, at be-
styrelsen kan foretage nødvendige tiltag i samarbejde med direktionen for at sikre 
fremtidig drift. 
 
Direktionen er efter ledelsesbekendtgørelsen § 9, stk. 4, forpligtiget til at videregive al 
relevant information til bestyrelsen. Men det er altså op til bestyrelsen at fastsætte de 
nærmere rammer for rapporteringen. Bestyrelsen skal sikre, at den rapportering og 
information som de modtager fra direktionen er fyldestgørende i forhold til det arbej-
de, bestyrelsen udfører, jf. ledelsesbekendtgørelsen § 2, stk. 1, nr. 5. Bestyrelsen har 
således selv en pligt til at sikre, at den modtager tilstrækkeligt med informationer, og 
kan dermed ikke kun handle ud fra informationen fra direktionen. I U.1962.452 H 
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(Hovedstadens Ejendomsselskab) havde bestyrelsen ikke sat sig ind i de dispositioner, 
som bestyrelsen havde fået til godkendelse. Ligeledes havde bestyrelsen ikke sat sig 
tilstrækkeligt ind i virksomhedens forhold. Bestyrelsen blev fundet ansvarlig og måtte 
betale en bøde til statskassen. 
Bestyrelsen har altså en handlepligt og når denne ikke opfyldes, vil bestyrelsen kunne 
ifalde erstatningsansvar på baggrund af undladelse. 
 
Det er dog vigtigt at bemærke, at bestyrelsen bør kunne stole på de informationer, 
som den modtager for ledelsen og ifalder derfor ikke ansvar såfremt, informationer er 
blevet holdt skjult fra bestyrelsen, jf. U.1997.1680 H. Det kan i praksis give nogle 
vanskeligheder at foretage grænsedragningen mellem, hvornår bestyrelsen har løftet 
sin tilsyns- og kontrolpligten og bør kunne stole på direktionen og de tilfælde, hvor 
der stilles yderligere krav til bestyrelsens informationssøgning hos direktionen.  
I afhandlingens kapitel 4 kommer vi ind på problematikken om, hvornår bestyrelsen 
bør kunne stole på direktionen og dermed ikke behøver at foretage sig yderligere for-
anstaltninger. 
Det er interessant at se, hvor vidtgående bestyrelsens pligt er til at kontrollere infor-
mationen og rapporteringen fra direktionen, herunder hvilke aktive handlinger man 
kan forvente fra bestyrelsen. Dette er diskuteret nærmere i afsnit 3.3.6. 
 
(IV) Forsvarligt kapitalberedskab 
Det er bestyrelsens opgave at sikre, at kapitalberedskabet altid er forsvarligt, jf. SL § 
115, stk. 1, nr. 5. Dette medfører at der til enhver tid skal være tilstrækkelig likviditet 
til at opfylde nuværende og fremtidige forpligtigelser samt, at virksomhedens økono-
miske situation løbende skal vurderes. Det fremgår ikke klart af bestemmelsen, hvad 
et forsvarligt kapitalberedskab betyder. Moderniseringsudvalget134 vurderede, at kapi-
talberedskab betyder at bestyrelsen først og fremmest skal sikre sig, at selskabet altid 
råder over de fornødne likvide ressourcer og derefter, at der er den fornødne egenka-
pital i forhold til virksomhedens løbende drift og forpligtigelser (nuværende såvel som 
fremtidige).135 
 
 
 
 

                                       
134 Et udvalg nedsat af Økonomi- og erhvervsministeren i oktober 2006, jf. Betænkning 1498/2008. s. 
15. 
135 Ibid. s. 3. 
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Moderniseringen af SL betød bl.a. en præcisering af bestyrelsens opgaver i SL § 115, 
stk. 5, hvori der blev indsat:  

”…kapitalselskabet er således til enhver tid forpligtet til at vurdere den økonomiske 
situation og sikre, at det tilstedeværende kapitalberedskab er forsvarligt.”.136  

Samme præcisering er at finde i SL § 118, for så vidt angår direktionens opgaver. Der 
gælder altså et samlet ansvar for bestyrelsen og direktionen angående kapitalbered-
skabet, jf. SL § 115, stk. 1, nr. 5 og § 118, stk. 2. 
Manglende iagttagelse af pligten til at sikre et forsvarligt kapitalberedskab medfører 
erstatningsansvar for selskabets ledelse, jf. U.2007.497 H (Calypso Verdensrejser).  
I sagen havde bestyrelsesmedlemmerne ikke ført tilstrækkeligt tilsyn med selskabets 
økonomi og øvrige forhold, idet virksomheden alene var finansieret ved forudbetalin-
ger – dvs. bestyrelsen løb en risiko for, at der ikke var penge nok. Af dommen frem-
går det, at der i vurderingen af, om kapitalberedskabet er forsvarligt, skal lægges 
vægt på det fremadrettede, hvilket betyder, at der må ses på budgetter, virksomhe-
dens etablering og risici. Det fremadrettede element blev også påpeget af Modernise-
ringsudvalget i deres analyse af kapitalberedskabet.137 
 
Det er ledelsens ansvar at føre virksomheden gennem finansielle kriser.138 I svære 
tider må ledelsen gøre op med, om der er mulighed for at modstå midlertidige fald i 
indtjeningen. Ledelsen må ikke pådrage virksomheden flere forpligtigelser end der 
realistisk set vil kunne blive indfriet. Der er en pligt til at stoppe virksomheden, så-
fremt det ikke er forsvarligt at fortsætte driften, jf. U.1998.1137 H (OKS). I sagen 
ifaldt bestyrelsen erstatningsansvar, idet driften af et fodboldselskab var fortsat om-
kring otte måneder efter, at bestyrelsen burde have indset, at forsat drift var ufor-
svarlig. Argumentet for, at bestyrelsen burde have indset, at forsat drift var umuligt 
uden yderligere tab, var primært begrundet i, at der forelå et regnskab, som viste et 
markant underskud, og at hele egenkapitalen var gået tabt. 
 
Når ledelsen skal foretage en afvejning af, om det er forsvarligt at forsætte driften, 
må de foretage en konkret vurdering af virksomheden. En virksomhed må løbe en vis 
risiko på kreditorernes vegne, men det er en hårfin grænse, da bestyrelsen ved let-
sindig forretningsførelse har handlet ansvarspådragende.139 

                                       
136 Ændringsforslag til L170 af 25/03/2009. bemærkningerne til SL § 115, linje 2-3. 
137 Ibid. 2. sidste afsnit. 
138 Ibid. 4. sidste afsnit. 
139 Poulsen & Werlauff. 2011. s. 172.  
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Det kan føre til ansvarsfrihed hvis bestyrelsen var i god tro, da de bedømte forholde-
ne, jf. U.1974.1005 H (Tjæreborg Huse)140. Skadevolders opfattelse af situationen på 
tidspunktet, hvor den ansvarspådragende handling finder sted skal altså indgå i skøn-
net. 
 
Det fremgår af bemærkningerne141 til SL § 115, at ledelsen kan blive erstatningsan-
svarlig for kreditorernes tab, hvis de træffer beslutning om hovedsageligt at bruge 
fremmed finansiering til at skaffe kapital til selskabet.142 Det blev bl.a. statueret i 
U.2007.497 H (Calypso Verdensrejser), hvor selskabets ledelse blev erstatningsan-
svarlige overfor kreditorerne, idet selskabet alene var finansieret ved kundernes for-
udbetalinger. 
 
Bestyrelsen kan blive pålagt et prospektansvar, når selskabet udsender et fejlagtigt 
prospekt, jf. U.2002.2067 H (Hafnia). Det fremgik, at et prospekt skal være retvisen-
de og kunne stå alene. Af sagen fremgik også, at der både stilles krav om agtpågi-
venhed fra sælgeren (caveat venditor) samt fra køberen (caveat emptor).143 Dommen 
viser, at tabet ikke blot kan tilskrives skadevolder, men at skadelidte ligeledes har et 
ansvar. 
Kreditorerne og andre medkontrahenter bærer også selv en del af risikoen for kon-
kurs, og de bør derfor selv foretage en vurdering af kreditrisikoen.144 Hvis en kreditor 
yder kredit til en økonomisk svag virksomhed må denne selv bære risiciene ved, at 
virksomheden går konkurs, jf. U.1982.595 H (Bønnelycke), U.1985.1029 H og 
U.1998.1137 H (OKS). 
De almindelige erstatningsretlige regler om egen skyld og accept af risiko kan føre til, 
at erstatningen reduceres eller helt bortfalder.145 I retspraksis ses ligeledes, at hvis en 
kreditor ikke har udvist sædvanlig omhu med sin kreditgivning, kan det føre til at er-
statningen nedsættes eller bortfalder, jf. U.1959.421 SH. 
 
For finansielle virksomheder gælder yderligere kapitaldækningsregler som er fastsat i 
FIL kapitel 10 og 11. Bestyrelsen og direktionen i pengeinstitutter skal sikre tilstræk-
kelig basiskapital til at dække instituttets risici. Derudover skal de sikre, at der fore-
ligger interne procedurer til risikomåling og -styring, så basiskapitalen kan oprethol-

                                       
140 Bestyrelsens gode tro førte til, at der ikke blev pålagt personligt ansvar, selvom det var bestyrelsen 
som havde henstillet til, at vareleverandører genoptog kreditten. 
141 L170 af 25/03/2009. bemærkningerne til SL § 115, sidste afsnit. 
142 Christensen. 2012. s. 367. 
143 Gomard & Schaumburg-Müller. 2013. s. 568. 
144 Betænkning 1498/2008. s. 38, 1. afsnit. 
145 Eyben & Isager. 2011. s. 459. 
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des og løbende vurderes, jf. FIL § 124. Til basiskapitalen stilles et solvenskrav i be-
stemmelsens stk. 2, nr. 1, og et krav til minimumskapitalen i stk. 2, nr. 2. Stk. 4 in-
deholder krav til bestyrelsen og direktionens opgørelse af pengeinstituttets individuel-
le solvenskrav. 
 
Det er op til bestyrelsen at vedtage en likviditetspolitik og en beredskabsplan, så di-
rektionen i selskabet ved, hvordan de skal agere i tilfælde af, at der mangler likviditet, 
eller hvis likviditeten ikke er tilstrækkelig, jf. ledelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 1, nr. 
5. Likviditetspolitikken og beredskabsplanen skal udformes ud fra risikovurderingen af 
selskabet, jf. § 5, stk. 1. 
 
I tilfælde hvor ledelsen bliver opmærksom på, at selskabets egenkapital ikke længere 
udgør halvdelen af den tegnede kapital, eller er mindre end 62.500 kr., skal der af-
holdes generalforsamling inden for seks måneder, jf. SL § 119. På generalforsamlin-
gen skal det centrale ledelsesorgan146 gøre rede for den økonomiske situation og 
fremlægge mulige foranstaltninger, jf. SL § 119, 3. pkt. Ledelsen har altså en pligt til, 
at handle såfremt et § 119 tab kan konstateres. 
 
Bestyrelsen skal straks henvende sig til Finanstilsynet med oplysninger af afgørende 
betydning for selskabets fremtidige drift, jf. FIL § 75, stk. 1 og 2. Bestyrelsen skal 
også straks give meddelelse til Finanstilsynet, hvor det må formodes, at kapitalkravet 
efter FIL §§ 124-126, eller solvensbehovet efter FIL § 124, stk. 4, § 125, stk. 7 eller § 
126, stk. 8 ikke er overholdt, jf. FIL § 75, stk. 3. 
 
Bestyrelsen har ikke en lovfæstet pligt til at indgive konkursbegæring, selvom virk-
somheden er insolvent. Grunden hertil er, at konkurs ikke altid vil være det bedste for 
kreditorerne og aktionærerne. Så længe bestyrelsen overholder sine lovregulerede 
forpligtigelser og træffer oplyste beslutninger, er der intet til hinder for, at bestyrelsen 
vælger at fortsætte driften. Der er altså et vist spillerum for bestyrelsen til at vælge at 
fortsætte driften, selvom selskabet er insolvent. Det er dog et spørgsmål om rettidig 
omhu, således, at selskabet ikke føres videre, når det er uforsvarligt. Bestyrelsens 
beslutning om fortsat drift i selskabet skal bygges på et fornuftigt forretningsmæssigt 
grundlag med forudsætningerne om, at selskabet kan redes fra konkurs og dermed 
drives fornuftigt videre. 
 

                                       
146 Det centrale ledelsesorgan er bestyrelsen, jf. SL § 111, stk. 1, nr. 1, jf. SL § 5, nr. 4. 
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Det forventes, at bestyrelsen foretager initiativer til at sikre, at der ikke sker yderlige-
re tab, hvis driften fortsættes på trods af markant gæld, jf. U.2006.243 H (Mindship). 
I sagen blev bestyrelsen erstatningsansvarlig, da den havde undladt at fastsætte for-
holdsregler for at sikre, at der ikke blev stiftet yderligere gæld og regler om at vare-
køb kun skete på kontakt betaling. Også i U.2007.497 H (Calypso Verdensrejser) og i 
U.2013.1312 H147 blev det fastslået, at bestyrelsen alt efter omstændighederne bliver 
erstatningsansvarlig overfor de kreditorer, som ikke bliver betalt, da bestyrelsen bur-
de have forudset, at selskabet ville gå konkurs. 
Hvis der føres seriøse forhandlinger om at rekonstruere selskabet kan det fritage le-
delsen for ansvar, jf. U.1977.274 H (Havemann)148 samt i U.1995.43 H149, hvor Østre 
Landsret kommenterede at: 

”...findes sagsøgte ikke at have overskredet den margin, der i økonomiske kriser må 
gives den for selskabet ansvarlige til gennem seriøse forhandlinger at undersøge mu-

ligheden for at videreføre selskabet.”.150 
Et selskabs ledelse kan gennemføre en uformel afvikling af selskabets gæld, hvilket 
betyder, at de resterende midler fordeles ud til selskabets kreditorer og at selskabet 
derefter likvideres. Det er ledelsens ansvar at sikre, at de resterende aktiver fordeles 
ligeligt mellem selskabets kreditorer, jf. U.2007.2128 H (LEP International)151. Af sa-
gen fremgik det, at bestyrelsen kun blev erstatningspligtig, hvor de burde have ind-
set, at deres dispositioner bragte selskabets fremtid i fare og derved kunne påføre 
kreditorerne tab.152 Det afgørende element er, hvad bestyrelsen burde have indset og 
skønsvurderingen går altså på, om bestyrelsen har handlet i god tro. 
 
(V) Forretningsorden 
Forretningsordenen fastlægger de nærmere bestemmelser om udførelsen af bestyrel-
sens hverv, jf. SL § 130. Lignende bestemmelse findes i FIL § 65. 
Der er i SL § 130, stk. 2 oplistet en række bud på, hvad bestyrelsen bør tage stilling 
til i udfærdigelsen af forretningsordenen. Blandt andet skal bestyrelsen udforme for-
retningsordenen ud fra selskabets virksomhed og dennes behov. Dette betyder, at 
bestyrelsen f.eks. skal overveje at inkludere bestemmelser om arbejdsdeling og tilsyn 
med direktionens daglige ledelse i forretningsordenen. 

                                       
147 Selskabets formand og et bestyrelsesmedlem blev ikke fundet erstatningsansvar. Det var ikke an-
svarspådragende, at de ikke havde sikret, at foreningen kunne betale sagsomkostninger til modparterne 
(hvis det skulle blive aktuelt) inden de ankede en sag som virksomheden havde tabt i byretten. 
148 Bestyrelsesmedlemmerne i et stormagasin blev pga. seriøse forhandlinger, ikke erstatningsansvarlige 
overfor selskabets kreditorer, selvom de kunne have standset selskabets kreditindkøb tidligere.  
149 Et spørgsmål om en direktør og anpartshavers ansvar for A-skatter.  
150 U.1995.43 H. s. 5, 2. spalte, linje 1-3. 
151 Selskabet blev afviklet uden at der blev taget hensyn til et verserende krav fra SKAT. 
152 Poulsen & Werlauff. 2011. s. 549. 
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Det fremgår af bemærkningerne153 til SL § 130, at formålet med bestemmelsen er at 
sørge for, at bestyrelsesmedlemmerne er opmærksomme på sine pligter, som er an-
givet i lovens bestemmelser samt, at ”…arbejdet i bestyrelsen… foregår på en hen-
sigtsmæssig måde.”.154 
  
Inden SL blev vedtaget i 2010 var der i ASL § 56, stk. 7155 listet en række mindste-
krav til forretningsordenen. Moderniseringsudvalget fandt, at den detaljerede oprems-
ning var for begrænsende og ufleksibel. Derfor angiver SL ikke konkrete krav til for-
retningsordenen men definerer kun de overordnede rammer.156 
 
I den finansielle lovgivning er indholdet af bestyrelsens forretningsorden fastsat i le-
delsesbekendtgørelsen § 8. I henhold hertil skal bestyrelsen tilrettelægge sit arbejde i 
overensstemmelse med lovgivningen og således, at der sikres en forsvarlig og hen-
sigtsmæssig ledelse af virksomheden. I bilag 6 til ledelsesbekendtgørelsen er der listet 
en række krav til forretningsordenens indhold. De nærmere krav som er fastsat i le-
delsesbekendtgørelsen afspejler Finanstilsynets praksis for kravene til forretningsor-
denen og er ligeledes i overensstemmelse med hensynene bag den tilsvarende be-
stemmelse i SL.157 
 
Bestyrelsen har til opgave at udfærdige en forretningsorden, som indeholder nærmere 
bestemmelser omkring udførelsen af bestyrelseshvervet. Forretningsordnen udformes 
med udgangspunkt i pengeinstituttets virksomhed og behov. Bestyrelsen bør især 
overveje arbejdsdelingen samt tilsynsprocedurer for kontrollen med direktionen.  
Forretningsordnen er ikke bindende, men til internt brug for bestyrelsen. I fastsættel-
sen af bestyrelsens adfærdsnorm kan forretningsordnen dog have betydning, idet 
denne er med til at fortolke, hvilke handlenormer bestyrelsen er underlagt.158 
 
3.3.6 Bestyrelsens pligter 
Det fremgår tydeligt af de ovenfor gennemgåede bestemmelser i afsnit 3.3.5, at be-
styrelsesarbejdet både består af en række opgaver, men også af en række pligter. 
Opgaverne består af formelle ting, såsom at udarbejde procedurer for risikostyring, 
udarbejde politikker og retningslinjer til direktionen samt etablering af en forretnings-
orden. Bestyrelsen kan dog ikke blot nøjes med at sikre udarbejdelsen af procedurer, 

                                       
153 L170 af 25/03/2009. bemærkningerne til SL § 130, afsnit 15. 
154 Ibid. afsnit 16, linje 1. 
155 Bekendtgørelse om lov af aktieselskaber nr. 649 af 15/06/2006. 
156 Betænkning 1498/2008. s. 328 og 594. 
157 L175 af 26/03/2010. bemærkningerne til FIL § 65. 
158 Schaumburg-Müller & Werlauff. 2010. s. 366. 
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politikker, retningslinjer og forretningsorden i henhold til loven. Bestyrelsen har også 
pligt til at kontrollere, at direktionen overholder de politikker og retningslinjer, som 
bestyrelsen har udfærdiget og skal derudover også påse, at direktionen udøver sit 
hverv på en behørig måde, jf. SL § 115, stk. 1, nr. 4. Bestyrelsen har således en 
handlepligt, som betyder, at der vil kunne blive tale om uforsvarlig adfærd, når besty-
relsen ikke lever op til sine pligter.159 
 
(I) Tilsynspligten 
Bestyrelsesarbejdet består i høj grad af pligter og netop dette pligtforhold medfører, 
at der er mulighed for at ifalde ansvar for undladelser. Pligterne består hovedsageligt i 
en kontrol- og tilsynsfunktion. 
Handler bestyrelsen pligtstridigt, vil den risikere at blive afsat. Hvis det blot er enkelte 
medlemmer af bestyrelsen, som ikke overholder sine pligter, vil disse bestyrelsesmed-
lemmer kunne blive udskiftet. Derudover vil bestyrelsesmedlemmerne kunne ifalde 
erstatningsansvar, hvis de ikke formår at føre tilstrækkelig tilsyn med direktionen. Når 
det skal fastlægges om bestyrelsen har handlet ansvarspådragende, vil pligtstridighed 
kunne sidesættes med uforsvarlig adfærd. 
 
Ovenfor i afsnit (III) Rapporteringspligt er det beskrevet, at bestyrelsen har til opgave 
at sikre en rapporteringsprocedure, som nærmere angiver retningslinjerne for direkti-
onens afrapportering til bestyrelsen. Bestyrelsen har hermed yderligere en aktiv hand-
lepligt til at skulle sikre, at der foreligger et tilstrækkeligt rapporteringssystem.160 
 
I retspraksis ses det, at en bestyrelse som ikke har fulgt virksomheden tilstrækkeligt, 
bliver erstatningsansvarlig såfremt, de ikke har grebet ind overfor uforsvarlige dispo-
sitioner, som de ville være blevet bekendt med såfremt de have varetaget deres til-
synspligt korrekt, jf. U.2006.243 H (Mindship)161 og U.2007.497 H (Calypso Verdens-
rejser)162. 
 
Som udgangspunkt skal bestyrelsen kunne stole på de informationer som den modta-
ger fra direktionen og revisionen, uden at skulle foretage en selvstændig prøvelse, jf. 
U.1982.595 H (Bønnelycke). I sagen var årsregnskabet blevet vendt fra et underskud 

                                       
159 Dahl. 2008. s. 257. 
160 L170 af 25/03/2009. bemærkningerne til SL § 115, afsnit 17. 
161 Et bestyrelsesmedlem burde have indset, at det kun var forsvarligt at fortsætte driften, hvis det skete 
under retningslinjer omkring at der ikke blev stiftet yderligere gæld. Bestyrelsesmedlemmet havde ikke 
gjort noget for at sikre, at bestyrelsen besluttede at iagttage sådanne retningslinjer ved fremtidig drift, 
og blev derfor fundet erstatningsansvarlig sammen med fondens direktør. 
162 Bestyrelsen havde udvist uagtsomhed, idet denne havde forsømt sin pligt til at føre tilsyn med selska-
bets økonomi og øvrige forhold.  
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til et overskud ved bogføring af fortjeneste på igangværende arbejde. Bestyrelsen 
blev frifundet for ansvar, da der ikke var oplysninger om, hvorvidt de kendte til mang-
ler i regnskabet, som var godkendt af selskabets revisor. 
 
Bestyrelsen har endvidere pligt til at føre kontrol med, at bogføringen og regnskabsaf-
læggelsen sker på en betryggende måde, jf. SL § 115, stk. 1, nr. 1.163 Hvor vidtgåen-
de denne pligt er, fremgår bl.a. af U.2011.1290 H, hvor Højesteret fandt:  

”… de har handlet ansvarspådragende ved at drive virksomheden som sket i selska-
bets regi uden forsvarlig tilrettelæggelse af selskabets virksomhed, økonomi, bogfø-

ring og budgetopfølgning, uden afregning af moms og A-skat…”.164  
Bestyrelsen skal da også underskrive årsregnskabet for at erklære, at regnskabet 
overholder lovgivningen, vedtægter og lignende, og at det giver er retvisende billede, 
jf. FIL § 185, stk. 1. 
 
Det kan konstateres, at bestyrelsen er forpligtet til at sørge for forsvarlig drift af sel-
skabet, og at der sker betryggende bogføring, samt aflægge regnskab, som giver et 
retvisende billede af selskabet. I afhandlingens kapitel 4 kommer vi nærmere ind på 
regnskabets betydning. 
Forsat drift af en tabsgivende virksomhed kan også føre til erstatningsansvar, idet le-
delsen har pligt til, at indstille til generalforsamling, når det konstateres, at økonomi-
en i selskabet er så dårlig, at virksomheden ikke står til at redde. Denne pligt er ud-
dybet nærmere i afsnit (IV) Forsvarligt kapitalberedskab. 
 
3.3.7 Det forretningsmæssige skøn (business judgment rule) 
Når bestyrelsen har foretaget en disposition i selskabets interesse, taler man om, at 
bestyrelsen har foretaget et forretningsmæssigt skøn. Ledelsen af en erhvervsvirk-
somhed har en vis frihed til at foretage dette skøn for, hvad der bedst tjener selska-
bets interesser. 
Hvis beslutningen er taget ud fra et ordentligt grundlag, vil et fejlskøn som udgangs-
punkt ikke være ansvarspådragende, jf. U.2013.1312 H.  
Selvom et fejlskøn påfører selskabet tab, medfører det ikke nødvendigvis et erstat-
ningsansvar for ledelsesmedlemmerne, jf. U.1977.274 H (Havemann), U.1981.973 H 
(Røde Vejrmølle)165 og U.2003.317 H (Brask Thomsen). I U.2003.317 H medførte en 
beslutning om optagelse af lån kort før selskabets konkurs et tab, men bestyrelsen 

                                       
163 L170 af 25/03/2009. bemærkningerne til SL § 115. 
164 U.2011.1290 H. s. 12, 1. spalte, 3. sidste afsnit, linje 4-7. 
165 Selskabets direktør blev ikke ansvarlig for prisnedsættelser, da det blev vurderet, at det var sket ud 
fra et loyalt forretningsmæssigt skøn.  
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blev ikke erstatningsansvarlige, da beslutningen ikke var taget på et uforsvarligt 
grundlag. Det er kun såfremt, beslutningen ikke er truffet på et forsvarligt grundlag, 
at der kan ifaldes erstatningsansvar.166 
Selvom en risikabel beslutning er foretaget af bestyrelsen, betyder det dog ikke nød-
vendigvis, at der ifaldes et erstatningsretligt ansvar for en uforsvarlig beslutning, jf. 
U.1999.707 H (Future Advance). I sagen blev bestyrelsesformanden frifundet for at 
skulle betale erstatning, selvom formanden havde anbragt en stor del af selskabets 
stamkapital på en aftalekonto i en bank som efterfølgende gik konkurs. 
 
Vurderingen af om en beslutning eller disposition var forsvarlig, skal ses ud fra en be-
tragtning om, hvad bestyrelsen havde eller burde have haft kendskab til på tidspunk-
tet, hvor de traf beslutningen.167 Derfor må der også foretages en vurdering af, om 
bestyrelsen var bevidst om risikoen, som var forbundet med beslutningen på det tids-
punkt beslutningen blev truffet, jf. U.2007.497 H (Calypso). 
 
Beslutninger taget i god tro med selskabets bedste interesser for øje, er som ud-
gangspunkt ikke ansvarspådragende, selvom de senere viser sig at være fejlagtige.  
I U.2006.243 H (Mindship) blev det fastslået, at bestyrelsen har handlepligt såfremt, 
det bliver tydeligt, at en forretningsmæssig disposition vil gå i negativ retning. Det vil 
sige, at bestyrelsen har pligt til at gribe ind for at begrænse tabet. Hvis bestyrelsen 
tilsidesætter sin pligt til indgriben, vil bestyrelsen alt efter de konkrete omstændighe-
der blive ansvarlig for tabet, som opstår efter, at de burde have grebet ind. 
 
Domstolene har hidtil været ret forsigtige med at foretage en vurdering af det forret-
ningsmæssige skøn.168 I tilfælde af interessekonflikter, dvs. hvis dispositionerne ikke 
nødvendigvis alene er foretaget ud fra selskabets interesser må det formodes, at 
domstolene vil foretage en skærpet prøvelse af, om dispositionerne var retsstridige.169 
Som nævnt i afsnit (IV) Forsvarligt kapitalberedskab, vil ledelsen have et stort råde-
rum til at forsøge at vende en negativ udvikling, når selskabet befinder sig i en øko-
nomisk vanskelig situation. Efter de konkrete omstændigheder må der foretages en 
vurdering af, om det er gjort på en forsvarlig måde, men som udgangspunkt ifalder 
bestyrelsen ikke erstatningsansvar for at forsøge at redde selskabet.  
I retspraksis ses det også, at domstolene har tendens til at give bestyrelsen et vist 
råderum til at vurdere, om selskabet kan reddes eller bør erklæres konkurs, jf. 

                                       
166 Betænkning 1498/2008. s. 41, 1. afsnit. 
167 Gomard & Schaumburg-Müller. 2013. s. 574. 
168 Betænkning 1498/2008. s. 38, 1. afsnit. 
169 Ibid. 
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U.1977.274 H (Havemann)170 og U.2006.2637 H (AOF). I U.2006.2637 H havde be-
styrelsen adskillige gange truffet forkerte beslutninger, men de blev ikke erstatnings-
pligtige, da det ikke blev godtgjort, at bestyrelsen havde handlet ansvarspådragende 
ved ikke at have stoppet selskabets drift på et tidligere tidspunkt. Det stod ikke klart, 
at bestyrelsen burde have indset at selskabet ikke kunne reddes. 
 
3.3.8 Retsstilling efter bestyrelsesmedlems udtræden 
Som udgangspunkt vil et fratrådt bestyrelsesmedlem ikke ifalde ansvar for de beslut-
ninger eller dispositioner, som er foretaget efter, at pågældende er udtrådt af besty-
relsen. 
 
Hvis forsømmelserne fandt sted inden medlemmets udtræden, vil der dog ifaldes an-
svar, jf. U.1940.563 Ø. I sagen blev alle bestyrelsesmedlemmer fundet ansvarlige for 
forsømmelser uafhængigt af, hvornår bestyrelsesmedlemmerne var udtrådt af det kri-
seramte selskab. 
 
Et udtrådt bestyrelsesmedlem kan også ifalde erstatningsansvar, hvis denne har kendt 
til væsentlige risici og har undladt at gøre efterfølgere eller kapitalejere opmærksom-
me på disse. Efter en konkret vurdering kan bestyrelsesmedlemmet dermed blive an-
svarlig for de tab, som er realiseret efter, at vedkommende er udtrådt, jf. U.1997.283 
H (Dokoff) og U.2004.2253 H (Hillcourt)171.  
Såfremt et bestyrelsesmedlem kender til et misbrug fra direktøren eller lignende, kan 
pågældende ikke bare udtræde af bestyrelsen for at undgå ansvar, men skal først give 
besked om misbruget til aktionærerne, jf. U.1997.283 H (Dokoff). 
 
3.3.9 Retsstilling for nye bestyrelsesmedlemmer 
Som hovedregel bliver et nyindtrådt bestyrelsesmedlem ikke ansvarlig for forsømmel-
ser, der har fundet sted før medlemmets indtræden. Det indtrådte bestyrelsesmedlem 
kan dog ifalde ansvar, såfremt handlingen kunne være ændret efter medlemmets ind-
træden, jf. U.1925.49 H. 
  
Hvis der foreligger mistænkelige forhold, påhviler der også det nyindtrådte bestyrel-
sesmedlem en pligt til straks at gribe ind overfor det mistænkelige, jf. U.1962.452 H 

                                       
170 I orden at fortsætte kriseramt selskab så længe der føres seriøse forhandlinger. 
171 Et bestyrelsesmedlem udtrådte af bestyrelsen men blev erstatningsansvarlig overfor selskabets kredi-
torer, også i tiden efter udtræden idet han burde have informeret de øvrige bestyrelsesmedlemmer om 
selskabets problemer. 
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(Hovedstadens Ejendomsselskab)172, U.1979.777 V173 og U.2007.2128 H (LEP Interna-
tional A/S)174. Et nyt bestyrelsesmedlem kan blive gjort erstatningsansvarligt, hvis 
medlemmet ikke har forsøgt at gribe ind over for et retsstridigt forhold, så snart det 
blev eller burde være blevet opdaget, jf. U.1979.777 V175. 
 
Der er i retspraksis givet en vis tidsmargin til nyindtrådte bestyrelsesmedlemmer, jf. 
U.1961.515 H. Hensigten hermed er at give nye bestyrelsesmedlemmer chancen for 
at sætte sig ind i virksomhedens forhold uden, at de risikerer at ifalde ansvar. 
Hvis et bestyrelsesmedlem kun har været tilknyttet virksomheden i en kort periode, 
kan der ligeledes blive tale om ansvarsfrihed, jf. U.2002.2067 H (Hafnia).176 
 

3.4 Delkonklusion 
Dette kapitel har bidraget til fastsættelse af normen ved først og fremmest at se på 
lovgivningen. Flere af bestemmelserne i lovgivningen indeholder et skønselement, 
hvilket gør, at det bliver op til domstolene at fastsætte adfærdsnormen. Lovgivningen 
kan altså ikke stå alene, men må suppleres med retspraksis og de øvrige retskilder. 
 
Det afgørende ved fastlæggelsen af culpavurderingen er, om bestyrelsen har handlet 
forsætligt eller uagtsomt og herved har påført selskabet, kreditor eller tredjemand et 
tab, jf. SL § 361. Fastlæggelsen af, hvorvidt bestyrelsen har handlet uagtsomt eller 
forsætligt, skal vurderes på baggrund af de krav og pligter, som gør sig gældende i 
henhold til lovgivningen samt det enkelte pengeinstituts vedtægter og interne forskrif-
ter.  
 
I lovgivningen for finansielle virksomheder stilles et fit & proper krav til bestyrelsens 
kompetencer, herunder til medlemmernes egnethed og hæderlighed. Det er op til Fi-
nanstilsynet at foretage en individuel bedømmelse af hvert bestyrelsesmedlem, og 
vurdere om vedkommende opfylder betingelserne i FIL § 64, stk. 2.  
 
Advokater og revisorer som deltager i selskabets bestyrelse vil ligeledes blive bedømt 
ud fra den almindelige culpanorm og ikke ud fra et professionsansvar. Den særlige 
faglige viden som sådanne parter må have, kan få betydning for, om der ifaldes be-
                                       
172 De nytiltrådte bestyrelsesmedlemmer underskrev pantebreve og skøder omkring selskabets ejen-
domme, uden at have sørget for, at fortjenesten blev brugt til selskabet. 
173 Nye bestyrelsesmedlemmer forholdte sig passivt på trods af ulovlige aktionærlån. 
174 Nytiltrådte bestyrelsesmedlemmer burde have grebet ind, da de fandt ud af at selskabet blev afviklet 
uden, at der skete en lige fordeling mellem kreditorerne.  
175 Ved gennemlæsning af selskabets regnskab burde de ulovlige aktionærlån være blevet opdaget. 
176 Direktør og bestyrelsesformand blev frifundet for prospektansvar pga. deres kortvarige tilknytning til 
virksomheden. 
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styrelsesansvar, men kan derudover også påvirke den interne fordeling af erstat-
ningsbyrden mellem bestyrelsesmedlemmer.  
 
Ledelsesstrukturen i pengeinstitutterne er præget af de særregler som gælder finan-
sielle virksomheder, hvor der blandt andet stilles krav om uafhængighed mellem be-
styrelse og direktion. Det er uklart, hvorvidt denne regel har betydning for adfærds-
normen. På den ene side styrkes bestyrelsens tilsynspligt overfor direktionen, men på 
den anden side mister bestyrelsen noget af indsigten i den daglige ledelse. 
 
Lovgivningens krav om udarbejdelse af politikker og retningslinjer fremgår af be-
stemmelserne i SL, FIL og ledelsesbekendtgørelsen. På grund af lovgivningens norma-
tive ordvalg kan der i praksis være vanskeligheder med den nærmere skønsvurdering. 
De nærmere tvivlsspørgsmål som er rejst i kapitlet og den nærmere fastlæggelse af 
adfærdsnormen vil blive gennemgået og søgt udfyldt ved en analyse af undersøgel-
serne og gældende soft law i kapitel 4. 
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Kapitel 4 - Advokatundersøgelser og soft law 
 

4.1 Indledning 
I det foregående kapitel er gældende ret for bestyrelsen søgt klarlagt med udgangs-
punkt i retskilderne. I dette kapitel ses nærmere på advokatundersøgelserne177 af de 
krakkede banker178, og bestyrelsens rolle herved er analyseret.  
Undersøgelserne har ført til søgsmål mod ledelsen i flere af bankerne, og mange af 
disse sager verserer i skrivende stund.179  
Derudover er soft law på området blevet analyseret for at komme nærmere på ad-
færdsnormen for bestyrelsen i pengeinstitutter. 
 

4.2 Baggrund 
Der er mange pengeinstitutter som er kommet i vanskeligheder og er blevet afviklet 
siden den finansielle kriser begyndte i 2008. I mange tilfælde har ledelsesmæssige 
svigt medvirket til, at et pengeinstitut er kommet i krise.180 Hele 62 pengeinstitutter 
er ophørt i perioden fra 2008 til august 2013, hvoraf 12 er overført til Finansiel Stabi-
litet.181 
 
Medierne har haft betydeligt fokus på den finansielle sektor, og et stigende antal ek-
sperter har bl.a. udtalt sig om erstatningsretlige konsekvenser.  
I efteråret 2013 udkom Rangvid-rapporten, som klargør de egentlige årsager til den 
finansielle krise i Danmark. Rapporten kommer også nærmere ind på bestyrelsens 
rolle samt, hvorledes ansvaret bør reguleres i fremtiden. 
Finanstilsynet har bl.a. på baggrund af Rangvid-rapporten sendt flere lovudkast til hø-
ring, herunder udkastet til en bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitut-
ter, som er en ændring af ledelsesbekendtgørelsen.182 Formålet med bekendtgørel-
sesudkastet er dels at implementere EU-regler, men i høj grad også at implementere 
de anbefalinger, som er nævnt i Rangvid-rapporten.183 
 

                                       
177 Herefter ”undersøgelserne”. 
178 De omhandlende banker er: EBH Bank, Roskilde Bank, Løkken Sparekasse, Gudme Raaschou Bank, 
Fionia Bank, Capinordic Bank, Eik Bank Danmark, EIK Bank Føroya, Amager banken, Fjordbank Mors 
bank og Max Bank.  
179 Der er bl.a. anlagt erstatningssag mod ledelsen i EBH Bank, Løkken Sparekasse, Capinordic bank, Eik 
Bank Danmark, Eik Bank Føroya, Roskilde Bank og Amagerbanken. 
180 Finanstilsynet - vejledning til evaluering af bestyrelsen viden og erfaring. 04/06/2012. s. 1. 
181 Rangvid rapport. 2013. s. 249. 
182 Finanstilsynet udsendte høring d. 10. januar 2014. 
183 Finanstilsynet. Høringsbrev af 09/01/2014.  
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I takt med, at flere banker er blevet overdraget til Finansiel Stabilitet, har der været 
et stigende antal undersøgelser. Undersøgelserne kan ikke erstatte retssager, men de 
kan i høj grad være behjælpelige til en nærmere analyse af bestyrelsens adfærd og 
ansvar i de omhandlede banker og dermed hjælpe til at klarlægge eventuelle ”huller” i 
nuværende regulering. 
 

4.3 Advokatundersøgelserne 
Det overordnede formål med undersøgelserne er at redegøre for årsagerne til banker-
nes økonomiske sammenbrud samt at vurdere, hvorvidt der er grundlag for at gøre et 
erstatningsretligt og/eller et strafferetligt ansvar gældende.184 
I afhandlingen vil der udelukkende være fokus på det erstatningsretlige element i 
henhold til bestyrelsens medvirkende rolle til sammenbruddene. 
 
Undersøgelserne er blevet udarbejdet efter anmodning fra Finansiel Stabilitet, som 
medvirker til at sikre den finansielle stabilitet i Danmark. Dette gøres særligt ved at 
overtage og afvikle aktiviteterne i nødlidende pengeinstitutter. Finansiel Stabilitet of-
fentliggør undersøgelserne, når de er udarbejdet og giver samtidig en tilkendegivelse 
af, om Finansiel Stabilitet følger de anbefalinger, som er givet.185 
 
Et fælles kendetegn som flere af de nødlidende pengeinstitutter har er, at de har be-
væget sig uden for deres traditionelle forretningsområder.186 Der har især været tale 
om, at flere pengeinstitutter har udsat sig selv for stor eksponering på ejendomsmar-
kedet, hvor hverken direktionen eller bestyrelsen havde den fornødne indsigt og 
kendskab til at kunne forstå og vurdere de risici, som selskabet pådrog sig.187  
Derudover var mange af de nødlidende pengeinstitutter præget af stærke direktører, 
som havde vide rammer for deres arbejde.188 Disse vide rammer blev tilladt af besty-
relsen, som ikke formåede at fastlægge retningslinjerne for direktionens arbejde i til-
strækkeligt omfang.189 I flere tilfælde gav bestyrelsen ikke et kvalificeret modspil til 
direktionens forretningsstrategier og lignende.190 I undersøgelsen af EBH Bank191 skri-
ves således: 

                                       
184 https://www.finansielstabilitet.dk/Default.aspx?ID=371 
185 Ibid. 
186 Rangvid rapport. 2013. s. 35.  
187 Finanstilsynet - vejledning til evaluering af bestyrelsen viden og erfaring. 04/06/2012. s. 1. 
188 Ibid. 
189 Ibid. 
190 Ibid. 
191 Herefter ”EBH”. 
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”Det er vores vurdering, at en aktiv tidligere indgriben fra bestyrelsens side på de 
nævnte områder ville have medvirket til at begrænse bankens samlede tab.”.192 

 
I flere tilfælde var der ligeledes problemer med bestyrelsens tilsynspligt. Et af de store 
problemer var bestyrelsens manglende kontrol af, om direktionen overholdte de ret-
ningslinjer, som bestyrelsen havde fastsat. I undersøgelsen af Capinordic Bank193 blev 
det fundet, at banken havde fastsat både kreditpolitik og retningslinjer som omfattet 
af FIL §§ 70 og 71. Problemet var dog, at hverken kreditpolitikken eller retningslinjer-
ne blev fulgt. Endvidere var der uoverensstemmelser mellem retningslinjerne og ban-
kens bevilling af lån.194 
 
4.3.1 Bestyrelsens medvirken til sammenbruddene 
I anbefalingerne for god selskabsledelse er angivet kommentarer og anbefalinger til 
bestyrelsen omkring kontrol, tilsyn, afrapportering, retningslinjer mv.  
For børsnoterede selskaber gælder også, at de aktivt skal forholde sig til anbefalin-
gerne, jf. følg-eller-forklar princippet.195 Bestyrelsen har dermed en pligt til at tage 
stilling til, hvorledes de vil sikre opfyldelse af hver enkelt anbefaling, eller i så fald for-
klare, hvorfor de har valgt anderledes. Hermed forsøger anbefalingerne at give besty-
relsen en rettesnor, som kan hjælpe dem i opfyldelsen af deres hverv og til at udfylde 
den adfærdsnorm, som er påkrævet af bestyrelsen i et pengeinstitut. 
Anbefalingerne forholder sig mere vejledende til den rolle bestyrelsen besidder og op-
fordrer bestyrelsen til at være aktivt deltagende og give modspil til direktionen. Mod-
spil til direktionen er nødvendigt for, at direktionen fortsat udvikles. 
 
SL § 115 foreskriver, at bestyrelsen skal forestå den overordnede og strategiske le-
delse. Til dette er det i pkt. 2.1.2 i anbefalingerne bemærket, at bestyrelsen mindst 
én gang årligt bør fastlægge selskabets overordnede strategi, med henblik på værdi-
skabelse. Bestyrelsen skal hertil drøfte (hvilket skal føres til protokol) og sikre, at de 
nødvendige kompetencer og finansielle ressourcer er til stede. Til dette bemærkes, at 
bestyrelsen årligt skal identificere de væsentligste forretningsmæssige risici, som er 
forbundet med realiseringen af strategien.196 
 
I henhold til SL § 117, stk. 1 kan direktionen træffe en beslutning, selvom den pågæl-
dende beslutning under andre omstændigheder skulle være truffet af bestyrelsen. Der 
                                       
192 Undersøgelse af EBH. s. 6, linje 2-3. 
193 Herefter ”Capinordic”. 
194 Undersøgelse af Capinordic. s. 8, pkt. 6.2 og 6.3. 
195 Jf. årsregnskabslovens § 107b og OMX’s regler for udstedere af aktier, pkt. 4.3. 
196 Anbefalingerne. 2013. pkt. 5.1.1. 
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skal dog være tale om en beslutning som er uopsættelig, og hvor det vil være en 
ulempe for selskabet at lade beslutningen vente. Bestemmelsen er ikke et udtryk for, 
at direktionen kan gribe ind i bestyrelsens kompetence, men betyder at beslutnings-
kompetencen i presserende sager formelt er placeret hos direktionen efter SL. Benyt-
ter direktionen sig af denne hjemmel, skal de underrette bestyrelsen herom snarest, 
jf. SL § 117, stk. 1, sidst pkt. Der er ikke lagt op til, at bestyrelsen skal godkende di-
rektionens beslutning efterfølgende men underretningspligten skal sikre, at bestyrel-
sen er i stand til at kontrollere om direktionen har anvendt deres adgang til at dispo-
nere uden for den normale drift efter hensigten. 
 
Kompetenceforholdet mellem bestyrelsen og direktionen har voldt problemer i mange 
af de sammenbrudte banker. Direktionen har foretaget bevillinger begrundet ud fra 
sagernes presserende karakter og som rakte langt ud over normale kompetencer. 
Der var bl.a. i Roskilde tale om en generel praksis angående efterbevillingerne i kre-
ditsagerne.197 Samme mønster har også kunne spores i EBH, Løkken Sparekasse198, 
Eik Bank Danmark199, Amagerbanken og Fjordbank Mors200. I bankerne havde besty-
relsen ikke formået at udøve en selvstændig beslutningskompetence. 
 
I undersøgelsen af Løkken angives bl.a., at bestyrelsens beslutning om at nedbringe 
Sparekassens beholdning af obligationer til fordel for flere indtægtsgivende udlån for-
udsatte, at banken havde haft en kreditorganisation som kunne håndtere de store ud-
lån. Undersøgelsen af Løkken viser, at ledelsen ikke havde indsigt i omfanget af de 
risici, som de store udlån påførte Sparekassen, hvilket bl.a. kom til udtryk i de mange 
bevillinger, som blev foretaget af direktionen som presserende bevillinger201: 

”Det er… vores vurdering at… [bestyrelsen] …har handlet ansvarspådragende overfor 
Sparekassen ved... at have accepteret direktionens udstrakte anvendelse af presse-

rende bevillinger.”.202 
 
Finanstilsynet advarede i perioden op til krisen de finansielle virksomheder om en 
række særligt risikable forhold, herunder pengeinstitutternes stærke udlånsvækst. 
Finanstilsynet gjorde dette i form af risikooplysninger til enkelte pengeinstitutter og 
ved offentliggørelse af generelle advarsler.203 I 2006 skrev Finanstilsynet til 36 penge-

                                       
197 Undersøgelse af Roskilde. s. 67. 
198 Herefter ”Løkken”. 
199 Herefter ”Eik Bank”. 
200 Herefter ”Fjordbank”. 
201 Undersøgelse af Løkken. s. 5. 
202 Ibid. s. 6, pkt. 3.2.2, 2. afsnit, linje 1-3. 
203 http://finanstilsynet.dk/da/Nyhedscenter/Pressemeddelelser/Arkiv-PM.aspx  
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institutter, hvoraf dem som havde haft en udlånsvækst på over 40 % blev bedt om at 
indsende en redegørelse.204 Ligeledes rettede Finanstilsynet opmærksomheden på 
ubalancer, som kunne give anledning til problemer for pengeinstitutterne og skrev 
således i 2006 til pengeinstitutterne og advarede om en mulig boligboble.205 Se her-
under: 

”Finanstilsynet sendte den 3. februar 2006 et brev til alle danske pengeinstitutter, 
heriblandt til bestyrelsen... hvori tilsynet gjorde opmærksom på de betydelige pris-

stigninger, som prægede ejendomsmarkedet... og udtrykte tilsynets bekymring... for 
spekulationsdrevet prisboble på dette marked. [Finanstilsynet bemærkede også at 

danske pengeinstitutter] …gennem en betydelig vækst i udlån og garantistillelse ved 
finansiering af fast ejendom havde påtaget sig en større risikokoncentration på fast 

ejendom end tidligere. Finanstilsynet gjorde derfor opmærksom på, at... [bestyrelsen] 
... i deres risikovurdering ikke længere kunne se bort fra den mulighed, at der kunne 

være tale om en prisboble, og at der på et tidspunkt kunne ske et prisfald.”.206 
Bestyrelsen i pengeinstitutterne kan derfor ikke fralægge sig ansvaret, og er også ved 
gentagne lejligheder blevet advaret af Finanstilsynet Hvis de blot har tilsidesat denne 
advarsel og drevet bankvirksomheden videre, vil det altså være stærkt kritisabelt.  
 
Roskilde, Løkken og Amagerbanken er nogle af de banker, som måtte bukke under for 
krisen. Forholdende i de pågældende banker illustrerer fint de faktorer, som generelt 
gjorde sig gældende på det finansielle marked, og som var afgørende for, at flere 
pengeinstitutter krakkede. I Finanstilsynets redegørelse af Roskilde står: 
”Bankens ledelse har ikke forholdt sig til, hvor stort et engagementsvolumen man øn-

sker, at banken skal have med debitorer med en høj risikoprofil.”.207  
 
I undersøgelsen af Eik Bank blev det påpeget, at bestyrelsen ved den valgte høje risi-
koprofil ikke havde formået at sikre en forsvarlig organisation. Det kan dermed anta-
ges, at bestyrelsen måske ikke har haft den fornødne indsigt eller viden på området, 
og derfor ikke kunne etablere den forsvarlige organisation, som er påkrævet ved den 
valgte risikoprofil. Det blev i undersøgelsen angivet: 

”Det er min vurdering, at Bankens bestyrelse har fastlagt og fastholdt en høj risiko-
profil for Bankens virksomhed uden samtidig at sikre etableringen af en forsvarlig or-

ganisation.”.208 

                                       
204http://finanstilsynet.dk/upload/Finanstilsynet/Mediafiles/newdoc/pressemeddelelser/2006/pengeinst_u
dlaansvaekst_2006.pdf 
205 Finanstilsynets redegørelse af EIK Bank. s. 7. 
206 Finanstilsynets redegørelse af EIK Bank. s. 7, afsnit 3.1, linje 1-13. 
207 Finanstilsynets redegørelse af Roskilde. s. 12, pkt. 3, linje 1-3. 
208 Undersøgelse af EIK Bank. s. 13, 3. afsnit, linje 1-3. 
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Sammenfaldende for flere af bankerne har været manglende kreditstyring og kredit-
sagsbehandling samtidig med, at flere af bankerne havde en høj risikoprofil, som be-
styrelsen ikke havde formået at tage tilstrækkelig højde for i fastlæggelsen af selska-
bets risikostyring. Bestyrelsen i Eik Bank havde ikke formået at sikre etableringen af 
en forsvarlig organisation, som kunne håndtere de risici, som var forbundet med ban-
kens virksomhed.209 
 
Det var især høj udlånsvækst, eksponering mod ejendomsbranchen, store engage-
menter og indlånsunderskud, der gjorde pengeinstitutterne sårbare. 
Nedenfor vil vi se nærmere på følgende kritiske forhold i pengeinstitutterne: risikopro-
filen, manglende iagttagelse af retningslinjer, kreditbevillingerne samt kontrolfunktio-
nen og rapporteringen. 
 
(I) Risikoprofil 
Undersøgelserne af EBH, Roskilde, Løkken, Gudme Raaschou Bank210, Fionia Bank211 
og Eik Bank, viste alle, at en væsentlig årsag til sammenbruddene var den høje risi-
koprofil. I Fionia blev der angivet, at den høje risikoprofil i form af betydelige udlån og 
høj risikokoncentration blandt bankens største kunder var en medvirkende årsag til 
bankens sammenbrud.212 Ansvaret for fastlæggelsen af selskabets risikoprofil tilfalder 
bestyrelsen, jf. FIL § 70, stk. 1, nr. 2.  
 
Kendetegnende for god bankdrift er, at ledelsen har et godt overblik over de risici, der 
løbes ved driften og, at bankens indtjening står fornuftigt i forhold til den kalkulerede 
risiko.213 
Bestyrelsen i de sammenbrudte banker har ved flere lejligheder ikke formået, at fast-
sætte en risikoprofil som afspejlede bankernes forretninger. Problemerne herved har 
især vist sig ved bankernes høje udlånsvækst. For EBH drejede det sig om en udlåns-
vækst på 71 % i 2005, 77 % i 2006 og 76 % i 2007.214 Den høje udlånsvækst i EBH 
skyldtes en bevidst strategiændring fra ledelsens side ud fra et ønske om, at udvikle 
banken fra at være en lokal bank til, at være en bank for store erhvervskunder uden 
for lokalområdet, en såkaldt bank nr. 2.215 

                                       
209 Ibid. s. 8 og 14. 
210 Herefter ”Gudme Raaschou”. 
211 Herefter ”Fionia”. 
212 Undersøgelse af Fionia. s. 8. 
213 Andersen. 2013. s. 263. 
214 Undersøgelse af EBH. s. 1. 
215 Ibid. 
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Også Eik Bank havde store problemer med risikoprofilen, især inden for erhvervs-
mæssige udlån.216 
 
Undersøgelsen af Løkken viste, at der var markante problemer med udlån. I 2005 traf 
bestyrelsen i Løkken en beslutning om at yde store lån til kunder uden for Sparekas-
sens lokalområde.217 
Denne nye udlånsstrategi resulterede i, at der blev givet en masse store og risikable 
udlån til ejendomssektoren.218 Løkken havde i årene 2005-2009 en udlånsvækst på 
ca. 200 %.219 
 
En høj risikoprofil betyder, at der bør stilles særlige krav til virksomhedens kreditor-
ganisation. En høj risikoprofil i form af høj udlånsvækst behøver ikke at være ufor-
svarlig, men vil selvfølgelig medføre en forhøjet risiko, som er bestyrelsens ansvar at 
forholde sig til. En høj udlånsvækst forudsætter således, at kreditorganisationen er 
forsvarlig, og at kreditsagsbehandlingerne følger virksomhedens retningslinjer herfor 
samt, at disse retningslinjer er fyldestgørende.220 Derudover er det centralt, at virk-
somheden følger god bankpraksis.221 De øgede krav som stilles til selskabets kreditor-
ganisation er nærmere behandlet nedenfor i afsnit (IV) Kontrolfunktion og rapporte-
ring. 
 
Undersøgelserne tyder på, at problemet ikke nødvendigvis har været vedtagelsen af 
de påkrævede retningslinjer og politikker angående bl.a. kreditgivningen, men snarere 
opfyldelse heraf og kontrollen med direktionen. Dette understreger, at selve udfærdi-
gelsen af retningslinjerne ikke er tilstrækkelig til, at forhindre økonomiske problemer. 
Det antages derfor, at krav om yderligere retningslinjer ikke kan sikre samfundet til-
strækkeligt mod fremtidige finansielle kriser. Det eneste der skabes med yderligere 
krav til bestyrelsens udarbejdelse af flere retningslinjer, er flere byrder. I stedet bør 
fokus være på bestyrelsens kontrolfunktion, hvilket er gennemgået nedenfor i afsnit 
(IV) Kontrolfunktion og rapportering. 
 

 

                                       
216 Undersøgelse af Eik Bank. s. 5. 
217 Undersøgelse af Løkken. s. 4. 
218 Ibid. s. 5. 
219 Ibid. s. 4. 
220 Ibid. s. 47. 
221 Ibid. 



 Bestyrelsens erstatningsansvar i danske pengeinstitutter  
 

                                                                                                                       61 
 

(II) Iagttagelse af retningslinjer 
I henhold til FIL § 70, stk. 2, nr. 3 skal bestyrelsen fastsætte de nærmere regler for, 
hvilke dispositioner, der kræver bestyrelsens stillingtagen. Ligeledes er det i anbefa-
lingerne angivet, at bestyrelsen har til opgave at fastlægge arbejdsdelingen mellem 
direktionen og bestyrelsen.222 
Endvidere er det bestyrelsens opgave at sikre, at rapporteringen foregår korrekt og 
betryggende og efter bestyrelsens instrukser til direktionen. I anbefalingerne skrives 
således: 

”Retningslinjerne om arbejdsdeling… bør angive de nærmere regler for samspillet… 
herunder f.eks. disponeringsregler og ansvarsfordelingen… og bemyndigelser bør… 

fremgå af retningslinjerne.”.223 
 
Undersøgelserne af bankerne viser, hvor vigtigt det er, at retningslinjerne efterleves, 
og at det er bestyrelsens pligt at sikre dette. På baggrund af undersøgelserne tyder 
det på, at bestyrelsen ikke har haft den fornødne indsigt i og kendskab til selskabets 
forhold for, at sikre opfyldelse af retningslinjerne. 
I den forbindelse er direktionens afrapportering til bestyrelsen efter FIL § 70, stk. 2, 
nr. 4, samt pkt. 2.1.4 i anbefalingerne meget vigtig. Manglende rapportering fra di-
rektionen gør, at bestyrelsen ikke har det korrekte grundlag til at træffe beslutninger 
ud fra. Undersøgelserne viser, at der var problemer med at få direktionen til at oplyse 
bestyrelsen på trods af, at retningslinjerne stillede krav om sådan rapportering. Det 
ses bl.a. i EBH, hvor direktionen ikke orienterede bestyrelsen om, at de store udlån til 
nye kunder inden for ejendomsmarkedet ikke blev undergivet en kreditsagsbehandling 
og kontrol som ellers var forudsat i retningslinjerne.224 
 
Der kan stilles spørgsmål ved, om bestyrelsen selv burde have reageret og sørget for 
at få den korrekte information, eller om bestyrelsen ikke kan stilles til ansvar for di-
rektionens manglende orientering. Bestyrelsen kan ikke danne sig et korrekt billede af 
selskabet risici og forretningsaktiviteter, hvis de ikke modtager korrekt og løbende 
information fra direktionen. I undersøgelsen for EBH skrives følgende: 

”Vi finder det kritisabelt… [at direktionen] ikke på en mere klar og tydelig måde har 
orienteret bankens bestyrelse… om den meget betydelige kreditrisiko…”.225 

 

                                       
222 Anbefalingerne. 2013. pkt. 2.  
223 Ibid. s. 13, linje 1-5. 
224 Undersøgelse af EBH. s. 4. 
225 Ibid. s. 5, 6. afsnit, linje 1-3. 
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Undersøgelserne syntes især at belyse, hvorvidt bestyrelsen burde havde haft kend-
skab til manglende iagttagelse af interne forskrifter. Bestyrelsen har en pligt til løben-
de at vurdere om direktionen varetager deres hverv i overensstemmelse med den 
fastlagte risikoprofil samt de fastlagte politikker og retningslinjer. Når direktionen ikke 
følger risikoprofilen og retningslinjerne, skal bestyrelsen træffe passende foranstalt-
ninger. 
 
Det angives ligeledes i anbefalingerne, at bestyrelsen skal involvere sig og føre tilsyn 
med direktionen samt føre kontrol med, at direktionen varetager opgaverne fyldestgø-
rende og i selskabets interesse.226  
I undersøgelsen af Roskilde vurderes det, at bestyrelsen klart har tilsidesat sin til-
synspligt med bankens direktion og har på grund af sin passivitet overladt ledelsen til 
direktionen.227 Det blev bl.a. angivet, at bestyrelsen burde have grebet ind ved Fi-
nanstilsynets påbud og risikooplysninger om banken:  

”Bestyrelsens tilsynspligt indebærer, at bestyrelsen har pligt til at gribe ind, hvis be-
styrelsen bliver opmærksom på risikofyldte driftsmæssige forhold.”.228 

 
I undersøgelsen af Løkken blev det vurderet, at bestyrelsen generelt havde forholdt 
sig passiv overfor direktionens ledelse af Sparekassen, og bestyrelsen havde ikke væ-
ret aktiv i bestyrelsesarbejdet.229 
I Amagerbanken viste undersøgelserne, at der havde været tale om en passiv besty-
relse på grund af manglende handling for de mange bevillinger:  

”… at den nævnte personkreds på grund af passivitet kan gøres erstatningsansvarli-
ge…”.230 

Ligeledes blev det i undersøgelsen af Roskilde vurderet at bestyrelsen havde forholdt 
sig passivt over for direktionens ledelse af banken, og det blev bl.a. angivet, at:  

”… direktionen ikke på noget tidspunkt har fået et reelt modspil.”.231  
 
Det er værd at bemærke, at undersøgelserne ikke kun belyser bestyrelsens manglen-
de overholdelse af deres handlepligt, men ligeledes belyser mangler fra Finanstilsy-
nets side. Finanstilsynet fører den overordnede kontrol med de finansielle virksomhe-
der og kontrollerer deres efterlevelse af reglerne. Finanstilsynet har på trods af ban-
kernes mangelfulde efterlevelse af de interne regler ikke valgt at gribe ind. Det er 

                                       
226 Anbefalingerne. 2013. pkt. 2. 
227 Undersøgelse af Roskilde. s. 69.  
228 Ibid. s. 69, 3. afsnit, linje 12. 
229 Undersøgelse af Løkken. s. 6. 
230 Undersøgelse af Amagerbanken. s. 193, afsnit 4, linje 10. 
231 Undersøgelse af Roskilde. s. 66, pkt. 12.2, linje 2-3.  
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uklart, om Finanstilsynet har haft den fornødne indsigt. Det kunne dog tyde på at Fi-
nanstilsynet har stillet sig tilfreds med, at der på papiret har været udfærdiget ret-
ningslinjer, som påkrævet efter FIL §§ 70 og 71, og derfor ikke har grebet ind før. 
 
Den mangelfulde kreditsagsbehandling og kreditgivning har i flere af undersøgelserne 
vist sig, at være en medvirkende årsag til bankernes krak. For mange af bankernes 
vedkommende havde bestyrelsen udarbejdet retningslinjer og politikker efter FIL § 
70, men problemet var, at retningslinjerne ikke blev fulgt. Undersøgelserne af Roskil-
de, Løkken og Fionia viser, at kreditsagsbehandlingerne ikke blev fulgt i henhold til 
retningslinjerne samt, at bestyrelsens bevillingskompetence blev tilsidesat.232  
Nedenfor vil der blive set nærmere på denne manglende iagttagelse af retningslinjer-
ne omkring kreditbevillingerne. 
 
(III) Kreditbevilling 
Som tidligere skrevet, så gælder der for pengeinstitutter en ledelsesstruktur med en 
bestyrelse og direktion, jf. FIL § 12, stk. 2. Lovgiver har i højere grad ønsket, at ind-
drage bestyrelsen for finansielle virksomheder, i det daglige arbejde med f.eks. bevil-
ling af kreditter.233 
Et gennemgående problem for mange af de sammenbrudte banker var, at direktionen 
i vidt omfang tilegnede sig bevillingskompetencen på udlån. Dette gjordes under hen-
visning til, at der var tale om presserende sager og derfor i henhold til kreditinstruk-
sen, kunne direktionen behandle sagerne uden bestyrelsens godkendelse.234  
Undersøgelserne viser, at bestyrelserne havde gevaldige problemer med de mange 
presserende bevillinger, som de ikke formåede at stoppe i tide eller begrænse omfan-
get af. 
I undersøgelsen af Løkken blev det vurderet, at bestyrelsen var ansvarlig for de man-
ge presserende bevillinger, som de burde havde standset tidligere.235 Bestyrelsens 
passivitet gjorde, at det i undersøgelsen blev fundet, at bestyrelsen havde handlet 
uagtsomt og ansvarspådragende overfor Sparekassen.236 
Også i Max Bank var den gal, hvor der blev givet bevillinger uden bestyrelsens forud-
gående godkendelse:  
”Bevilling skete uden bestyrelsens forudgående godkendelse. Bevillingen skete således 

i strid med FIL § 78 og retningslinjer udstedt i medfør af FIL §§ 70 og 71.”.237 

                                       
232 Undersøgelser af Fionia. s. 54, Løkken. s. 5 og Roskilde. s. 23. 
233 Østrup. ET 3/2013. s. 200. 
234 Undersøgelse af Løkken. s. 48, EBH. s. 2, Roskilde. s. 6 og Max bank. s. 22.  
235 Undersøgelse af Løkken. s. 6. 
236 Ibid. s. 6. 
237 Undersøgelse af Max bank. s. 27, afsnit 4.2.3, linje 2-4.  
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I EBH var der tale om, at banken ud fra den valgte risikoprofil ikke havde sørget for at 
etablere de forsvarlige rammer på kreditområdet, da kreditafdelingerne ikke havde de 
fornødne ressourcer til at sikre en forsvarlig kreditsagsbehandling.238 I undersøgelsen 
blev bl.a. angivet, at: ”Der har været mangelfuld sagsbehandling i kreditsagerne…”.239 
Samme problem gjorde sig gældende for Eik Bank: ”Bankens høje risikoprofil inden 
for udlån stiller særlige krav til Bankens kreditorganisation.”240 og for Capinordic: 
”Bankens bestyrelse har ikke sørget for at der i Banken blev etableret en forsvarlig 
kreditorganisation.”.241 
 
Ikrafttrædelsen af ledelsesbekendtgørelsen har betydet flere detaljerede krav til be-
styrelsen. Bestyrelsen har fået til opgave at forholde sig mere kritisk til markedets 
udvikling ved fastsættelse af kreditpolitikken i henhold til et forsigtighedsprincip.242 
Ledelsesbekendtgørelsen udgør alene de overordnede rammer, og indeholder f.eks. 
ikke nærmere grænser for størrelsen på de engagementer, som bestyrelsen må over-
lade til direktionen. Sådanne regler vil dog nok heller ikke være at foretrække pga. 
manglende fleksibilitet. Men man kan undre sig over, at loven ikke er mere specifik, 
bl.a. på baggrund af de mange sammenbrud i banksektoren. 
 
Undersøgelserne viser i flere tilfælde problemer med kreditpolitikkerne, som har været 
for risikofyldte og ikke i overensstemmelse med forsigtighedsprincippet. Bestyrelsens 
vurderinger af ejendomsværdierne har givetvis været for optimistiske og urealistiske. 
Der blev sat ind for sent, hvad angår udlån til de tabsgivende ejendomsprojekter.243 
I undersøgelserne er det konkluderet, at en medvirkende årsag til sammenbruddene 
bl.a. har været den negative udvikling på ejendomsmarkedet samt på penge- og ak-
tiemarkedet.244 Til dette rejses derfor spørgsmålet om, hvornår pengeinstitutterne, og 
bestyrelsen reelt har kunnet forudse krisen eller burde have. Finanstilsynet og ban-
kerne vil ofte have modsatrettede forståelser af dette. Finanstilsynet vil nok mene, at 
de ved flere lejligheder har advaret meget tidligt, mens bankerne ville have en inte-
resse i at påpege, at krisen først kunne ses på et meget sent tidspunkt. Dette ændrer 
dog ikke ved bedømmelsen af, hvorvidt bestyrelsen har handlet ansvarspådragende 
pga. manglende opfyldelse af opgaver og pligter. Det forretningsmæssige skøn må 
dog medtages i bedømmelsen af hvornår bestyrelsen burde havde forudset krisen. 

                                       
238 Undersøgelse af EBH. s. 3 og 5. 
239 Ibid. s. 2, nederst i sidste pkt. 
240 Undersøgelse af Eik Bank. s. 12, 3. sidste afsnit. 
241 Undersøgelse af Capinordic. s. 13, pkt. 6.10.3.1. 
242 Jf. ledelsesbekendtgørelsens bilag 1. 
243 Jensen. UfR.2011B.275. s. 279. 
244 Undersøgelser af Fionia. s. 4 og EBH. s. 1. 
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Det vil sige at man må se på om bestyrelsen ex ante har foretaget ”korrekte” forret-
ningsmæssige dispositioner, hvor det tabsgivende ex post udfald ikke kan tilregnes 
dem som uagtsomt. 
 
Pengeinstitutterne har et meget frit skøn til at foretage grænsedragningen mellem den 
overordnede og strategiske ledelse og den daglige ledelse, men skønnet vil kunne til-
sidesættes af Finanstilsynet. Dette gjorde sig gældende for Gudme Raaschou, hvor 
Finanstilsynet ikke anså kreditkomiteens bevilling af lån og kreditter på op til 90 mio. 
kr. som værende i orden. Bevillingerne af store engagementer blev ikke anset som 
standardiserede for banken. Finanstilsynet gav derfor Gudme Raaschou et påbud om 
at ændre sin procedure, så beslutninger om bevilling i ikke-standardiserede sager blev 
truffet af hele bestyrelsen.245 
 
Rangvid-udvalget har fokus på kontrol og afrapportering for, at sikre bestyrelsens 
kendskab til kreditbevillinger osv. Udvalget ser det som nødvendigt med øgede krav til 
afrapportering fra den daglige ledelse til bestyrelsen og angiver i deres rapport, at 
bestyrelsen i højre grad bør fokusere på pengeinstituttets samlede risici for at sikre, 
at bestyrelsen:  

”… har et indgående overblik over instituttets samlede risici, herunder ikke mindst 
kreditgivningen og kreditrisici.”.246 

 
Det er vigtigt at fastholde kompetenceforholdet mellem direktionen og bestyrelsen, 
sådan som SL og FIL overordnede rammer forskriver. Det er derfor vigtigt, at besty-
relsen fastsætter de nærmere grænser for direktionen og dennes beføjelser. Herud-
over er det vigtigt, at der føres den fornødne kontrol med, om direktionen opfylder 
bestyrelsens anvisninger. Dette skal til dels sikres gennem afrapporteringen og til dels 
ved hjælp af en aktiv handlende bestyrelse. Dette vil blive behandlet nedenfor. 
 
(IV) Kontrolfunktion og rapportering 
I flere tilfælde har bestyrelsen ikke i tilstrækkelig grad udfyldt sin rolle som kontrol-
organ i forhold til direktionen.  
I Roskilde førte bestyrelsen ikke tilstrækkeligt tilsyn. Bestyrelsen havde ellers styr på 
formalia og havde i kreditinstruksen angivet, hvornår direktionen skulle rapportere til 
bestyrelsen.247 Bestyrelsen formåede dog ikke, at føre den fornødne kontrol med di-

                                       
245 Finanstilsynets redegørelse af Gudme Raaschou. s. 15. 
246 Rangvid rapport. 2013. s. 42, 2. afsnit, sidste linje.  
247 Undersøgelse af Roskilde. s. 27. 
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rektionen, og stoppe den lange proces med presserende sager.248 I undersøgelsen er 
det anført, at: 
”…de enkelte medlemmer af bankens bestyrelse… har handlet retsstridigt og ansvars-
pådragende… ved at have undladt at føre et forsvarligt tilsyn med bankens direktion… 
ved ikke at have foranlediget en langvarig praksis med presserende sager standset… 

[og for ikke] at sikre forsvarlig kreditkontrol i større bevillingssager. Vi finder, at… 
[bestyrelsen] har overtrådt… [ASL § 54 og FIL § 71], og… efter ASL § 140 har pådra-
get sig et erstatningsansvar over for banken, idet en aktiv indgriben… på et tidligere 
tidspunkt ville kunne have medvirket til at begrænse bankens samlede tab væsent-

ligt.”.249 
 
Finanstilsynet har ved flere lejligheder i deres § 352a-rapporter konkluderet, at 
direktionen i en række tilfælde ikke har foretaget den nødvendige rapportering til 
bestyrelsen.250 I Finanstilsynets redegørelse for Gudme Raaschou blev følgende 
angivet:  

”Tilsynet bemærkede, at rapporteringen til bestyrelsen var meget begrænset på 
kreditområdet og således ikke levede op til lovgivningens krav.”.251 

Det er vigtigt, at bestyrelsen har fastlagt en procedure for direktionens rapportering til 
bestyrelsen samt for den øvrige kommunikation mellem de to organer. Det skal være 
med til at sikre, at bestyrelsen får de oplysninger om selskabets virksomhed, som 
bestyrelsen har behov for. Uanset hvad bestyrelsen har angivet i instukserne, skal 
direktionen dog under alle omstændigheder sikre, at væsentlige oplysninger tilgår 
bestyrelsen.252 
I anbefalingerne er der også blevet tilkendegivet et behov for, at samspillet med 
direktion og bestyrelse bliver nedskrevet og kontrolleret. Det er i anbefalingerne 
angivet, at bestyrelsen minimum én gang årligt skal vurdere rapporteringen fra 
direktionen, samt godkende retningslinjerne.253 
 
Undersøgelserne af de krakkede banker viser dog ikke entydigt, at problemet har væ-
ret en passiv bestyrelse. I undersøgelsen af Fionia blev det fundet, at bestyrelsen 
havde været aktiv, og at de havde opfyldt deres handlepligt.254 

                                       
248 Ibid. s. 6. 
249 Ibid. s. 6, 4. afsnit, linje 10. 
250 Ses bl.a. i Finanstilsynets redegørelse af EBH. s. 11 og Gudme Raaschou. s. 11-14.  
251 Finanstilsynets redegørelse af Gudme Raaschou. s. 14, 6. afsnit, linje 1-2.  
252 Nørby-udvalget. 2011. 
253 Anbefalingerne. 2013. pkt. 2.1.4 
254 Undersøgelse af Fionia. s. 54. 
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I undersøgelsen af Fjordbank blev det forretningsmæssige skøn lagt til grund for, at 
bestyrelsen pga. af et tilstrækkeligt grundlag ikke kunne stilles til ansvar på trods af 
uforsvarlig praksis ved kreditsagsbehandlingen.255 
I Løkken blev det statueret, at bestyrelsen ikke førte et tilstrækkeligt tilsyn, dog var 
der ikke tilstrækkeligt grundlag for ansvar. I undersøgelsen blev der lagt vægt på, at 
bestyrelsen bør kunne stole på sin direktion. Der blev ikke fundet grundlag for at an-
tage, at bestyrelsen kendte eller burde kende til den manglende kreditstyring.256 Der 
lægges i undersøgelserne vægt på, at bestyrelsen når den ikke hører andet, må kunne 
stole på, at direktionen har foretaget det fornødne.257 
I undersøgelsen af Gudme Raaschou blev det anført, at:  

”Som udgangspunkt må en bestyrelse kunne forlade sig på, at de nævnte forudsæt-
ninger vil blive respekteret og opfyldt af Bankens direktion... Vi har ikke tilstrækkeligt 

grundlag for at antage, at bestyrelsen var eller burde være bekendt med manglerne 
ved kreditorganisationen, herunder den mangelfulde kreditstyring og kreditsagsbe-

handling i et sådan omfang, at der foreligger et ansvarspådragende forhold...”.258 
Det står altså klart, at bestyrelsen skal kunne stole på informationen fra direktionen, 
men hvor bestyrelsen kender til problemer med kreditstyring eller lignende, har de en 
handlepligt. 
 
(V) Regnskabsaflæggelse 
Undersøgelserne viste ligeledes store problemer med aflæggelse af bl.a. årsrapport, 
som i mange af bankernes tilfælde ikke blev skitseret retvisende. I Eik Bank indeholdt 
årsrapporten ikke et retvisende billede i perioden 2005-2009. Dertil opfyldte banken 
desuden ikke solvenskravet, jf. FIL § 124, angående basiskapitel. Banken havde ikke 
sørget for et tilstrækkeligt kapitalberedskab, jf. SL § 115, stk. 1, nr. 5.259 
For Amagerbanken kneb det med delårsrapporten vedrørende 3. kvartal 2007, som 
blev vurderet til ikke at være retvisende.260 
Undersøgelsen af Løkken viste, at årsrapporten 2007 ikke gav et retvisende billede, 
men at der ikke var tilstrækkeligt grundlag til at finde bestyrelsen ansvarlige for dette. 
Det blev dog vurderet at det var ansvarspådragende for bestyrelsen, at halvårsrap-
porten for 2008 ikke var retvisende.261 

                                       
255 Undersøgelse af Fjordbank. s. 16. 
256 Undersøgelse af Løkken. s. 48. 
257 Ibid. s. 47-48. 
258 Undersøgelse af af Gudme Raaschou. s. 61, pkt. 12.4, 2. afsnit, linje 1-7. 
259 Undersøgelse af EIK Bank. s. 19. 
260 Undersøgelse af Amagerbanken. s. 42. 
261 Undersøgelse af Løkken. s. 36. 
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Ligeledes viste undersøgelsen af EBH, at årsrapporten 2007 og halvårsrapporten for 
2008 ikke tegnede et retvisende billede af koncernen og banken.262  
Dertil havde årsrapporten for Capinordic i perioden 2006-2008 ikke givet et retvisende 
billede af bankens finansielle situation.263 
 
Bestyrelsen har sammen med direktionen et ansvar for, at årsrapporten udarbejdes i 
overensstemmelse med lovgivningen og giver et retvisende billede af selskabets akti-
ver og passiver, finansielle stilling samt resultat og pengestrømme, jf. FIL § 186. I 
anbefalingerne er dette også nærmere skitseret, hvor der står:  

”Hvert enkelt medlem af bestyrelsen… har ansvar for, at årsrapporten… udarbejdes i 
overensstemmelse med lovgivningen, gældende standarder og eventuelle yderligere 

krav til regnskaber i vedtægter m.v.”.264 
 

4.4 Værn mod fremtidige krak 
Som det blev beskrevet i afsnit (I) Risikoprofil, har bestyrelsen i flere tilfælde ikke 
formået at tilrettelægge selskabets organisation fyldestgørende ud fra bankernes risi-
koprofil. Dette gjorde sig bl.a. gældende for EIK Bank.265 
På baggrund af undersøgelserne må der stilles spørgsmål ved bestyrelsens viden og 
kompetencer inden for banksektoren og for forståelsen af risikostyringen og håndte-
ringen heraf. I undersøgelsen af EIK Bank angives det, at:  

”…utilstrækkelige kompetencer har været de væsentligste årsager til Bankens økono-
miske sammenbrud.”.266 

 
Der er desværre ikke kommet afgørelse i nogen af de syv sager, som Finansiel Stabili-
tet har anlagt mod de tidligere ledelsesmedlemmer i de overtagne pengeinstitutter.267 
Der må spændt ventes på, hvordan ansvarsbedømmelsen bliver foretaget af domsto-
lene og hvad udfaldet bliver. På baggrund af de udførlige undersøgelser, må det dog 
antages, at flere af bestyrelsesmedlemmerne vil risikere, at blive dømt erstatningsan-
svarlige efter SL § 361. 
 
Den finansielle krise og følgevirkningerne heraf har vist, at dele af banksektoren har 
været præget af dårlig ledelse, ledelsessvigt og uhensigtsmæssige ledelsesstrukturer. 
Som det fremgår ovenfor var flere beslutninger baseret på for stor optimisme og un-

                                       
262 Undersøgelse af EBH. s. 7. 
263 Undersøgelse af Capinordic. s. 11. 
264 Anbefalingerne. 2013. pkt. 5, 6. afsnit, linje 2-3.  
265 Undersøgelse af Eik Bank. s. 13. 
266 Ibid. s. 5, pkt. 6.1, afsnit 1, linje 4-5. 
267 https://www.finansielstabilitet.dk/Default.aspx?ID=371 
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dersøgelserne af bankerne viser klare eksempler på ledelsessvigt og dårlig forret-
ningsmoral. 
 
Der er vedtaget adskillige lovændringer og nye bekendtgørelser på baggrund af kri-
sen. Derudover har Finansrådet268 og Finanstilsynet vurderet, at der for banksektoren 
bør tages yderligere initiativer med henblik på, at skærpe fokus på de ledelsesmæssi-
ge forhold. Finansrådet har på baggrund af dette vurderet, at der er behov for yderli-
gere krav til ledelsen og har derfor udarbejdet et ledelseskodeks269 med anbefalinger 
til medlemsvirksomhederne. Finansrådets kodeks rækker videre end lovgivningen og 
anbefalingerne. Medlemsvirksomhederne skal forholde sig aktivt til kodekset og være 
med til at skabe mere åbenhed om rammerne for ledelsen af de enkelte medlemsvirk-
somheder for derigennem, at øge tilliden til banksektoren. Ligesom i anbefalingerne 
skal medlemsvirksomhedernes redegørelse foregå efter følg-eller-forklar princippet, 
hvilket også er medvirkende til, at sætte fokus på bestyrelsens aktive stillingtagen. 
Kodekset er et helt nyt tiltag fra Finansrådet, og medlemsvirksomhederne skal for før-
ste gang redegøre for brugen af kodekset i forbindelse med aflæggelse af årsrappor-
ten for regnskabsåret 2014.270 Den egentlige virkning af kodekset er svær at spå om, 
men der er ihvertfald sat fuld fokus på bestyrelsens opgaver og ansvar i form af soft 
law. 
I kodekset er der fastsat 12 anbefalinger, hvortil der er knyttet kommentarer. Kodek-
set indeholder en anbefaling angående det enkelte bestyrelsesmedlems kompetencer, 
sådan at medlemmet senest seks måneder efter tiltrædelse i bestyrelsen skal påbe-
gynde et uddannelsesforløb i bankdrift, medmindre personen allerede besidder særli-
ge bankkompetencer.271 Dette er en helt central anbefaling, idet den er med til at sik-
re optimering af bestyrelsens kompetencer inden for banksektoren. Herved skabes der 
fokus på bestyrelsens rolle i selskabet, da emnerne i uddannelsesforløbet vil være 
med til at sætte fokus på, hvilke opgaver som bestyrelsen skal udfylde.  
Dertil anbefales det, at bestyrelsen løbende modtager kompetenceudvikling, som skal 
skræddersyes til behovet.272 
 
Finanstilsynet har endvidere sat fokus på selvevaluering. Finanstilsynet har set et be-
hov for, at bestyrelsen løbende skal overveje, om de som helhed har den fornødne 
viden og erfaring til at forstå og agere i forhold til de risici som pengeinstituttet påta-

                                       
268 Finansrådet er en interesseorganisation for bl.a. bankerne i Danmark og har pt. 87 medlemmer. 
269 Finansrådet - Ledelseskodeks. 2013. Herefter ”kodekset”. 
270http://www.finansraadet.dk/Nyheder/Pages/artikler-frafinansraadetsnyhedsbrev/2013/-
Finansr%C3%A5dets-ledelseskodeks.aspx  
271 Kodekset. 2013. nr. 5. 
272 Kodekset. 2013. nr. 6. 
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ger sig, og de udfordringer, som det står over for.273 Bestyrelsen bliver således aktivt 
nødt til at forholde sig til deres erfaring og viden på området. Som det blev set i un-
dersøgelserne havde bestyrelsen pga. høj risikoprofil ikke formået at organisere ban-
kerne sådan, at der kunne drives forsvarlig virksomhed. Ligeledes blev det i Rangvid-
rapporten konkluderet, at en medvirkende årsag til sammenbruddene i bankerne for-
mentlig har været, at der ikke blev stillet store krav til bestyrelsesmedlemmernes 
kompetence.274 Kravene til bestyrelsesmedlemmernes kompetencer er efterfølgende 
blevet skærpet, som en reaktion fra Finanstilsynet. 
 
Kodekset indeholder også en række anbefalinger angående samarbejdet mellem di-
rektion og bestyrelse som ønskes evalueret minimum én gang årligt uden direktionens 
tilstedeværelse. Lignende ses også i anbefalingerne, hvor det anbefales bestyrelsen, 
at fastlægge en evalueringsprocedure både til evaluering af bestyrelsen og samarbej-
det med direktion.275 
Finanstilsynet vil jævnligt foretage stikprøver for at kontrollere opfyldelsen af evalue-
ringskravet, og i deres inspektioner vil selvevaluering altid være på programmet.276 
 
Soft law vidner i høj grad om, at der ønskes en mere aktiv bestyrelse som formår at 
give direktionen det nødvendige modspil, hvilket undersøgelserne også har været med 
til at belyse behovet for. 
Finanstilsynet har i deres strategi for 2011 lagt linjen for, hvordan tilsynet med de 
finansielle virksomheder skal styrkes og være med til at forebygge lignende finansielle 
kriser i fremtiden. På baggrund af finanskrisen har Finanstilsynet fundet det nødven-
digt med øget regulering. Dette gælder også for bestyrelsen. Den øgede regulering 
skal være med til at sikre, at pengeinstitutterne har den fornødne kapacitet til at kun-
ne imødegå fremtidige kriser.277 
 
Med kravet om løbende evaluering, som blev lovfæstet i 2012278, er der yderligere 
rettet fokus på bestyrelsen og dens rolle med hensyn til et ønske om at give kvalifice-
ret modspil til direktionens forslag. Et kendetegn ved nogle af de nødlidende pengein-
stitutter var netop, at virksomheden blev ledet af en utrolig stærk direktion, der hav-
de alt for vide rammer for deres arbejde. Problemet var, at bestyrelsen tillod dette og 

                                       
273 Finanstilsynet - krav til bestyrelsen viden og erfaring. 20/03/2012. 
274 Rangvid rapport. 2013. s. 350. 
275 Kodekset. 2013. nr. 7 og anbefalingerne. 2013. pkt. 3.5.  
276 Finanstilsynet - vejledning til evaluering af bestyrelsen viden og erfaring. 04/06/2012. 
277 Finanstilsynet - Tilsyn med kant. s. 6.  
278 jf. ledelsesbekendtgørelsen § 3.  
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ikke i fornødent omfang formåede at fastlægge retningslinjerne for direktionens ar-
bejde, jf. afsnit (IV) Kontrolfunktion og rapportering ovenfor. 
Derudover var et kendetegn ved de krakkede pengeinstitutter også, at de havde be-
væget sig uden for deres traditionelle forretningsområde. Der var f.eks. tale om pen-
geinstitutter, som påtog sig alt for store ejendomseksponeringer på et ukendt ejen-
domsmarked, hvor hverken bestyrelsen eller direktionen besad tilstrækkelig viden og 
erfaring til at kunne forstå og vurdere de risici, som selskabet pådrog sig herved. 
 

4.5 Delkonklusion 
I ovenstående kapitel er problemerne med bestyrelsens rolle i de krakkede banker 
nærmere skitseret. I flertallet af undersøgelserne er det fundet, at uforsvarlig adfærd 
hos ledelsen var medvirkende årsag til bankernes sammenbrud. Undersøgelserne vi-
ser især, at bestyrelsen manglede kontrol og tilsyn med direktionen og ikke indtog en 
aktiv bestyrelsesrolle. 
 
Bestyrelsens adfærdsnorm skal vurderes i henhold til de opgaver og pligter, som på-
hviler det enkelte medlem. Bestyrelsen bliver dermed vurderet ud fra, om de har op-
fyldt lovens forskrifter og handlepligter. Formalia skal være i orden, herunder ved at 
holde bestyrelsesmøder og have en god forretningsorden, gode dagsordener, ret-
ningslinjer, forretningsgange, instrukser, politikker, ansvarsdeling osv. 
For at undgå et erstatningsansvar skal bestyrelsen sørge for, at forholde sig kritisk til 
direktionen, deltage aktivt i møderne samt udføre de handle- og tilsynspligter som 
bestyrelseshvervet indebærer. Protokoller og referater kan hjælpe bestyrelsen til at 
løfte bevisbyrden for deres aktive bestyrelsesrolle, da f.eks. diskussioner, strategier, 
planer, opfølgning på beslutninger og tiltag, vil fremgå af referatet. 
Til hjælp og vejledning er soft law en god rettesnor, da soft law er med til at sikre en 
aktiv bestyrelse. Bestyrelsen i en børsnoteret virksomhed skal nemlig i årsrapporten 
redegøre for brugen af anbefalingerne efter et følg-eller-forklar princip. 
 
Bestyrelsen skal give instrukser til, hvordan afrapporteringen skal foregå, og hvor fyl-
destgørende den skal være. Som det kunne læses i undersøgelsen for bl.a. Løkken og 
Gudme Raaschou, må bestyrelsen kunne stole på, at direktionen sørger for at foreta-
ge de nødvendige tiltag ud fra de instrukser, som bestyrelsen har forelagt. Bestyrel-
sen kan dermed ikke stilles til ansvar for noget som den ikke var vidende om. Så læn-
ge bestyrelsen selv agerer ”efter bogen”, må bestyrelsen kunne stole på den modtag-
ne information fra direktionen. 
  



 Bestyrelsens erstatningsansvar i danske pengeinstitutter  
 

                                                                                                                       72 
 

Kapitel 5 - Corporate governance og bestyrelsesproblemer 
 

5.1 Indledning 
Både nationalt og internationalt har der gennem de seneste mange år været offentlig 
debat om, hvilke overordnede principper selskaber bør ledes efter. Fællesbetegnelsen 
for disse principper er corporate governance, god selskabsledelse på dansk, og kan 
kort beskrives således: 
”De mål et selskab styres efter, og de overordnede principper og strukturer, der regu-
lerer samspillet mellem ledelsesorganerne i selskabet, ejerne samt andre… interessen-

ter…”.279  
Corporate governance kan bidrage til forståelsen af god selskabsledelse i pengeinsti-
tutterne og kan dermed også være med til at ændre på bestyrelsens rolle og dermed 
på adfærdsnormen for bestyrelsen. Førhen blev bestyrelser ofte anset som en ren 
formalitet med få årlige møder, men gennem 90’erne skete en udvikling i opfattelsen 
af bestyrelsesmedlemmernes rolle.280 Nu bliver bestyrelseshvervet i højere grad set 
som et egentligt arbejde, hvortil både lovgiver, aktionærer, kreditorer, samfundet og 
andre interessenter stiller store krav. 
 
Gennemgangen af undersøgelserne i kapitel 4 viser bl.a., at en række pengeinstitutter 
inden og under krisen var præget af dårlig ledelse og uhensigtsmæssig ledelsesstruk-
tur281. I flere af undersøgelserne blev det statueret, at direktionen havde alt for meget 
magt i forhold til bestyrelsen.282 Direktionen agerede i for stor grad egenrådigt, uden 
om bestyrelsen og uden for direktionens kompetenceområde og bemyndigelse.283 
Undersøgelserne belyser de kritisable forhold som førte til bankernes sammenbrud, 
men hvorfor bestyrelsen ikke opfyldte deres krav i henhold til loven, er ikke kommen-
teret nærmere i undersøgelserne. I afsnit 5.5. er mulige årsager til problemerne med 
bestyrelsen diskuteret. 

 
I dette kapitel er der endvidere set nærmere på corporate governance problematik-
kerne, som opstår, når adfærdsnormen for bestyrelsesmedlemmer skal fastsættes. 
Herunder vil vi komme ind på aktionærernes284 forventninger og krav til bestyrelsen 
samt hvorledes dette kan være med til at påvirke bestyrelsens adfærd og incitamen-

                                       
279 Nørby-udvalget. 2001. s. 16, linje 4-7.  
280 Hansen, Johansen & Wivel. 2000. s. 24. 
281 Ses bl.a. i undersøgelsen af Capinordic, hvor bestyrelsen har siddet med i ledelsesmøder, og deltaget i 
den daglige ledelse af selskabet, jf. undersøgelsen. s. 10.  
282 Undersøgelse af Roskilde. s. 69. 
283 Ibid. 
284 I afhandlingen bruges aktionærerne som udtryk for ejerne af pengeinstituttet. 
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ter. Endvidere vil der blive set nærmere på de krav samfundet stiller til bestyrelsen, 
for at undersøge om disse krav er optimale ud fra et samfundsøkonomisk synspunkt. 

 
5.2 Principal-agent problematikken i pengeinstitutterne 
For at finde ud af om den fastlagte adfærdsnorm er gavnlig for samfundet, vil der bli-
ve taget udgangspunkt i principal-agent modellen. Ved brug af denne model ønskes 
det undersøgt, hvorvidt principalens og agentens forskellige interesser kan forklare de 
problemer, der har været i pengeinstitutternes bestyrelse. 
I afhandlingen har vi ønsket at belyse disse to principal-agent situationer: 

• Aktionærerne (principal) kontra bestyrelsen (agent) 
• Samfundet (principal) kontra bestyrelsen (agent) 

 
I begge situationer udgør bestyrelsen agenten som har til opgave at udføre, hvad 
principalen ønsker og dermed skal agere ud fra principalens interesser. 
En årsag til, at der opstår et principal-agent problem i pengeinstitutterne, kan findes i 
adskillelsen af ejerskab og kontrol, som de danske ejerforhold netop medfører. Besty-
relsen og direktionen kontrollerer og driver selskabet mens aktionærerne ejer det. 
Dette medfører en klassisk principal-agent problematik, da det antages, at disse par-
ter har modstridende interesser. Aktionærerne ønsker profit, samfundet ønsker et 
”sundt” selskab, mens bestyrelsen måske forfølger egne mål, som magt, prestige eller 
penge.285 
Det kan være svært at samordne de forskellige interesser, da principalen ofte ikke har 
de samme informationer som agenten, pga. asymmetrisk information. Adskillelsen af 
ejerskab og kontrol medfører agentomkostninger, idet aktionærerne vil være mere 
tilbageholdende med at overlade kapital til ledelsen, idet de ikke kan kontrollere, 
hvordan deres kapital bliver brugt. Dette betyder, at der investeres mindre, hvilket 
fører til velfærdstab.286 
 
Mekanismerne fra corporate governance forsøger ved hjælp af diverse værktøjer og 
incitamenter, at afhjælpe disse problematikker og samordne principalens og agentens 
interessesfære således, at agentomkostningerne minimeres, og der sker en samlet 
værdiskabelse i selskabet til gavn for alle interessenterne. Målet er at få udviklet nog-
le værktøjer, så principalen kan afsløre og forhindre, at agenten foretager dispositio-
ner som ikke gavner selskabet. 
 

                                       
285 Douma & Schreuder. 2004. s. 147.  
286 Rose. Tidsskrift for Ledelse og erhvervsøkonomi 2005/69/4. s. 215.  
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Det antages, at alle parter er rationelle og opportunistiske. Bestyrelsen vil derfor være 
villig til at fremme egne interesser og mål på bekostningen af aktionærernes og sam-
fundets interesser. Bestyrelsen kan tænkes at have mere kortsigtede interesser end 
samfundet. Både når der er tale om en kort og lang tidshorisont skal det sikres, at 
bestyrelsen har de rette incitamenter til at agere i principalens interesser. 
 
Bestyrelsens interesser er med til at påvirke måden de agerer på i selskabet. Dette er 
principalen nødsaget til at styre og rykke mod egne interesser, således at bestyrelsens 
og aktionærernes interesser samordnes, og den opportunistiske adfærd hos bestyrel-
sen minimeres. Som citatet nedenfor beskriver, kan aktionærerne ikke forvente, at 
agenten forvalter aktionærens investering på samme måde, som hvis det var besty-
relsens egen investering: 

“…being the managers of other people’s money rather than their own, it cannot well 
be expected that they should watch over it with the same anxious vigilance with which 

the partners in a private co-partnery frequently watch over their own.”.287 
 
5.2.1 Aktionærernes interesser  
Den juridiske beskyttelse af aktionærerne er af væsentlig betydning for et funktionelt 
kapitalmarked, og linket mellem investorbeskyttelsen og udviklingen af de finansielle 
markeder har været vigtigt inden for corporate governance. Der er generelt enighed 
om, at investorbeskyttelsen er af stor betydning og til gavn for samfundet. Dog er der 
ikke helt enighed om, hvad god investorbeskyttelse vil sige.288 Erstatningsreglerne må 
antages at være udformet ud fra et ønske om at beskytte investorerne mod ledelsens 
uagtsomhed eller forsætlige skade overfor investorerne. 
Culpareglen anvendes til at give de rette incitamenter til bestyrelsen, så denne udvi-
ser optimal agtpågivenhed. Erstatningsreglerne har til formål at kompensere aktionæ-
rerne når bestyrelsen ikke udviser optimal agtpågivenhed og der indtræder en skade. 
Erstatningsreglerne er indrettet til at have en afskrækkende effekt. Hvis erstatnings-
reglerne fungerer korrekt, vil parterne udvise korrekt agtpågivenhed, da de ellers ifal-
der ansvar. Dette medfører en reduktion i risikoen for skade på grund af den afskræk-
kende effekt, og muligheden for at skadelidte kan få kompensation.289  
 
Bestyrelsen er valgt af aktionærerne på selskabets ordinære generalforsamling, jf. SL 
§ 120, og bestyrelsen har hermed til opgave at repræsentere aktionærernes interes-
ser i selskabet.  

                                       
287 Smith. 2009. s. 439.  
288 Rose. Eur J Law Econ 2010/31/3. s. 303.  
289 Shavell. 2002. Discussion paper. s. 6 ff., kap. 5.  
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Aktionærernes interesser vil ofte vise sig ved et ønske om afkast på den investering, 
de har foretaget i selskabet. Derfor ønsker de en bestyrelse, som kan sikre, at deres 
investering bliver forrentet samtidig med, at driften af pengeinstituttet sker forsvarligt 
og ud fra en forventning om fremtidig drift. Aktionærerne interesserer sig for mar-
kedsrisikoen, herunder de nærmere risici som selskabet står over for ved at udøve sin 
virksomhed. Derudover er aktionærerne interesseret i, hvordan selskabet bedst kan 
modstå kriser og uro på markedet.290  
 
(I) Imperfekt information og agentomkostninger 
Aktionærerne har et ønske om at disciplinere bestyrelsen således, at de handler i akti-
onærernes interesser. For at aktionærerne kan sikre, at bestyrelsen har de korrekte 
incitamenter, har de behov for den rette information. Hvis der var perfekt information, 
vil aktionærerne kunne overvåge bestyrelsen uden omkostninger.291 Sådan en situati-
on anses dog ikke som mulig, da der altid vil være omkostninger forbundet med at 
overvåge bestyrelsen, idet alle informationer ikke er frit tilgængeligt på markedet. Der 
vil således være tale om imperfekt information, hvor aktionærerne er nødsaget til at 
give incitamenter for at få bestyrelsen til at udføre, hvad aktionærerne anser som et 
optimalt bestyrelsesarbejde. 
 
Det kan være problematisk, når aktionærerne ikke har den fulde information og der-
med heller ikke ved, hvilken indsats bestyrelsen foretager. Det er i aktionærernes in-
teresse, at bestyrelsen yder højest arbejdsindsats til lavest mulige omkostninger. Ak-
tionærernes nytte og velstand afhænger nemlig af den indsats bestyrelsen udøver. 
På grund af informationsasymmetri vil aktionærerne ikke kunne verificere bestyrel-
sens indsats, og det er ikke en selvfølge, at indsatsen vil kunne ses på selskabets re-
sultater. Dette medfører adverse selection, hvor aktionærerne pga. skjulte handlinger 
ikke ved, hvilken indsats bestyrelsen vælger, og om det er den korrekte indsats ud fra 
bestyrelsens omkostninger.292 
Den asymmetriske information mellem bestyrelsen og aktionærerne skaber endvidere 
moral hazard problemer, idet aktionærerne ikke kan verificere bestyrelsens indsats, 
hvorfor bestyrelsen kan vælge en lav indsats, uden at det bliver opdaget.293 
 
Bestyrelsen vælger deres arbejdsindsats ud fra den givne løn, og de omkostninger de 
har ved at udføre arbejdsindsatsen. Bestyrelsens nyttefunktion afhænger, af hvilken 

                                       
290 Østrup. ET 3/2013. s. 237. 
291 Gardner. 2003. s. 271. 
292 Holmstrom. The Bell Journal of Economics 1982/13/2. s. 324. 
293 Ibid. 
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arbejdsindsats der udføres, hvor det antages, at bestyrelsen har mindre nytte ved hø-
jere arbejdsindsats. Det antages, at bestyrelsen altid vil omkostningsminimere.  
Endvidere antages det, at bestyrelsens nytte stiger, hvis aflønningen øges. 
Det er dog ikke kun bestyrelsen, som har en nyttefunktion. Også aktionærerne har en 
nyttefunktion, hvor aktionærernes nytte afhænger af bestyrelsens indsats fratrukket 
bestyrelsens løn. 
 
Da der er imperfekt information, har aktionærerne omkostninger ved at overvåge be-
styrelsen og ved at kontrollere, om de udøver deres erhverv betryggende. Aktionæ-
rerne må ved brug af incitamenter forsøge at påvirke og disciplinere bestyrelsens ad-
færd. 
Det er dyrt at overvåge bestyrelsen, og der vil ofte opstå free rider problemer. Når en 
eller flere aktionærer ikke overvåger bestyrelsen, vil det kunne føre til, at det bliver 
for dyrt for de øvrige aktionærer at foretage overvågning. Alle aktionærerne får ge-
vinst af overvågningen, idet bestyrelsen dermed vil få rette incitamenter. Hvis det kun 
er nogle af aktionærerne som vil bruge ressourcer på at overvåge, er det sandsynligt, 
at det ikke vil kunne betale sig for dem, idet de ikke selv høster den fulde gevinst.294 
Hvis det ikke er observerbart, hvem af  aktionærerne, der overvåger, vil det føre til 
free rider problemer.295 Det er et stort problem, da det kan betyde, at ingen af aktio-
nærerne har incitament til at overvåge bestyrelsen, og den disciplinerende effekt ved 
overvågning vil dermed ikke blive opnået. 
 
En mulig løsning til free rider problemerne er at gøre det lettere for individuelle aktio-
nærer at sagsøge. Dog vil dette give aktionærerne et større incitament til at sagsøge 
bestyrelsen, hvorfor dette ikke ses som en hensigtsmæssig løsning.296 
En anden løsning til free rider problematikken kan være at tillade storaktionærer. Det 
må forventes, at der er bedre incitamenter til at overvåge, jo større en andel som en 
aktionær ejer, idet gevinsten ved overvågningens disciplinerende effekt herved kan 
overstige omkostningerne til overvågning.  
Den disciplinerende effekt ved overvågning skyldes hovedsagligt muligheden for vari-
abel aflønning og truslen om fyring. Såfremt bestyrelsen ikke lever op til den opgave 
de er sat til at skulle varetage på vegne af aktionærerne, vil kunne give nogle incita-
mentsvirkninger for bestyrelsens adfærd. Ofte vil udnævnelsen til at sidde i bestyrel-
sen i en af de store finansielle virksomheder være en ærefuld opgave, som giver no-

                                       
294 Hamilton & Nickerson. Journal of Political Economy 2011/111/3. s. 466. 
295 Rose. Eur J Law Econ 2010/31/3. s. 295-302. 
296 Ibid. s. 302. 
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get prestige for det enkelte bestyrelsesmedlem. Det må derfor antages, at truslen om 
at blive fyret er et yderst velegnet incitament til at disciplinere bestyrelsen.  
Finansielle virksomheder er dog i høj grad præget af stemme- og/eller ejerbegræns-
ninger, hvorfor storaktionærer ofte ikke vil være en mulighed. Den reelle discipline-
rende virkning og truslen om fyring, må derfor antages at være begrænset.297  
Hvorvidt disse begrænsninger er hensigtsmæssige, er diskuteret i afsnit 6.6.2. 
 
5.2.2 Samfundets interesser  
Hvis det går dårligt for et pengeinstitut, påvirker det samfundet på mange måder. 
Først og fremmest vil samfundet tjene færre penge, hvis et pengeinstitut får mindre 
indtjening eller går konkurs. Hvis pengeinstituttet f.eks. holder sig tilbage med at låne 
penge ud, vil der endvidere være nogle negative eksternaliteter.298 Når der lånes fær-
re penge ud, vil der blive foretaget færre investeringer. Dette medfører, at der vil væ-
re færre arbejdspladser og dermed mindre omløb i samfundet. Den økonomiske vækst 
bliver derfor påvirket negativt. En sådan negativ udvikling i samfundsøkonomien vil 
svække den finansielle sektor, idet færre virksomheder og privatpersoner vil kunne 
betale deres lån tilbage, hvilket betyder større tab på udlån i pengeinstitutterne. Ud-
over påvirkningen af lån vil negativ vækst i samfundet også medføre mindre efter-
spørgsel af finansielle tjenesteydelser, såsom handel med aktier og lignende.299 
Pengeinstitutterne har altså en stor betydning i samfundet, da et sammenbrud i denne 
sektor vil medføre store samfundsmæssige tab, som det også er beskrevet i afhand-
lingens kapitel 2. 
Samfundet har en interesse i, at pengeinstitutterne ledes forsvarligt, så den fremtidi-
ge drift og vækst sikres og sammenbrud modvirkes. Samfundet er interesseret i et 
selskab, som er solidt drevet, opfylder sine forpligtigelser og som skaber vækst og 
værdi i samfundet. Det primære mål er altså ikke profit, som det er for aktionærerne, 
men derimod ønsket om et ”sundt” selskab. Selvom samfundet og aktionærerne har 
forskellige mål, er det dog vigtigt at bemærke, at samfundets mål ikke strider mod 
aktionærernes, da det må antages, at et stabilt selskab er en klar forudsætning for, at 
aktionærernes ønske om profitmaksimering kan indfries. 
Det antages at være hensigtsmæssigt, at pengeinstitutterne fører en mindre ekspan-
siv og risikofyldt strategi end, hvad aktionærerne ønsker for at genere profit. Dette 
skyldes samfundets ønske om at mindske de negative konsekvenser som sammen-
brud i finanssektoren vil udløse.  

                                       
297 Østrup. ET 3/2013. s. 239.  
298 Østrup. ET 3/2013. s. 241. 
299 Finansrådet – banksektoren i samfundet. 2007. s. 11. 
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Det er derfor vigtigt at aktionærerne kan disciplinere bestyrelsen, f.eks. ved aflønning, 
fyringstrusler og ikke mindst overvågning. Ligeledes ønskes der ved udarbejdelse af 
erstatningsreglerne et hjælpeværktøj til at disciplinere bestyrelsen. 
 
Bestyrelsens medvirkende rolle til de økonomiske sammenbrud, er nærmere belyst i 
afhandlingens kapitel 4. Der har været markante problemer med bestyrelsens passive 
tilgang, hvorfor det er vigtigt at sikre en aktiv bestyrelse fremover. I denne forbindel-
se kan statens støtte til bankerne dog vise sig at være problematisk.300 I kapitel 2 er 
det beskrevet, hvordan staten har valgt at sikre nogle af de afgørende danske banker 
vha. bankpakkerne. Det sker naturligvis for at sikre, at den finansielle sektor ikke risi-
kerer at falde sammen.301 Hvis en af de vigtige banker går konkurs vil det medføre en 
række negative konsekvenser for samfundet, hvilket også kaldes systemic risks.302 For 
at undgå dette udnævnes nogle banker som ”too big to fail”, hvilket betyder, at staten 
redder dem der kommer i likviditetsproblemer. En bestyrelse som arbejder for en 
bank som er ”too big to fail” vil måske tage for store risici, da de ikke frygter konkurs. 
Det kan tænkes, at bankpakkerne vil kunne skabe moral hazard problemer, idet be-
styrelsen vil opføre sig opportunistisk for at optimere deres egen indtjening.303 Det 
kunne derfor betyde at bankpakkerne ikke letter principal-agent problemerne mellem 
samfundet og bestyrelsen, og at især problemet med en passiv bestyrelse kan blive 
forværret. 
 

5.3 Bestyrelsessammensætning 
Bestyrelsens sammensætning er i flere internationale undersøgelser blevet påpeget 
som en af de vigtigste faktorer i forhold til selskabets performance.304 
 
I Nørby rapporten305 er der givet en række anbefalinger omkring god selskabsledelse, 
herunder:  
“Endvidere anbefales det, at der som udgangspunkt højst er seks generalforsamlings-
valgte bestyrelsesmedlemmer i bestyrelsen, at flertallet af de generalforsamlingsvalg-

te bestyrelsesmedlemmer er uafhængige, at medlemmer af direktionen ikke indgår i 
bestyrelsen, og at der sker en evaluering af bestyrelsen.”.306 

                                       
300 Rose. 2011. Blogindlæg for Børsen. s. 1. Se bilag 3. 
301 Rangvid rapport. 2013. s. 196. 
302 Rose. 2011. Blogindlæg for Børsen. s. 2. Se bilag 3. 
303 Ibid. 
304 Yermack. Journal of Financial Economics 1996/40/2. s. 209-210. 
305 Nørby-udvalget. 2001. 
306 Ibid. s. 19, afsnit V, linje 5-9. 
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I de to nedenstående afsnit er der set nærmere på om ovenstående anbefalingerne 
omkring bestyrelsens størrelse og uafhængighed, er hensigtsmæssige. 
 
5.3.1 Bestyrelsens størrelse 
Størrelsen på bestyrelsen er blevet udpeget som et problem, idet store bestyrelser 
lettere skaber free rider problemer. Dette skyldes, at det enkelte bestyrelsesmedlem 
får mindre ud af at overvåge og kontrollere direktionen jo flere, der sidder i bestyrel-
sen.307 Det bliver altså lettere for et bestyrelsesmedlem at gemme sig i mængden, og 
det må antages, at der er færre incitamenter til at foretage overvågning. 
 
Ansættelsen af nye bestyrelsesmedlemmer vil ofte tiltrække markant mediedækning. 
Der er derfor en risiko for at aktionærerne bliver fristet til at ansætte bestyrelsesmed-
lemmer med et godt omdømme fremfor nogle med gode kvalifikationer. Ved at be-
grænse antallet af bestyrelsesmedlemmer kan risikoen for dette formentlig mindskes, 
da man simpelthen ikke har bestyrelsesposter nok til at have nogle siddende kun pga. 
omdømmeeffekten. 
 
I en dansk undersøgelse blev der ikke fundet bevis for, at størrelsen på bestyrelsen 
skulle have betydning for selskabets performance.308 Den danske undersøgelse viste 
endvidere, at der ikke var nogen signifikant sammenhæng mellem bestyrelsessam-
mensætningen og performance. I undersøgelsen argumenteres der for, at resultatet 
formentlig ville være anderledes, ved selskaber i problemer, da sammensætningen i 
bestyrelsen særlig her vil have en virkning på performance.309 Det kan altså ikke ude-
lukkes, at bestyrelsens størrelse kan have en negativ effekt på selskabets performan-
ce. På baggrund af undersøgelserne står det ikke klart, hvorvidt bestyrelsens størrelse 
har været en medvirkende årsag til de mange sammenbrud. 
 
5.3.2 Bestyrelsens uafhængighed 
Lovgivningen stiller krav om uafhængighed mellem bestyrelsen og direktionen, hvilket 
også er nævnt i anbefalingerne.310  
Det er forbudt med personsammenfald mellem den administrerende direktør og for-
manden eller næstformanden for bestyrelsen.311 For finansielle virksomheder stilles 
der endnu strengere krav, idet et bestyrelsesmedlem ikke kan være direktør i samme 
selskab – uanset virksomhedens størrelse, jf. FIL § 73, stk. 1. Som det blev påpeget i 
                                       
307 Rose. Tidsskrift for Ledelse og erhvervsøkonomi 2005/69/4. s. 218. 
308 Ibid. s. 228. 
309 Ibid. s. 229. 
310 Anbefalingerne. 2013. pkt. 16. 
311 Jf. SL § 111, stk. 1, nr. 1. 
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undersøgelsen af Capinordic, må bestyrelsen ikke deltage i den daglige drift af selska-
bet.312 
Argumentet for at sikre en uafhængig bestyrelse er, at kontrollen med den daglige 
ledelse derved bedst sikres, og at direktionens opportunistiske adfærd dermed kan 
forhindres.313 Endvidere sikrer uafhængigheden, at bestyrelsen ikke skal være af-
hængig af særinteresser, men kan agere ud fra samfundets interesser.314 
En anden årsag til kravene om uafhængighed kan være samfundets ønske om at be-
skytte den finansielle sektor mod dårligt omdømme som følge af manglende uaf-
hængighed. Hvis omverdenen får mistanke om, at bestyrelsen ikke er uafhængig må 
det antages, at tilliden til det arbejde som bestyrelsens udfører, vil blive svækket. 
Manglende uafhængighed kan således tænkes at kunne medføre negative omdømme-
effekter. 
  
Bestyrelsen har til opgave at kontrollere og føre tilsyn med, om direktionen løfter an-
svaret med at drive selskabet ordentligt. Uafhængighedskravene må derfor anses som 
lovgivers ønske om at hindre opportunistisk adfærd fra ledelsen.  
I undersøgelserne af f.eks. Roskilde viste det sig, at uafhængighedskravene ikke hin-
drede, at bestyrelsen blev domineret af en stærk direktion. Det blev heri anført, at: 

”… en selvstændig og stærk administrerende direktør… har haft fri adgang til at drive 
banken på den måde, som han har villet.”.315 

Der kan derfor stilles spørgsmålstegn ved, om den ønskede uafhængighed rent faktisk 
har en reel betydning for bestyrelsens adfærd. 
 
Risikoen ved at kræve uafhængighed er at bestyrelsen bliver så uafhængig, at den 
ikke har den basale viden om, hvad der foregår i virksomheden og dermed ikke får 
nok informationer til at foretage de overordnede og strategiske beslutninger, som be-
styrelseshvervet kræver. En hvis grad af uafhængighed er nødvendig for, at der kan 
føres en effektiv kontrol. Risikoen ved uafhængighed er altså om bestyrelsen bliver så 
fjerne, at de mangler den helt basale information som kræves for at kunne træffe be-
slutninger af ekstraordinær karakter.316 
 
 

                                       
312 Undersøgelse af Capinordic. s. 10.  
313 Rose. Tidsskrift for Ledelse og erhvervsøkonomi 2005/69/4. s. 217. 
314 Anbefalingerne. 2013. pkt. 16. 
315 Undersøgelse af Roskilde. s. 67, linje 1-3. 
316 Rose. 2012. Blogindlæg for Berlingske Business. s. 2. Se bilag 4. 
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5.4 Vurdering af adfærdsnormen for bestyrelsen  
Der er bred enighed i samfundet om, at kapitalmarkedet ikke fungerer optimalt uden 
en vis form for regulering. Dog er der ikke helt den samme konsensus om, hvordan 
reguleringen skal indrettes, og hvordan investorer og kreditorer bedst sikres.317 Det er 
derfor interessant at anskue de juridiske styringsmekanismer med retsøkonomiske 
briller på for at se hvilke økonomiske følgevirkninger den nuværende lovgivning har 
for bestyrelsesansvaret. 
 
Der må ses nærmere på, om de nuværende regler for pengeinstitutter er optimale, og 
om de virker efter hensigten. Herunder hvem reglerne rent faktisk kommer til gode, 
om det påvirker bestyrelsens performance og ikke mindst hvem, der skal betale. Der 
tages udgangspunkt i bestyrelsens ledelsessvigt. Herefter kigges på business judg-
ment rule for at se om reglen giver de rigtige incitamenter. Overforsigtighed og usik-
kerhedsmomenterne vil ligeledes blive diskuteret, da det er vigtigt i forhold til at finde 
ud af, om bestyrelsesansvaret virker efter hensigten. 
 
5.4.1 Ledelsessvigt 
Ledelsessvigt er et meget aktuelt problem og kan både fremkomme i situationer, hvor 
bestyrelsen selv og på egen hånd foretager nogle store risici. Ledelsessvigt kan også 
fremkomme i situationer, hvor bestyrelsen lader andre i selskabet om at tage for store 
risici.318 Det er ligegyldigt, hvorvidt det er bestyrelsen eller andre i selskabet, som ta-
ger for store risici. Det centrale er, at ledelsessvigt kan føre til sammenbrud.  
 
Der blev i flere af undersøgelserne lagt vægt på, at bestyrelsen agerede for passivt, 
ikke formåede at give direktionen det nødvendige modspil og manglede at tage højde 
for virksomhedens risikoprofil ved udarbejdelsen af selskabets forretningsaktiviteter. I 
undersøgelserne blev der især statueret problemer med de enorme risici, som ban-
kerne påtog sig i ejendomssektoren samt den betydelige udlånsvækst. 
Det interessante ved overstående problematik er, at bestyrelsen har det overordnede 
ansvar. De burde have stillet de kritiske spørgsmål ved den voldsomme udlånsvækst, 
store ejendomseksponering og ekspansive strategi, som udgjorde store risici for sel-
skabets fortsatte drift.  
 
 

                                       
317 Rose. NTS 2006/8/3. s. 92. 
318 Østrup. 2008. s. 27. 
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I undersøgelserne blev det ved flere lejligheder påpeget, at bestyrelsen burde have 
sat ind overfor direktionen noget før samt, at en tidligere indgriben formentlig ville 
have modvirket de voldsomme økonomiske konsekvenser og tab. I undersøgelsen af 
EIK Bank blev det fundet, at den uforsvarlige organisation af banken var en medvir-
kende årsag til bankens sammenbrud, hvilket kunne tilskrives bestyrelsen.319  
I afsnit 5.5 kommer vi nærmere ind på mulige årsager til, at bestyrelsens svigt op-
stod.  
 
Ledelsen i et selskab har ved udøvelsen af deres stilling betragtelige kontrolrettighe-
der for, hvordan de vil allokere midlerne fra aktionærerne. Målet for selskabet og 
dermed også for ledelsen af selskabet er at modtage kapital til fremtidige investerin-
ger og projekter. Selskabets egenkapital er således afhængig af aktionærerne og de-
res kapitalindskud. Det må derfor antages, at der ud fra et corporate governance 
synspunkt er et ønske om at minimere de uhensigtsmæssige ex post allokeringer i 
selskabet, så aktionærerne vil give flere midler ex ante.  
 
5.4.2 Business judgment rule  
Der vil altid være en vis risiko ved at drive et pengeinstitut, og projekter som giver de 
største fremtidige afkast, er ofte også dem, som er mest risikofyldte. Derfor lægges 
der et stort ansvar på bestyrelsens skuldre, når de skal vurdere en nutidig investering 
eller et projekt, da de ikke med sikkerhed ved, hvordan fremtiden vil se ud. For at 
sikre bestyrelsen mod uhensigtsmæssige søgsmål har domstolene ”fremstillet” en 
formodningsregel, business judgment rule – mere herom i afsnit 3.3.7.  
I forhold til bestyrelsesansvar er business judgment rule yderst anvendelig. Business 
judgment rule er et økonomisk kriterium, hvor domstolene bruger en ex ante vurde-
ring til at vurdere forholdet mellem afkast og risiko.320 Domstolen har til opgave at 
vurdere kvaliteten af de forretningsmæssige beslutninger og dispositioner, som blev 
foretaget af bestyrelsen ud fra en ex ante betragtning.321  
Reglen etablerer en formodning for, at bestyrelsen ikke har handlet uagtsomt. Det er 
derfor op til sagsøger at bevise, at bestyrelsen har handlet ud fra egne interesser eller 
har overtrådt regler eller adfærdsnormer.  
Såfremt sagsøger ikke kan bevise dette, må det antages, at domstolene i mange sa-
ger slet ikke vil gå ind i vurderingen af de forretningsmæssige dispositioner og der-
med ikke forholde sig til culpavurderingen.322 Domstolene vil ofte ikke være villige til 

                                       
319 Undersøgelse af EIK Bank. s. 13. 
320 Rose. NTS 2006/8/3. s. 95. 
321 Ibid. s. 95-96. 
322 Lando. NTS 2001/1. s. 85. 
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at foretage en vurdering af forretningsbeslutningen, da omkostningerne herved vil 
overstige kvaliteten af afgørelsen.323 Da formodningsreglen betyder, at der kræves 
helt klare beviser for uagtsomhed hos bestyrelsen, vil reglen i praksis afskære mange 
sager, hvor en kreditor, aktionær eller lignende mener, at ledelsen har begået nogle 
grove fejl som har medført tab. Business judgment rule kan således forstås som et 
resultat af den asymmetriske information, som præger området.324  
 
Årsagen til anvendelsen af business judgment rule kan i høj grad findes i ønsket om at 
ville afskære nogle krav for herved at spare samfundet for uhensigtsmæssige sagsud-
gifter.  
Det kan være svært for en domstol at skulle vurdere om en ledelsesbeslutning var 
forsvarlig ud fra de oplysninger som lå på tidspunktet, hvor beslutningen blev truffet 
pga. begrænset information og risikoen for bagklogskab. Problemet med begrænset 
information er, at domstolene har svært ved at foretage en ex post vurdering af om 
den forretningsmæssige disposition skulle have været foretaget.325 Problemet med 
bagklogskab er, at bestyrelsen ofte må træffe en beslutning hurtigt, da muligheden 
ellers kan være forbigået.326 Hvis bestyrelsen aldrig handlede under tidspres, må det 
antages at nogle dispositioner simpelthen ikke var blevet foretaget pga. mere viden.  
Når domstolene foretager sin vurdering ser den på det tilgængelige materiale, og det 
kan være svært at gennemskue, hvor meget af materialet som bestyrelsen havde el-
ler burde have kendskab til på beslutningstidspunktet. 
En beslutning kan være god nok, selvom den ikke ex post resulterer i det som var 
formodet ex ante. Den asymmetriske information kan dog gøre det svært at vurdere, 
om bestyrelsen traf den rette beslutning ex ante. Især i krisetider kan vurderingen 
være svær:  

”The fundamental conundrum facing supervisors is relived every time economies 
move into or out of recession. During such periods, critics or elected officials accuse 
supervisors of being too easy or too tough. Such claims may be spurious. Although 

supervisors can identify when they are trying to reduce risk-taking in the banking sys-
tem, it would be difficult to determine whether the amount of risk generated by a 

change in supervisory posture is the right amount.”.327 
Når krisen kradser og bankerne krakker, vil der ofte være en tendens til at finde en at 
bebrejde, hvilket ofte vil være ledelsen. Det anses som forholdsvis let for bestyrelsen 
at forklare, hvorfor de vælger at reducere risikoeksponeringen. Derimod er det svært 
                                       
323 Ibid. 
324 Ibid. 
325 Rose. Eur J Law Econ 2010/31/3. s. 296. 
326 Ibid. 
327 Stern & Feldman. 2004. s. 176, afsnit 3, linje 4-10. 
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at bevise, at den øgede risiko som kommer ved nye tiltag også var ansvarlig ud fra en 
forretningsmæssig beslutning. Business judgment rule kan ses som en anerkendelse 
af, at det kan være svært for bestyrelsen at bevise dette. Endvidere er formodnings-
reglen med til at sikre bestyrelsen mod uhensigtsmæssige søgsmål. 
Det antages at formodningsreglen er valgt som konstruktion, da man stadig ønsker at 
sikre bestyrelsens incitamenter til at handle forsvarligt. For at sikre dette, kræver det, 
at der er mulighed for, at skadelidte kan bevise, at en beslutning var ansvarspådrag-
ende fra bestyrelsens side.  
 
Bestyrelsens frygt for at ifalde erstatningsansvar afhænger af risikoen for, om det kan 
bevises, at bestyrelsen har handlet ansvarspådragende. Den afskrækkende effekt som 
fås fra erstatningsretten, jf. afsnit. 5.2.1, risikerer at blive sat til side i forholdet mel-
lem aktionær og ledelse pga. business judgment rule. Hvis bestyrelsen vurderer, at 
skadelidte ikke kan løfte bevisbyrden, vil erstatningsreglen miste sin incitamentsvirk-
ning.  
Aktionærerne kan selv sanktionere bestyrelsen ved truslen om fyring eller afskedigel-
se. Derudover kan aktionærerne give incitamenter til bestyrelsen ved at aflønne efter 
resultat, da det er op til aktionærerne at godkende aflønningen og bonusudbetalinger 
på generalforsamlingen, jf. SL § 139. Hermed gives der incitamenter til bestyrelsen, 
som også erstatningsreglerne vil gøre det, og den afskrækkende effekt sikres. 
 
5.4.3 Overforsigtighed 
Aktionærerne kan disciplinere bestyrelsen ved truslen om fyring, truslen om mindre 
aflønning og truslen om erstatningsansvar. Samfundet sætter de juridiske styrings-
mekanismer og kan dermed disciplinere bestyrelsen ved fastsættelse af erstatnings-
ansvaret for bestyrelsen.  
 
En almindelig risiko ved regulering er, at der kan skabes overforsigtighed. Dette vil 
sige, at bestyrelsen nærmest vil agere handlingslammet pga. frygt for at ifalde an-
svar.  
Når bestyrelsen udøver deres arbejde og træffer beslutninger, må det antages, at fa-
ren for at ifalde et erstatningsansvar er i baghovedet. Som udgangspunkt må det for-
ventes, at bestyrelsen ønsker at undgå kriser, og at de ikke vil have en række vrede 
aktionærer imod sig. Der kan argumenteres for, at denne frygt fører til, at bestyrelsen 
vil agere mere forsigtigt end, hvad aktionærerne ønsker. Når agenten er mindre risi-
kovillige end principalen ønsker, taler man om overforsigtighed. Hvis bestyrelsen er 
overforsigtig vil dette betyde, at erstatningsreglerne for bestyrelsesmedlemmer ikke 
er optimale. Det er et problem, hvis bestyrelsen agerer mindre risikobetonet end hvad 
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aktionærerne ønsker. Derimod kan det sagtens tænkes, at samfundet ikke ønsker en 
så risikobetonet bestyrelse, hvorfor der kan opstå uoverensstemmelser i de to princi-
palers optimale scenarier.  
Hvis det kan konkluderes, at bestyrelsen allerede er på grænsen til at være for forsig-
tige, vil en skærpelse af reglerne med stor risiko føre til overforsigtighed hos bestyrel-
sen. 
En måde til afhjælpning af bestyrelsens overforsigtighed er ved tegning af bestyrel-
sesansvarsforsikring. Effekten på bestyrelsens risikovillighed afhænger dog af, hvilken 
type forsikring der tegnes, både med hensyn til præmien og selvrisikoen, og har der-
med betydning for, om den disciplinerende effekt ved forsikring kan opnås. Dette er 
nærmere behandlet i kapitel 6. 
 
5.4.4 Usikkerhedsmomenter 
I den retsøkonomiske litteratur er effekterne af, hvordan erstatningsreglerne påvirker 
parternes adfærd nærmere analyseret. Udgangspunktet er, at erstatningsreglerne har 
en indflydelse på den udviste adfærd.328 Culpareglen er en elementær regel og er 
samfundsmæssig rationel. Målet med denne regel er at sikre, at bestyrelsen vælger 
lige netop den agtpågivenhed som kræves for, at bestyrelsen ikke ifalder erstatnings-
ansvar.329 Bestyrelsen vil som ovenfor beskrevet have nogle omkostninger ved at ud-
vise agtpågivenhed og dermed minimere risikoen for skade på såvel selskabet som 
interessenterne. Det betyder således også, at des større agtpågivenhed bestyrelsen 
udviser, des højere omkostninger vil de også have. På et tidspunkt vil de nå et niveau, 
hvor det ikke længere er samfundsmæssigt efficient, dvs. hvor det optimale niveau 
allerede er nået. Ud fra en økonomisk betragtning ønskes at sikre, at bestyrelsen ud-
viser det optimale agtpågivenhedsniveau ud fra de givne omkostninger. 
 
Bestyrelsen skal ud fra culpareglen slippe for ansvar, når de vælger det optimale agt-
pågivenhedsniveau, som vil være det, domstolen bruger som standard for bestyrel-
sens adfærd, også kaldet due care. I praksis er det dog ikke helt så ligetil, idet dom-
stolenes bedømmelse af om bestyrelsen rent faktisk har udvist nok agtpågivenhed er 
problematisk. Da fastsættelsen af due care er usikkert betyder det, at der eksisterer 
usikkerhed omkring det optimale agtpågivenhedsniveau. Bestyrelsen risikerer, at blive 
fejlbedømt eller slippe for ansvar. 

                                       
328 Shavell. 2002. Discussion paper. s. 1. 
329 Shavell. 2003. Discussion paper. s. 8. 
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Bestyrelsen kan ved at øge agtpågivenhedsniveauet reducere risikoen for, at blive 
fejlagtigt dømt af domstolene. Der er dog en chance for, at de kommer til at overop-
timere deres agtpågivenhed, og udviser agtpågivenhed over det optimale niveau.330 
 
Retssystemet har ideelt set til opgave at sørge for, at både det optimale agtpågiven-
hedsniveau og aktivitetsniveau foretages af bestyrelsen. Dette er forsøgt gennem er-
statningsreglerne og ved hjælp af krav og pligter til bestyrelsen. 
Under culpareglen vil niveauet af agtpågivenhed blive sat sådan, at de samlede for-
ventede omkostninger minimeres. Dette kræver dog at niveauet af agtpågivenhed 
bliver observeret. Hvis aktionærerne ikke overvåger og kontrollerer bestyrelsens ad-
færd, må det antages, at bestyrelsen vil forfølge egne interesser. 
 
Usikkerhedsmomenter som gør sig gældende under culpaansvaret, kan øge bestyrel-
sens behov for forsikring, da bestyrelsen kan have en frygt for at blive fejldømt ved 
culpaansvaret, hvilket er nærmere behandlet i kapitel 6. 
 

5.5 Årsager til bestyrelsesproblemer 
Undersøgelserne påpeger, hvor det har haltet for bestyrelsen og, hvor de ikke har ud-
ført deres hverv tilfredsstillende, f.eks. vedrørende kreditstyring og tilsyn med direkti-
onen. I undersøgelsen af Roskilde var en høj risikoprofil, høj udlånsvækst, mangelfuld 
håndtering af kreditsager og dårligt kreditkultur udpeget som vigtige årsager til, at 
banken brød sammen.331 Samme tendens gjorde sig gældende i EBH332, Løkken333, 
Gudme Raaschou334, Fionia335, Capinordic336og Eik Bank337, hvor risikostyringen samt 
kreditbehandlingen blev kritiseret. Undersøgelserne kommer ikke nærmere ind på år-
sagen til, at bestyrelsen ikke har formået at udfylde deres opgave tilfredsstillende. 
Der kan tænkes at være flere mulige forklaringer, herunder: 
 

• Bestyrelsens manglende evne, viden eller kompetence 
• Bestyrelsens forfølgelse af egne interesser 
• Optimisme pga. højkonjunktur og generel tiltro til at situationen ville vende 
• Frygt for at blive uvenner med direktionen  

 
                                       
330 Shavell. 2002. Discussion paper. s. 1-5, kap. 4. 
331 Undersøgelse af Roskilde. s. 11.  
332 Undersøgelse af EBH. s. 2. 
333 Undersøgelse af Løkken. s. 7. 
334 Undersøgelse af Gudme Raaschou. s. 4.  
335 Undersøgelse af Fionia. s. 4.  
336 Undersøgelse af Capinordic. s. 7. 
337 Undersøgelse af Eik Bank. s. 6.  
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Nedenfor vil kritikken i undersøgelserne blive diskuteret i forhold til ovenstående mu-
lige forklaringer til bestyrelsens adfærd. 
 
Rangvid-rapporten peger på, at en medvirkende årsag til de mange problemer er, at 
bestyrelsen ikke havde de fornødne kompetencer til reelt at kunne give direktionen et 
fagligt og ledelsesmæssigt modspil.338 
Det må formodes, at Finanstilsynets ”fit & proper” krav som nævnt i afsnit 3.3.2, er et 
skridt på vejen til at undgå inkompetente bestyrelsesmedlemmer i fremtiden. Derud-
over syntes Finansrådets tiltag med udstedelse af kodeks også at være et forsøg på at 
uddanne bestyrelsen med de optimale kompetencer. 
 
Som det blev beskrevet i kapitel 4, udøvede bestyrelsen i flere af bankerne en passiv 
rolle. I undersøgelsen af Roskilde blev der endda skrevet, at bestyrelsen ikke gav det 
nødvendige modspil til direktionen. Hvorvidt det er bestyrelsens kompetencer, som 
var problemet, kommer undersøgelserne ikke nærmere ind på. Det nævnes dog i Eik 
Bank, at utilstrækkelige kompetencer har været en medvirkende årsag til bankens 
økonomiske sammenbrud.339 
Endvidere syntes undersøgelserne at stille spørgsmål ved bestyrelsens arbejdsindsats, 
manglende tilsyn og kontrol med direktionen samt i det hele taget, om bestyrelsen 
havde det nødvendige overblik til at kunne forstå selskabets aktiviteter og derudfra 
fastlægge selskabets risikoprofil. 
 
Problemer og sammenbrud i den finansielle sektor tyder på, at lovgivningen ikke har 
formået at skabe den præventive effekt som samfundet og aktionærerne ønsker, så-
ledes at bestyrelsen udfører forsvarlig ledelse og sørger for en forsvarlig indretning af 
selskabets organisation. I stedet tyder det på, at bestyrelsen har forfulgt egne mål på 
bekostning af samfundets interesser. Det virker sandsynligt, at bestyrelsen har været 
villig til at tage store risici, som var forbundet med en høj udlånsvækst, da de kun var 
fokuseret på den kortsigtede gevinst. Dertil syntes det sandsynligt, at bestyrelsen har 
ladet sig ”drive med” på sektorens ”optimistiske bølge” ved at føre en ekspansiv stra-
tegi. Bestyrelsen har ikke i tilstrækkelig grad formået at stille spørgsmål ved pengein-
stitutternes strategi og har i store træk overladt ledelsen til direktionen som det bl.a. 
blev påpeget i Roskilde.340 Hertil kan der sås tvivl om bestyrelsens mangel på kompe-
tencer og forståelse for bankdrift. 
 

                                       
338 Rangvid rapport. 2013. s. 41. 
339 Undersøgelse af Eik Bank. s. 13.  
340 Undersøgelse af Roskilde. s. 69. 
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Som nævnt i afsnit 5.4.2 kan bestyrelsen undgå ansvar, når beslutninger er taget ud 
fra et forretningsmæssigt skøn på et oplyst grundlag. Hvis driften af selskabet fort-
sætter på et uforsvarligt grundlag efter det tidspunkt, hvor bestyrelsen burde have 
indset, at selskabets overlevelse ikke længere var realistisk, også benævnt håbløs-
hedstidspunktet, kan bestyrelsen dog stilles til ansvar. 
I undersøgelsen af Amagerbanken blev det vurderet, at bankens fortsatte drift ikke 
var ansvarspådragende for bestyrelsen til trods for, at banken ved flere lejligheder 
ikke levede op til det individuelle solvenskrav. I undersøgelsen blev det lagt til grund, 
at banken hver gang formåede, at opfylde solvenskravene indenfor den af Finanstilsy-
nets fastsatte frist.341 
 
Det er ikke usandsynligt, at bestyrelsen i flere af bankerne har været villige til at på-
tage for store risici for at redde selskabet og ikke mindst været villige til at lade drif-
ten fortsætte efter håbløshedstidspunktet for at undgå sammenbrud. Det enkelte be-
styrelsesmedlem vil blive udsat for dårlig omtale, og omdømmet vil formentlig lide, 
ved selskabets konkurs. Negativ omtale er selvfølgelig ikke at ønske for bestyrelsen, 
som måske af uhensigtsmæssige grunde ikke har støttet sig til driftsøkonomiske hen-
syn, men i stedet har medvirket til uforsvarlig fortsættelse af driften ud over håbløs-
hedstidspunktet. 
 
Den høje udlånsvækst og problemerne med kreditstyring kan måske også forklares ud 
fra, at ledelsen har været for optimistisk angående fremtiden. Kritikken om de høje 
udlån er fra flere sider blevet kritiseret, både af Finanstilsynet og af diverse eksperter 
og forfattere. Angående Løkken er det f.eks. angivet: 

”… at havde… bestyrelsen set sig om i banklandskabet og noteret sig, hvordan en 
række andre sparekasser og banker skabte store overskud ved at geare deres kapital 

på en skarpere måde… Det var en helt uhørt årlig udlånsvækst på 62 procent – her-
med lagde den lille nordjyske bank sig langt foran de øvrige danske institutter i kaplø-

bet om udlån. Der skulle nye kunder i butikken, og det skulle gå stærkt. Også for 
stærkt.”.342 

 
Inden krisen var samfundet i høj grad præget af optimisme. Da krisen indtrådte, be-
tød det også konjunkturændringer, men mange havde formentlig en tiltro til, at det 
snart ville vende, således, at der igen blev højkonjunktur. Når samfundet er præget af 
højkonjunktur, kan det tænkes, at der ikke fokuseres på, hvor store risici virksomhe-
derne påtager sig, da man har tiltro på fremtidig vækst. Alt dette kan have påvirket 
                                       
341 Undersøgelse af Amagerbanken. s. 23. 
342 Iversen. 2013. s. 110, linje 17-20 og 29-32. 
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bestyrelsen til at tage større risici end, hvad der var forsvarligt. 
I virksomhedernes årsregnskaber kan tendensen til optimisme ligeledes spores, idet 
der var urealistiske forventninger til fremtidig vækst. Både i undersøgelserne af 
EBH343 og Løkken344 blev det fundet, at årsrapporten fra 2007 ikke gav et retvisende 
billede. 
 
Særligt i undersøgelsen af Roskilde blev bestyrelsens manglende overholdelse af til-
synspligten påpeget: 
”… at bestyrelsen har forholdt sig meget passiv overfor direktionens ledelse af banken, 

og at direktionen ikke på noget tidspunkt har fået et reelt modspil… Det fremgår ikke 
af forhandlingsprotokollen, at bestyrelsen på noget tidspunkt har forholdt sig kritisk til 
direktionens strategier eller dispositioner eller har forlangt supplerende undersøgelser 

eller drøftelser vedrørende disse forhold.”.345  
 
Det er uklart, om bestyrelsens manglende tilsyn skyldes, at de ikke havde incitamen-
ter til at gribe ind overfor direktionen eller om bestyrelsen havde egne tanker og mo-
tiver. Det kan skyldes, at bestyrelsen ikke turde sige direktionen imod eller ønskede 
at skabe en god relation til direktionen og derfor ikke ville stille spørgsmålstegn ved 
direktionens beslutninger. Dertil kan det også tænkes, at de enkelte bestyrelsesmed-
lemmer har haft egne ambitioner, måske om at blive bestyrelsesformand i fremtiden, 
hvorfor det vil have været svært at sætte sig op mod resten af bestyrelsen og direkti-
onen og dermed risikere at blive ”uvenner”. 
Jørgen Jensen, tidligere revisor i Roskilde, udtalte følgende om bestyrelsens forhold til 
selskabets adm. direktør Niels Valentin Hansen: 
”Bestyrelsen i Roskilde Bank har ikke levet op til opgaven. Hvert enkelt medlem er så 

benovet over Niels Valentin Hansens – reelle – kompetence og dygtighed, at de har 
ladet ham varetage både den daglige drift og den overordnede ledelse …”.346  

 
Udover ovenstående forklaringer kan der peges på yderligere to forhold, som kan 
skabe problemer for pengeinstitutternes bestyrelser. Det første forhold angår be-
grænsninger på stemme- og ejerrettigheder, og det andet forhold angår brugen af 
incitamentsaflønning. 

                                       
343 Undersøgelse af EBH. s. 7. 
344 Undersøgelse af Løkken. s. 34. 
345 Undersøgelse af Roskilde. s. 66, afsnit 12.2, linje 2-10. 
346 Jeppesen. 2009. s. 76. linje 15-18. 
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Pengeinstitutsektoren har i høj grad været præget af begrænsninger om stemme- 
og/eller ejerrettigheder347, hvilket kan have gjort det svært for aktionærerne at give 
bestyrelsen de rette incitamenter til at udføre forsvarlig ledelse. I stedet for en stram-
ning af bestyrelsesansvaret, er det interessant at undersøge, om samfundet vil kunne 
disciplinere bestyrelsen ved at forbyde stemme- og ejerbegrænsninger. 
Brugen af incitamentsaflønning i den finansielle sektor har også været underlagt 
stærk kritik.348 Resultataflønninger kan især inden for pengeinstitutter være yderst 
kritisabelt, hvor der på kort sigt vil være en mulighed for at genere indtjening ved at 
ekspandere store udlån. Problemerne i form af tab vil for pengeinstitutter først vise 
sig senere, dvs. på lang sigt. I almindelige virksomheder er der derimod tale om at 
der må foretages investeringer førend, der kan høstes indtægter.349 
Ledelsen vil ofte have en begrænset risiko for tab på aktieoptioner, hvis kurserne fal-
der til under den fastsatte exercise-kurs. Ledelsens vurdering af risikoen for gevinst 
og tab kan således ikke helt sammenlignes med den risikoprofil, som aktionærerne 
står med.350 Incitamentsaflønning kan medføre, at bestyrelsens tidshorisont bliver 
kort, og at der derfor påtages for store risici. Brugen af incitamentsaflønning og 
stemme og/eller ejerbegrænsninger er diskuteret nærmere i afsnit 6.6. 
 

5.6 Delkonklusion 
Dette kapitel har analyseret principal-agent problemer, henholdsvis mellem aktionæ-
rerne og bestyrelsen samt mellem samfundet og bestyrelsen. I begge problemstillin-
ger blev det antaget, at bestyrelsen ofte har en interesse i at forfølge egne mål. 
Aktionærerne og samfundet ønsker at disciplinere bestyrelsen, sådan at bestyrelsen 
ikke kun agerer ud fra egne interesser. Den store udfordring ved at samordne interes-
serne viser sig ved den asymmetrisk information, som både medfører adverse selecti-
on og moral hazard. Derfor kommer andre mekanismer til at spille en stor rolle, f.eks. 
truslen om fyring og aflønning.Der er blevet argumenteret for, at stemme- og/eller 
ejerbegrænsningerne ikke nødvendigvis er i aktionærernes interesse. Uden mulighed 
for storaktionærer, vil det være svært for aktionærerne at få de korrekte incitamenter 
til overvågning, pga. free rider problemer. 
Samfundet har et anderledes, men dog ikke modstridende mål end aktionærerne, idet 
de ønsker et ”sundt” selskab. Samfundet er derfor ikke ligeså risikovillige, som aktio-
nærerne må formodes at være. 

 

                                       
347 Rose. NTS 2013/15. s. 100. 
348 Rangvid rapport. 2013. s. 41. 
349 Østrup. 2010. s. 94-95. 
350 Hansen, Johansen & Wivel. 2000. s. 123. 
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Det antages, at business judgment rule er efficient, da den er med til at sikre, at be-
styrelsen har de rette incitamenter. Samtidig bidrager reglen til, at der ikke skabes 
overforsigtighed, samt at der bliver afskåret nogle sager, hvor omkostningerne ville 
overstige gevinsten. 
Derudover er der blevet kastet lys over domstolenes problemer ved fastsættelsen af 
bestyrelsens agtpågivenhedsniveau, den såkaldte ”due care”. Problemer ved fastsæt-
telsen af ”due care” understeger usikkerheden som er forbundet med culpavurderin-
gen. 
 
Undersøgelserne har sat fokus på behovet for en stærk og uafhængig bestyrelse i for-
hold til direktionen. I forlængelse heraf er vi kommet med følgende bud, på hvorfor 
der opstod problemer med bestyrelsen i pengeinstitutterne: manglede kompetencer, 
opportunistisk adfærd, forfølgelse af egne interesser, frygt for uvenskab og optimisme 
om fremtiden. 
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Kapitel 6 - Optimering af bestyrelsesansvaret 
 

6.1 Indledning 
Beskyttelsen af investorernes og aktionærernes rettigheder er en afgørende forud-
sætning for kapitalmarkedets evne til at tiltrække kapital fra investorerne. Den juridi-
ske beskyttelse skal være med til at sikre investorerne mod ledelsens opportunistiske 
adfærd. Den samlede vækst i samfundet vil mindskes, såfremt selskaberne får svært 
ved at fremskaffe kapital til investeringsprojekter. 
 
I undersøgelserne er fremhævet adskillige problemer med bestyrelsen samt bestyrel-
sens medvirkende rolle til sammenbruddene, som beskrevet ovenfor. Det må derfor 
antages, at lovgiver ikke tilstrækkeligt har formået at give bestyrelsen de rigtige inci-
tamenter. Dette kapitel indeholder en nærmere analyse af gældende lovgivning, og på 
den baggrund en vurdering af, om lovgivningen bør ændres ud fra et samfundsøko-
nomisk perspektiv. Der er en nærmere analyse af, hvordan bestyrelsesansvaret kan 
optimeres, så risikoen for tab i pengeinstitutterne på grund af bestyrelsens ansvars-
pådragende adfærd minimeres i fremtiden. 
 
Culpareglen giver i sig selv et betydeligt spillerum for en mere eller mindre streng an-
svarsbedømmelse. Udgangspunktet for analysen vil derfor være en vurdering af, 
hvorvidt en eventuel skærpelse inden for rammerne af den gældende culpanorm bør 
overvejes i henhold til følgende relationer: 
 

• Professionsansvar 
• Bevisbyrden 
• Opgaver og pligter for bestyrelsen 

 
Derudover vil der være en diskussion af muligheden for ændring af ansvarsgrundlaget 
til objektivt ansvar. 
 

6.2 Præcisering/skærpelse af ansvarsbedømmelse 
I dette afsnit er set nærmere på, hvordan de samfundsmæssige mål for pengeinstitut-
ter bedst kan opnås, og hvordan problemer med bestyrelsen kan undgås. Fokus er på 
at give parterne de korrekte incitamenter, så principalen overvåger og kontrollerer, og 
bestyrelsen udviser optimal agtpågivenhed.  
Som nævnt i kapitel 5 kan der påpeges følgende problemer med bestyrelsen: mangel 
på kompetencer, forfølgelse af egne interesser, optimisme og frygt for at blive uven-
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ner med direktionen. Nedenfor er det vurderet, om disse problemer kan løses ved en 
stramning af ansvarsbedømmelsen og dermed et strengere bestyrelsesansvar. 
 
For at finde ud af om den nuværende ansvarsregel bør skærpes, må der ses nærmere 
på, om bestyrelsen udviser den korrekte adfærd og optimale agtpågivenhed. Til at 
fastsætte den optimale agtpågivenhed bruges et Kaldor Hicks kriterium, hvor der 
maksimeres ud fra kr. og ører – dvs. samfundet som helhed.351 Årsagen til at et Kal-
dor Hicks kriterium vælges er, at begge principaler på den måde bliver tilgodeset. Når 
man maksimerer for samfundet samlet, vil både aktionærernes ønske om profitmak-
simering og samfundets ønske om et ”sundt” selskab kunne tilgodeses. 
 
Der tilstræbes ikke at opnå en Pareto-optimal situation, hvor ingen part kan stilles 
bedre uden, at en anden samtidig stilles værre352. For at opnå en Pareto-optimal situ-
ation skal vinderen kompensere taberne, da taberne ellers kan nedlægge veto om en 
ændring.353 I Kaldor-Hicks er kriteriet kun, at vinderne skal vinde mere, end taberne 
taber.354 
Hvis samfundet f.eks. får 20 ekstra ud af en regel, mens aktionærerne taber 10, vil 
samfundet kunne kompensere og stadig få en gevinst på 10. I sådanne tilfælde hvor 
der kompenseres vil der være tale om en Pareto-forbedring som samtidig er Kaldor 
Hicks efficient. Men da Pareto-optimalitet ikke går efter den samlede højeste værdi, 
men efter om taberen bliver kompenseret, vil den samfundsmæssige efficient ikke 
nødvendigvis blive sikret.355 
 
Inden for bestyrelsesansvaret er der ligesom for resten af erstatningsretten tale om 
en risikofordeling mellem bestyrelsen på den ene side og aktionærerne samt samfun-
det på den anden side. 
Ved en skærpelse af adfærdsnormen lægges en større del af risikoen over på besty-
relsen. Hvorvidt dette er optimalt, skal blandt andet fastlægges ud fra parternes risi-
kovillighed, incitamentseffekter og ikke mindst omkostninger. På den ene side ønsker 
samfundet at give kreditorer og aktionærer incitamenter til at overvåge og disciplinere 
bestyrelsen. Dette kan blandt andet opnås ved at lægge noget risiko over på disse 
parter. På den anden side vil samfundet sikre bestyrelsens incitamenter til at udføre 
sine opgaver og pligter, herunder føre tilsyn med og evt. gribe ind overfor direktionen. 

                                       
351 Posner. 2007. s. 13. 
352 Cooter & Ulen. 2004. s. 17. 
353 Ibid. s. 48. 
354 Ibid. s. 48. 
355 Posner. 2007. s. 12-13. 
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Samfundet kan således lægge risiko over på bestyrelsen for at sikre, at bestyrelsen 
agerer ud fra selskabets interesser fremfor ud fra egne opportunistiske interesser. 
Risikoallokeringen er dog en hårfin balance, idet en forkert fordeling af risici kan føre 
til uønsket adfærd og dermed opnås en samfundsmæssig inefficient situation. Konse-
kvensen af at lægge for meget risiko over på kreditorer er, at de ikke vil låne ud, give 
varer på kredit, og i det hele taget vil være tilbageholdende med deres handler.  
Hvis aktionærerne bærer for meget risiko vil de foretage færre investeringer, idet de 
ikke vil være villige til at tage den chance som det er, at overlade deres penge til sel-
skabets ledelse. Hvis det er bestyrelsen som bærer for meget risiko, vil deres frygt for 
at ifalde erstatningsansvar medvirke til, at de kan blive overforsigtige og holder sig til 
de sikre beslutninger. Ingen af disse situationer er optimale for samfundet. 
 
Ud over parternes risikovillighed, må deres omkostninger ved at bære risikoen også 
tages i betragtning når det overvejes at ændre adfærdsnormen. Når kreditorerne og 
aktionærerne bærer risikoen, vil de tage foranstaltninger for at sikre, at der ikke sker 
tab. Selvom deres overvågning og kontrol som udgangspunkt er positivt, kan der dog 
blive tale om for stor agtpågivenhed hos kreditorerne og aktionærerne, som resulterer 
i væsentlige omkostninger forbundet med al den overvågning. Det er ikke samfunds-
mæssigt optimalt, at kreditorer og aktionærer bruger ressourcer på at overvåge be-
styrelsen, hvis det fører til en mere forsigtig bestyrelse, end samfundet har gavn af. 
Derudover kan overvågningen let tænkes at være spild, hvis bestyrelsen allerede ud-
viser nok agtpågivenhed. 
 
6.2.1 Ansvarsgrundlaget  
Et problem med culpaansvaret er, at det efterlader en vis usikkerhed som beskrevet i 
kapitel 5. Dette kan være med til at føre til underforsigtighed eller overforsigtighed, 
hvilket betyder at ansvarsreglen ikke nødvendigvis sikrer korrekte incitamenter. 
 
For at minimere usikkerheden således, at bestyrelsesansvarets præventive effekt kan 
styrkes, kan der foretages en skærpelse af det nuværende ansvarsgrundlag, eller der 
kan ændres ansvarsgrundlag. Nedenfor er diskuteres disse muligheder for, at stram-
me ansvarsbedømmelsen for bestyrelsen samt konsekvenserne heraf. 
 
(I) Objektivt ansvar 
En mulighed vil være at skifte ansvarsgrundlaget til objektivt ansvar. Dette vil dog 
kræve en lovændring af SL § 361 som tager udgangspunkt i culpareglen. 
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Uforudsigeligheden ved culpabedømmelsen kan skabe flere omkostninger end på-
tænkt. Ved objektivt ansvar vil der ikke være den samme uforudsigelighed, da dom-
stolene ikke behøver at kende til bestyrelsens agtpågivenhed.356 Under objektivt an-
svar er agtpågivenhedsniveauet uden betydning, da der altid ifaldes ansvar, hvis der 
er sket en økonomisk målbar skade. 
 
En risikoavers bestyrelsen vil altid udføre et højt niveau af agtpågivenhed for at mini-
mere risikoen for tab. Objektivt ansvar vil ikke være optimalt da det antages, at be-
styrelsen er risikoavers. Hvis bestyrelsen bliver pålagt hele risikoen, vil bestyrelsen 
forsøge at undgå de potentielt skadegørende aktiviteter. Dette bevirker, at bestyrel-
sen vil være meget tilbageholdende med risikofyldte projekter, som jo ellers ofte er 
dem som indbringer størst afkast, der vil altså være en risiko for at bestyrelsen vil 
blive overforsigtig. En anden konsekvens kan være, at de slet ikke vil påtage sig be-
styrelseshvervet eller ihvertfald kræve sig betalt herfor i form af højere løn eller for-
sikring. 
 
Endvidere vil der ved objektivt ansvar ikke blive taget hensyn til de konkrete om-
stændigheder ved ansvarsbedømmelsen, hvilket ikke virker hensigtsmæssigt, efter-
som selskaberne er meget forskellige og ofte i forskellige situationer. 
Hvis bestyrelsen bliver underlagt objektivt ansvar, vil det betyde, at bestyrelsen bliver 
ansvarlig for skadelidtes tab uanset agtpågivenhedsniveau. Bestyrelsen vil dermed 
bære al risiko, da den risikerer at ifalde ansvar uden skyld. 
Objektivt ansvar ses ikke som en løsning for bestyrelsesansvaret, da det må antages 
at medføre overforsigtighed hos bestyrelsen. 
 
(II) Professionsansvar 
Udgangspunktet er, at vurderingen af det enkelte bestyrelsesmedlem er ens for alle. 
Ansvarsstandarden er den samme for alle bestyrelsesmedlemmer uanset, om de er 
professionelle bestyrelsesmedlemmer, medarbejderrepræsentanter eller familiemed-
lemmer.357 
Særlig sagkundskab vil kunne skærpe ansvarsbedømmelse som beskrevet i afhandlin-
gens kapitel 4. Der er dog ikke tale om et egentligt professionsansvar, men der er en 
mulighed for at indføre professionsansvar således, at usikkerheden som eksisterer ved 
culpabedømmelsen, kan minimeres. 
 

                                       
356 Eide & Stavang. 2008. s. 239. 
357 Betænkning 1498/2008. s. 45. 
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En indførelse af professionsansvar i ansvarsbedømmelsen vil i praksis betyde en 
skærpet adfærdsnorm. Standarden for bestyrelseshvervet vil blive sat ud fra særlige 
forudsætninger og kvalifikationer. Det særlige ved professionsansvar er princippet om, 
at udøverne af den pågældende virksomhed skal iagttage god skik på området. Ud-
over de regler som allerede gælder bestyrelseshvervet, skal brancheetiske regler og 
lignende også tages med i bedømmelsen.358 
 
Culpabedømmelsen vil blive baseret på den adfærdsstandard, som kan kræves af en 
professionsudøver. Om bestyrelsens adfærd er forsvarlig vil skulle fastlægges efter 
forholdene på det livsområde, hvor den skadevoldende adfærd er udvist.359 Ved indfø-
relsen af et professionsansvar vil bestyrelsen stadig blive bedømt under culpa, men de 
vil blive underlagt en strengere bedømmelse.360 Objektiviseringen af culpamålestok-
ken som sker ved professionsansvar kommer til udtryk ved, at en professionsudøver 
ikke vil kunne undskylde sig med, at han af subjektive grunde ikke formåede at leve 
op til den faglige norm. Individuelle undskyldningsgrunde kan ikke gøres gældende.361 
 
Usikkerhedsmomentet ved culpavurderingen vil ikke forsvinde ved indførelsen af pro-
fessionsansvar. Dog vil professionsansvaret være med til at definere adfærdsnormen 
nærmere, hvorfor noget af usikkerheden kan elimineres. Indførsel af et professions-
ansvar må forventes at gøre bestyrelsen mere bevidste om hvilke risici de påtager sig. 
Problemer med bestyrelsens opportunistiske adfærd og tendenser til at se for optimi-
stisk på fremtiden, kan formentlig minimeres. Endvidere kan man forvente, at besty-
relsen vil stille sig mere kritisk overfor direktionen og have mindre frygt for at blive 
uvenner, fordi de har en større risiko for at ifalde ansvar. 
 
Det er som hovedregel positivt, at usikkerhed undgås, men her kan det dog føre til 
overforsigtighed, idet adfærdsnormen ikke kun præciseres, men også skærpes, når 
professionsansvaret inddrages. Både for professionelle og ikke-professionelle bestyrel-
sesmedlemmer vil indførelsen af professionsansvar kunne føre til overforsigtighed. 
Overforsigtighed er diskuteret nærmere i afsnit 6.3.1. 
 
Hvis der indføres et professionsansvar i culpabedømmelsen af bestyrelsen, må det 
antages, at der vil blive stillet større krav til bestyrelsesmedlemmernes kompetencer. 
Derved kan det være, at det kun er ”professionelle aktører”, som vil sidde i bestyrel-

                                       
358 Eyben & Isager. 2011. s. 112. 
359 Ibid. 
360 Ulfbeck. 2004. s. 16. 
361 Eyben & Isager. 2011. s. 115. 
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sen, da ”almindelige mennesker” ikke vil påtage sig bestyrelseshvervet, idet de vil 
blive bedømt ud fra en professionsmålestok. Bestyrelsen antages dermed i højere 
grad at komme til at bestå af professionelle medlemmer ved professionsansvar. 
Det anses ikke som hensigtsmæssigt at øge kravene til det enkelte bestyrelsesmed-
lems professionalisme, idet mangel på kompetencer hos det enkelte bestyrelsesmed-
lem ikke anses som hovedproblemet, jf. afsnit 5.5. Derfor anses professionsansvar 
ikke som optimalt for alle bestyrelsesmedlemmer. 
Dog vurderes det at være rimeligt, at adfærdsbedømmelsen kan skærpes, i tilfælde 
hvor et bestyrelsesmedlem besidder en særlig sagkundskab. Indførelsen af professi-
onsansvar i bedømmelsen af bestyrelsens adfærd bør således kun ske under særlige 
omstændigheder og efter en konkret vurdering. 
 
6.2.2 Ændring af bevisbyrden 
Det er af fundamental betydning, at aktionærerne har mulighed for at sagsøge besty-
relsen. Bestyrelsens risiko for at blive idømt erstatningsansvar bidrager nemlig til at 
give bestyrelsen rette incitamenter for at sikre aktionærernes interesser. 
Det nuværende krav om ligefrem bevisburde betyder, at sagsøgte skal bevise, at be-
styrelsen har handlet culpøst. Bevisbyrden kan tænkes ændret til omvendt bevisbyr-
de, så det i stedet er bestyrelsen, som skal bevise sin uskyld. 
Hvis bevisbyrden ændres til omvendt bevisbyrde, vil det betyde uforsvarlig store om-
kostninger, da det så er bestyrelsens opgave, at bevise sin uskyld. Derudover vil be-
styrelsen formentlig også blive mødt med væsentlig flere søgsmål end tilfældet er i 
dag, hvor det er sagsøger som skal bevise, at bestyrelsen har handlet culpøst. Æn-
dring af bevisbyrden vil, pga. flere søgsmål, medvirke til øgede transaktionsomkost-
ninger i form af f.eks. advokatsalær og retsafgifter. 
Ændring af bevisbyrden strider mod princippet om det forretningsmæssige skøn, som 
prøver at afhjælpe retssager, hvor sagsøger ikke har fornødent bevis på ledelsens cul-
pøse handlinger. Det væsentlige ved princippet om det forretningsmæssige skøn er 
netop, at domstolene kun skal skride ind, hvor der er en ex ante fordeling ved opgø-
relsen af afkast og risiko.362 
 
Ved omvendt bevisbyrde vil mange aktionærer formentlig anlægge sag, såfremt de 
føler sig snydt af ledelsen, selvom ledelsen har handlet korrekt og udvist agtpågiven-
hed. Forretningsbeslutninger som måske har ført til et tab, behøver ikke at have væ-
ret forkert på tidspunktet, beslutningen blev vedtaget. Derfor bør bestyrelsen, ikke 
kunne ifalde et ansvar for tiltag, der først ex post viser sig at være ugunstige. Hvis 

                                       
362 Rose. NTS 2006/8. s. 96. 



 Bestyrelsens erstatningsansvar i danske pengeinstitutter  
 

                                                                                                                       98 
 

bevisbyrden ændres, kan bestyrelsen have svært ved at bevise sin uskyld ved en be-
slutning, som måske tillige ligger adskillige år bagudrettet. 
 
I Moderniseringsudvalget behandlede de muligheden for at vende bevisbyrden men 
konkluderede, at det vil gøre ledelseserhvervet for byrdefuldt og dermed afholde eg-
nede personer fra at påtage sig hvervet.363 Vi tilslutter os denne vurdering, idet det er 
en meget sandsynlig konsekvens ved at ændre til omvendt bevisbyrde. 
En ændring af bevisbyrden vil føre til, at bestyrelsen vil agere mindre risikovillige, da 
de besidder en for stor risiko. Dette vil betyde større omkostninger og mindre investe-
ringer i projekter som måske har høj risiko og tilsvarende et forventet højere afkast. 
Ændring af bevisbyrdereglen vil derfor falde tilbage på aktionærerne og samfundet, da 
de ikke får den optimale gevinst, hvis en given investering ikke foretages. Vi vurderer 
derfor, at bestyrelsen vil blive mindre risikovillig end samfundet og aktionærerne øn-
sker ved en ændret bevisbyrde. Ændring af bevisbyrden anses derfor ikke som en op-
timal løsning. 
 
6.2.3 Opgaver og pligter for bestyrelsen 
Det er af helt afgørende betydning, at bestyrelsen er bevidst om sine opgaver og plig-
ter, for at kunne minimere de agentomkostninger som opstår, som følge af adskillel-
sen af ejerskab og kontrol og på grund af imperfekt information.364 
 
Bestyrelsens loyalitetspligt er ikke afhængig af, om der tilføjes flere opgaver og pligter 
til bestyrelsen. Bestyrelsen vil uændret have en pligt til at sætte egne interesse under 
hensynet til selskabets interesser. Ved loyalitetspligten forstås ikke blot den snævre 
varetagelse af aktionærerne interesser, men udstrækkes også til at omfatte andre in-
teressenter, jf. U.1991.133 H (Louis Poulsen)365. 
 
I nuværende lovgivning for pengeinstitutterne er der allerede en lang liste af opgaver 
og ansvar for bestyrelsen, som nærmere gennemgået i afhandlingens kapitel 3.  
Den 9. januar 2014 blev en ny ledelsesbekendtgørelse366 sendt i høring og trådte i 
kraft den 31. marts 2014.367 Bekendtgørelsen indeholder en præcisering af bestyrel-
sens ansvarsområder. Bestyrelsen skal nu aktivt tage stilling til, hvad og hvor meget 

                                       
363 Betænkning 1498/2008. s. 44. 
364 Rose. NTS 2006/8/3. s. 94. 
365 Det blev præciseret af Højesteret, at der var andre selskabsretlige interesser end aktionærerne, her-
under også kreditorer, arbejdstagere, forbrugere og samfundet. 
366 http://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/17521 
367 Forslag til ændret ledelsesbekendtgørelse af 09/01/2014, § 27. 
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der skal til for at opfylde bekendtgørelsens krav i den virksomhed, som de forestår 
ledelsen af – altså et proportionalitetsprincip.368 
De normative udtryk som ”forsvarlig”, ”tilstrækkelig” og ”fornøden” er blevet erstattet 
af ordet ”betryggende” som er indført adskillige steder i bekendtgørelsen. Dermed er 
der med den nye ledelsesbekendtgørelse blevet ryddet ud i de mange forskellige nor-
mative udtryk, som er med til at skabe usikkerhed ved skønsvurderingen. Ændringen 
af ledelsesbekendtgørelsen ses som positivt, idet bestyrelsens ansvar og opgaver 
præciseres uden brug af forskelligartede normative udtryk. 
 
Særligt problemer med bestyrelsens optimisme kan minimeres, hvis der stilles klare 
krav til bestyrelsens risikohåndtering, kreditbevilling osv. Dette gøres blandt andet i 
den nye bekendtgørelses § 3, stk. 1, nr. 3, hvorefter bestyrelsen årligt skal vurdere 
virksomhedens samlede og enkelte risici samt tage stilling til, om disse er acceptable. 
Bestemmelsen er med til at sikre, at bestyrelsen aktivt skal ind og vurdere selskabets 
risici samt opstille, hvilke risici selskabet står over for. 
Bestemmelsen kan ligeledes tænkes at få betydning for bestyrelsens tilsynspligt og 
aktive rolle, da bestyrelsen skal forholde sig til hver enkelt risiko. 
Den generelle præcisering af bestyrelsens ansvarsområder kan forhåbentlig være med 
til sikre en bestyrelse, som deltager mere aktivt, og ligeledes vil kræve mere af direk-
tionen for at kunne udfylde sit ansvar som bestyrelsesmedlem og leve op til lovens 
krav.  
 
Det er bl.a. på baggrund af anbefalingerne i Rangvid-rapporten at den nye ledelses-
bekendtgørelse er lavet.369 Formålet med bekendtgørelsen er at øge kravene til besty-
relsens kontrolfunktion. Med præciseringen af ledelsesbekendtgørelsen ønskes det, at 
bestyrelsen i endnu højere grad skal udøve deres funktion som kontrollant af den dag-
lige ledelse. Præciseringen af bestyrelsens kontrolfunktion anses som positivt, idet 
undersøgelserne i kapitel 4 har vist, at der var problemer med, at bestyrelsen ikke 
foretog den fornødne kontrol med direktionen. Vi vurderer, at indførslen af den nye 
ledelsesbekendtgørelse er et skridt i den rigtige retning. 
 
Endvidere indeholder ledelsesbekendtgørelsen i bilag 1, i nr. 1 en anden vigtig anbefa-
ling fra Rangvid-rapporten angående kreditpolitikken. I Rangvid-rapporten vurderes 
det, at bestyrelsen for ofte var involveret i bevilling af kreditengagementer, som ud-
gjorde en risiko for at bestyrelsen overtog den daglige ledelses ansvar for at sikre en 
ordentlig kreditgivning. Rangvid-rapporten anbefalede, at der skulle ske en yderligere 
                                       
368 Ibid. § 2. 
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uafhængighed mellem den daglige ledelse og bestyrelsen således, at bestyrelsen i 
endnu højere grad bevarer sin funktion som kontrollant af ledelsen.370 
Ifølge bekendtgørelsens bilag 1, nr. 5, er den første anbefaling imødekommet ved, at 
bestyrelsen kun skal bevilge eksponeringer som udgør over 2 % af virksomhedens 
kapitalgrundlag. Rangvid-rapporten vurderede ligeledes et behov for yderligere rap-
portering sådan, at bestyrelsens fokus på pengeinstituttets samlede risici blev skær-
pet.371 
Der er i bekendtgørelsens bilag 1, nr. 29-34 indsat nogle minimumskrav til direktio-
nens rapportering til bestyrelsen på kreditområdet. Der er især fokus på, at rapporte-
ringen sikrer, at bestyrelsen får det korrekte ”økonomiske billede” af selskabet for, at 
bestyrelsen kan sikre en forsvarlig organisation af selskabet og har et dækkende 
overblik over virksomhedens samlede risici. De nye krav anses som et skridt i den rig-
tige retning, da det i flere af undersøgelserne var tydeligt, at bestyrelsen netop havde 
problemer med at organisere selskabet forsvarligt. 
 
I Rangvid-rapporten peges der ligeledes på, at kompetencemangler hos bestyrelsen 
ikke i sig selv er ensbetydende med, at et pengeinstitut kommer i problemer. Derimod 
kan kompetente bestyrelser mindske sandsynligheden for problemer i pengeinstitut-
terne.372 I rapporten blev der lagt vægt på, at bestyrelsen skal besidde de rette kom-
petencer og forstå selskabet og give ledelsen det nødvendige modspil. I rapporten 
blev påpeget: 

”Når man påtager sig det ansvar at træde ind i en bestyrelse, skal man derfor også 
være sikker på, at man har kompetencerne til at løfte dette ansvar. Enhver bestyrelse 
er således forpligtet til at sætte sig grundigt ind i pengeinstituttets aktiviteter og til at 
forholde sig hertil med henblik på at kunne give direktionen et med- og modspil.”.373 

 
Udvalget udtrykte en bekymring for pengeinstitutternes manglende efterlevelse af an-
befalingerne for god selskabsledelse. Hertil bemærkes, at Finansrådet med deres le-
delseskodeks forhåbentlig kan være med til en holdningsændring i pengeinstitutterne, 
da der i kodekset er en anbefaling om, at pengeinstitutterne skal følge anbefalingerne 
for god selskabsledelse.374 
 

                                       
370 Rangvid rapport. 2013. s. 42. 
371 Ibid. s. 42. 
372 Ibid. s. 44. 
373 Ibid. s. 41, sidste afsnit, linje 7. 
374 Kodekset. 2013. pkt. 1. 



 Bestyrelsens erstatningsansvar i danske pengeinstitutter  
 

                                                                                                                       101 
 

6.3 Konsekvenser ved skærpelse af ansvarsbedømmelsen 
Når man overvejer at stramme ansvarsbedømmelsen for bestyrelsen, vil det være 
nødvendigt at vurdere de konsekvenser det vil have for bestyrelsens arbejde. 
En skærpelse af ansvaret vil naturligvis påvirke bestyrelsens incitamenter. En skær-
pelse kan betyde, at bestyrelsen vil kræve sig betalt for at sidde i bestyrelsen, da der 
medfølger en risiko for at ifalde erstatningsansvar. Denne betaling kan f.eks. være i 
form af højere løn eller ved tegning af bestyrelsesansvarsforsikring. 
Regningen for en skærpet ansvarsnorm vil formentlig ende hos aktionærerne, idet 
bestyrelsen vil kræve sig betalt for den øgede risiko de påtager sig, samt de øgede 
omkostninger de vil få ved større agtpågivenhed.  
Dertil vil der også være de negative samfundsøkonomiske konsekvenser, da en skær-
pelse kan betyde, at investeringer med høj risiko og tilsvarende mulighed for højt af-
kast ikke vil blive iværksat.375 Bestyrelsen vil givetvis være mere forsigtig end, hvad 
samfundet ønsker.  
 
6.3.1 Overforsigtighed 
Vælges der anlæggelse af en streng ansvarsbedømmelse ved dispositioner truffet af 
bestyrelsen, ville følgen antagelig være, at mange beslutninger som i øvrigt må anses 
som værende fornuftige, måske slet ikke ville blive truffet. Det kan føre til overforsig-
tighed, hvis bestyrelsen vurderer, at risikoen for at blive idømt erstatningsansvar er 
for stor. 
 
Der er fra samfundets side et ønske om, at bestyrelsen skal have et vist råderum til at 
kunne træffe sine beslutninger og dispositioner, uden at risikere at blive gjort erstat-
ningspligtige. Samfundet ønsker ikke en bestyrelse, som er for tilbageholdende og 
ledelsen er derfor ikke ansvarlig for tabsgivende dispositioner truffet i god tro, på et 
oplyst grundlag og ud fra et forretningsmæssigt skøn. 
 
Som det blev afdækket i afsnit 5.4.4, er der en vis risiko for, at bestyrelsen bliver fejl-
dømt af domstolene, selvom de har udvist optimal agtpågivenhed. Denne usikkerhed 
vil meget let kunne føre til overforsigtighed, hvor bestyrelsen er mindre risikovillig 
end, hvad samfundet og aktionærerne ønsker. 
En skærpet adfærdsnorm vil kunne føre til en mere forsigtig bestyrelse, idet risikoen 
for at blive erstatningsansvarlig øges. Selvom en præcisering af adfærdsnormen kan 
være fordelagtig og bidrage til, at bestyrelsens overforsigtighed mindskes, så vil en 
skærpelse af adfærdsnormen formentlig føre til overforsigtighed eller vise sig i form af 
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øgede transaktionsomkostninger. Når kravene til rapporteringen mv. strammes må 
det forventes, at transaktionsomkostningerne stiger, da direktionen såvel som besty-
relsen skal bruge flere ressourcer. 
Problemet ved overforsigtighed kan måske løses ved allokering af risiko, som er ana-
lyseret i afsnit 6.5. 
 

6.4 Bestyrelsens risk management 
Der er for bestyrelsesmedlemmer en vis risiko for at ifalde et erstatningsansvar, hvil-
ket også er belyst i undersøgelserne. Især hvis adfærdsnormen strammes, vil besty-
relsen skulle foretage risk management. 
 
Det første skridt på vejen til at undgå at blive mødt med erstatningskrav er at udføre 
sine opgaver optimalt i henhold til pengeinstituttets interne forskrifter, lovgivningen 
og andet soft law. 
På baggrund af afhandlingens foregående kapitler, er det relevant at se nærmere på, 
hvad bestyrelsen bør have særligt fokus på for, at undgå de typiske faldgruber som 
kan føre til et bestyrelsesansvar. 
 
Først og fremmest er det vigtigt, at bestyrelsesmedlemmer forholder sig til sammen-
sætningen af bestyrelsen, foretager selvevaluering og efterspørger kompetenceudvik-
ling såfremt, det findes nødvendigt. Bestyrelsen må altså aktivt tage stilling til, om de 
besidder de kompetencer og har den viden, som skal til for at udføre bestyrelseshver-
vet.376 
Dertil skal nævnes, at det ikke nødvendigvis er de individuelle kompetencer hos det 
enkelte bestyrelsesmedlem som er i fokus, men derimod bestyrelsens samlede kom-
petencer. Det er bestyrelseskollektivet som tilsammen skal besidde kompetencerne til 
at kunne sidde i pengeinstituttets bestyrelse. 
Bestyrelsen skal sikre, at diskussioner til bestyrelsesmøder bliver ført til protokol. Hvis 
der skulle være uenighed, er det essentielt, at de uenige bestyrelsesmedlemmer får 
ført diskussionerne med i protokollen. 
 
Fokus bør endvidere lægges på at udfylde de opgaver og pligter, som er nedskrevet i 
lovgivningen og fortolket vha. retspraksis og soft law mv. Det er vigtigt, at bestyrel-
sen udarbejder nogle fuldstændige politikker og retningslinjer og ikke mindst følger op 
på og kontrollerer anvendelsen af disse. Derudover skal bestyrelsen fastsætte en klar 
arbejdsdeling til direktionen. Instrukserne til direktionen skal være klare og skal bl.a. 
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indeholde krav til direktionens afrapportering. Såfremt bestyrelsen mangler informati-
oner, må den aktivt ud og opsøge den fornødne information. Det er helt afgørende, at 
bestyrelsen altid sikrer et veldokumenteret beslutningsgrundlag. 
 
Sidst men ikke mindst skal bestyrelsen give modspil til direktionen. Flere af undersø-
gelserne viser tydeligt, at bestyrelsen ikke forholdt sig kritisk til direktionen, men har 
ladet stå til. Dette er altså en af de helt store faldgruber. 
Modspillet til direktionen kan tænkes sikret ved at bestyrelsen stiller kritiske spørgs-
mål, når direktionen fremlægger materiale om selskabets drift, anmoder om yderlige-
re materiale eller lignende. I det hele taget skal bestyrelsen sørge for at sikre sig den 
fornødne indsigt i forretningsaktiviteterne, og de risici som det enkelte pengeinstitut 
står over for. 
 
Bestyrelsen har på baggrund af ovenstående, adskillige muligheder for at minimere 
risikoen for at ifalde erstatningsansvar. Hvorvidt bestyrelsen vil være villig til at udvi-
se den forsvarlige indsats som er påkrævet af lovgiver, afhænger dog af bestyrelsens 
risikovillighed samt deres omkostningerne til ekstra agtpågivenhed. Bestyrelsens risi-
kovillighed og allokering af risiko kan nærmere overvejes ved tegning af bestyrelses-
ansvarsforsikring, som er analyseret nedenfor. 
 

6.5 Bestyrelsesansvarsforsikring 
Bestyrelsesmedlemmerne vil ved høj usikkerhed ofte vælge at tegne en forsikring. En 
bestyrelsesansvarsforsikring kan hjælpe med at sprede og allokere risikoen for tab.377 
Hvorvidt bestyrelsen vil tegne forsikring afhænger af, hvor risikovillige de er. Det må 
antages, at en risikoavers bestyrelse vil kræve forsikring og stille krav til selskabet 
om, at de skal betale for denne. 
 
Når der tegnes en bestyrelsesansvarsforsikring udgør denne en kontrakt mellem for-
sikringsselskabet og bestyrelsen. Den nærmere risikoallokering mellem parterne vil 
også være angivet i kontrakten.  
Forsikringsselskabet har en interesse i, at bestyrelsen yder en vis form for agtpågi-
venhed, så risikoen for erstatning minimeres. Kontrakten mellem forsikringsselskab 
og bestyrelse vil dermed give bestyrelsen incitamenter til at yde optimal agtpågiven-
hed. Men hvis bestyrelsen bliver fuldt dækket af forsikringen uanset agtpågivenheds-
niveauet, vil bestyrelsen ingen risiko have, og det kan være svært for forsikringssel-
skabet at disciplinere bestyrelsen. Bestyrelsen vil i sådanne tilfælde mangle incita-
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menter til ikke at deltage i uforsvarlige og risikofyldte projekter uden nærmere over-
vejelser om dets konsekvenser, eftersom al risiko er allokeret til forsikringsselskabet. 
Sådanne scenarier ønsker forsikringsselskaberne selvsagt ikke, hvorfor der ofte vil 
være en vis konsensus mellem risikopræmien, forsikringsbetingelserne og selvrisiko-
en. Ved selvrisiko vil bestyrelsen stadig bære en del af risikoen for at skulle betale 
erstatningsansvar. Der gives herved et incitament til at yde agtpågivenhed i bestyrel-
sen. 
Derudover vil der i mange bestyrelsesansvarsforsikringer være en undtagelse til dæk-
ningen, hvis bestyrelsen har handlet groft uagtsomt eller forsætligt. Det vil sige, at 
forsikringsselskabet kun vil dække en eventuel skade ved bestyrelsens simple uagt-
somhed.378 Bestyrelsen vil således stadig have incitamenter til at udvise agtpågiven-
hed, da den ellers risikerer at bære tabet alene. 
Bestyrelsen kan dermed ikke allokere al risiko til forsikringsselskabet. Bestyrelsesan-
svarsforsikring kan afhjælpe overforsigtighed, men det afhænger helt af, hvilken for-
sikring man tegner. 
 
Der kan argumenteres for, at forsikringsselskaberne kan have en disciplinerende ef-
fekt på bestyrelsesmedlemmerne. Forsikringsselskabet vil have incitament til at fore-
tage overvågning, give rådgivning om sikkerhedsforanstaltninger og lignende for at 
kunne reducere deres risiko mest muligt. 379 Forsikring kan dermed hjælpe til at påvir-
ke bestyrelsen til at udvise den adfærd, som samfundet ønsker.  
 
En risikoavers bestyrelsen vil både ønske forsikring samt udøve agtpågivenhed. 
Uden forsikring bærer bestyrelsen al risiko. Når bestyrelsen bærer al risikoen vil de 
kræve sig betalt for at påtage sig denne risiko eller måske helt forlade bestyrelsen. 
Det kan både være optimalt og inoptimalt at betale bestyrelsen for at påtage sig risi-
koen. Hvis incitamentsvirkningerne af at allokere risici til bestyrelsen er små, vil det 
være for dyrt at betale bestyrelsen for at påtage sig risikoen. Hvis selskabets aktio-
nærer skal betale bestyrelsen, vil det kræve en egentlig incitamentseffekt.380 
 
På baggrund af ovenfor skrevne kan det således ses, at incitamenter til bestyrelsens 
agtpågivenhed er vigtigt. Ønskes der en effektiv bestyrelse, som ikke skal fundere for 
meget over egen risiko ved hver beslutning, kan det være yderst relevant at allokere 
risikoen væk fra bestyrelsen. Det anses ikke som Kaldor Hicks optimalt at allokere 
mere risiko over på kreditorer eller aktionærerne, hvorfor det vil være bedre at ind-

                                       
378 Betænkning 1498/2008. s. 48. 
379 Posner. 2007. s. 471. 
380 Shavell. 2002. Discussion paper. s. 6-9, kap. 5. 
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drage en ny part. Dette kan gøres ved hjælp af en bestyrelsesansvarsforsikring, hvor 
det er forsikringsselskabet som påtager sig en risiko.  
Det kan være gavnligt for aktionærerne at betale for, at forsikringsselskabet overtager 
noget af bestyrelsens risiko, idet risikoen for overforsigtighed hos bestyrelsen dermed 
kan mindskes. Samtidig kan forsikringsselskabet have en disciplinerende effekt på 
bestyrelsen, og derved kan aktionærerne måske spare nogle af deres omkostninger til 
overvågning og kontrol af bestyrelsen. 
 

6.6 Alternative løsninger 
Hvis adfærdsnormen skærpes, og der dermed bliver større sandsynlighed for, at kun-
ne ifalde erstatningsansvar, vil erstatningsreglernes præventive effekt blive styrket. Et 
erstatningsansvar kan være så tyngende for bestyrelsen, at der skabes overforsigtig-
hed, hvorved samfundets mål om at skabe de optimale incitamenter vil mislykkes. 
 
En mindre indgribende mulighed i bestyrelsens handlefrihed er at regulere forekom-
sten af stemme og/eller ejerbegrænsninger. Formålet med dette er at give aktionæ-
rerne de optimale incitamenter til at overvåge bestyrelsen, og dermed påvirke besty-
relsens adfærd. Et andet alternativ er at forbyde incitamentsaflønning for bestyrelsen i 
finansielle virksomheder for at undgå, at bestyrelsens tidshorisont er for kort. En tred-
je løsning er at øge kompetencekravene til bestyrelsen som helhed for at sikre en pro-
fessionel bestyrelse. Endelig kan fjerde løsning være justering af strafferetten. 
 
6.6.1 Forbud mod incitamentsaflønning af bestyrelsen 
I Rangvid-rapporten er følgende skrevet omkring brugen af incitamentsaflønning i de 
danske pengeinstitutter: 

”Det er udvalgets vurdering, at incitamentsaflønning sandsynligvis har tilskyndet til 
ekstra risikotagning i nogle pengeinstitutter, men at det omvendt ikke var en udlø-
sende faktor for problemerne... Udformningen af incitamentsaflønningen har i flere 
tilfælde været uhensigtsmæssig og forstærket den daglige ledelses incitament til at 

forfølge en kortsigtet og risikobetonet bankdrift. Det er ikke i aktionærernes interes-
ser.”.381 

Incitamentsaflønning kan påvirke bestyrelsens perspektiv således, at de tager større 
risici for at opnå profit på kort sigt. Et forbud mod incitaments lønninger i pengeinsti-
tutterne vil formentlig være med til at sikre mod overdreven risikotagning i fremtiden, 
da bestyrelsen ikke vil have de samme incitamenter og gevinster ved dette. Lovgiv-
ningen er gennem de seneste år yderligere blevet skærpet ved kravene til variabel 

                                       
381 Rangvid rapport. 2013. s. 21, linje 1-11. 
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lønninger til bl.a. bestyrelsen i finansielle virksomheder jf. FIL § 77a og Bekendtgørel-
se om lønpolitik og oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder 
m.fl.382 
 
6.6.2 Forbud mod begrænsninger af stemme- og ejerrettigheder 
I finansielle selskaber ses ofte begrænsninger af ejer- og/eller stemmerettigheder. 
Det vil derfor være en mulig løsning at forbyde begrænsninger af stemme- og/eller 
ejerrettigheder. 
For at finde ud af om dette er hensigtsmæssigt, er det nedenfor analyseret hvordan 
begrænsningerne påvirker bestyrelsens adfærd, og om begrænsningerne er hensigts-
mæssige for samfundet. 
 
Retten til at stemme er inden for corporate governance en vigtig mekanisme for hvor-
ledes aktionærerne kan udøve indflydelse og disciplinere ledelsen, herunder bestyrel-
sen, da de ved udøvelsen heraf kan være med til at præge selskabets virksomhed.383 
Der er nogle virksomhedsbeslutninger, som skal foreligges generalforsamlingen til ak-
tionærernes godkendelse, jf. SL. Dette drejer sig om vedtægtsændringer, fusion, 
overdragelse, ledelsesaflønning, valg af bestyrelsen mv. Reglerne i SL er således ud-
formet ud fra et ønske om, at aktionærerne skal have en vis kontrol med selskabet. 
 
Rangvid-udvalget forholdte sig ligeledes til betydningen af aktionærernes aktive ejer-
skab. De mener det skal sikres, at aktionærerne har mulighed for at forholde sig kon-
struktivt og kritisk til ledelsen og dermed udøve indflydelse.384 Udvalget vurderer, at 
stemme- og ejerbegrænsningerne kan beskytte bestyrelsen uhensigtsmæssigt, da de 
kan beskytte en bestyrelse som aktionærerne måske ellers vil have afsat. Derudover 
kan begrænsninger også vanskeliggøre de nødvendige kapitalindskud i pengeinstitut-
tet, idet aktionærerne har sværere ved at få tilstrækkelig indflydelse. 
Omvendt så sikrer begrænsningerne imod bestemmende indflydelse fra storaktionæ-
rer, som ville kunne udøve negativ indflydelse på pengeinstituttets risikoprofil.385 
Udvalget kommer dog frem til den konklusion, at det skal være op til aktionærerne i 
de enkelte pengeinstitutter, hvorvidt de ønsker at være underlagt sådanne begræns-
ninger.386 
 

                                       
382 Bekendtgørelse om lønpolitik og oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder, finan-
sielle holdingselskab samt forsikringsholdingsvirksomheder nr. 285 af 27/03/2014. 
383 Shleifer & Vishny. The journal of finance 1997/52/2. s. 750. 
384 Rangvid rapport. 2013. s. 43. 
385 Ibid. 
386 Ibid. 
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Værdien af stemmerettigheder vil ofte være begrænset ved minoritetsaktionærer. Ved 
koncentration af stemmerettighederne, som ved storaktionærer kan antallet af stem-
merettigheder være afgørende ved flere beslutninger og har derfor stor værdi. En ak-
tionær kan tænkes at få en mere effektiv kontrol ved at være storaktionærer, hvorved 
der opnås en form for koncentreret ejerskab. Ved mere koncentreret ejerskab vil der 
være tilstrækkelige stemmerettigheder til at kunne presse ledelsen i bestemte situati-
oner. Inden for corporate governance studierne har flere undersøgelser påpeget, at 
storaktionærerne kan være i stand til at presse ledelsen i en mere effektiv retning, da 
ledelsen ellers kan risikere en fyring.387 
 
Storaktionæren har bedre incitament til at indhente information og til at overvåge le-
delsen end småaktionærer.388 Selvom der er en storaktionær som foretager overvåg-
ning, er det ikke nødvendigvis til minoritetsaktionærernes gavn, hvilket skyldtes at 
storaktionæren kan have andre interesser, end minoritetsaktionærerne. 
Hvis der kun er en masse mindre aktionærer kan det tænkes, at det ikke kan betale 
sig for den enkelte aktionær at bruge ressourcer på at overvåge selskabets ledelse, da 
gevinsten herved ikke overstiger omkostningerne pga. free rider problemer, jf. kap 5, 
afsnit (I) Imperfekt information og agentomkostninger. 
 
Som udgangspunkt vil en storaktionær have incitament til at indsamle informationer 
og disciplinere ledelsen, idet det kan være svært at komme af med aktierne, hvis sel-
skabet er dårligt drevet. 389 Det er dog vigtigt at bemærke, at det må være lettere at 
sælge aktier i et pengeinstitut end i en almindelig virksomhed. Årsagen hertil er, at de 
fleste pengeinstitutter er tilpas store til at en storaktionærs aktiesalg ikke behøver 
udløse kursfald.390 Endvidere er pengeinstitutterne som regel børsnoterede, hvilket 
øger omsætteligheden af aktierne. 
 
I dansk ret er udgangspunktet, at alle aktier har lige ret i selskabet, også kendt som 
ligebehandlingsgrundsætningen. En modifikation er de såkaldte stemmebegrænsnin-
ger. Mange kapitalselskaber benytter sig af differentieret stemmeret, hvilket dog for 
pengeinstitutter ikke er muligt, da der gælder et forbud, jf. FIL § 13, stk. 2.  
Især inden for den finansielle verden er det ikke ualmindeligt, at man ser begræns-
ninger på, hvor mange stemmerettigheder man kan have, og hvor stor en andel man 

                                       
387 Shleifer & Vishny. The journal of finance 1997/52/2. s. 739. 
388 Østrup. ET 2013/3. s. 238. 
389 Ibid. 
390 Ibid. 
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kan eje uden samtykke fra bestyrelsen.391 En hyppig kritik af disse regler går på, at 
man ved at begrænse aktionærernes stemmeret og mulighed for at eje store kapital-
andele af et finansielt selskab skaber for stor afstand mellem aktionærerne og ledel-
sen.392 Stemmerets- og/eller ejerbegrænsninger er altså problematiske, da aktionæ-
rerne ikke kan få den storhedsmagt som de skal bruge til at disciplinere bestyrelsen. 
 
I en undersøgelse foretaget af Caspar Rose og Jens Skiffard blev der ikke fundet en 
klar signifikant statistisk sammenhæng mellem forekomsten af stemmerets- og ejer-
begrænsninger i danske børsnoterede finansielle virksomheders vedtægter og virk-
somhedernes performance.393 Trods den manglende statistiske sammenhæng findes 
der i artiklen frem til en negativ økonomisk sammenhæng mellem anvendelsen af be-
grænsninger på stemme- eller ejerrettigheder og performance målet udlån/indlån. Der 
var markant flere udlån end indlån i bankerne med sådanne begrænsninger, hvilket 
tyder på en mere risikobetonet drift.394 Der er således noget som tyder på, at stem-
me- og ejerbegrænsninger har en negativ effekt på ledelsens adfærd og på selskabets 
performance. 
 
Samfundets syn på begrænsningerne kan dog være anderledes end aktionærernes. 
Risikovillige storaktionærer, som kun tænker på kortsigtet profit, vil ofte være villige 
til at tage chancer. Bestyrelsen risikerer at ifalde ansvar, og der er en grænse for, 
hvor mange chancer de tør tage. Der kan derfor være tilfælde, hvor en storaktionær 
ville kunne påvirke bestyrelsen til at handle mere risikovilligt, end de normalt ville.395  
Dette er ikke optimalt for samfundet, da det kan betyde store omkostninger og kon-
sekvenser. Hvis det lykkes en spekulativ storaktionær at påvirke bestyrelsen til at fo-
retage flere risikable dispositioner, vil der være risiko for samfundsmæssige tab.  
Ved stemme- og ejerbegrænsninger sikrer man, at en spekulativ aktionær ikke kan 
påvirke ledelsen til at løbe store risici med driften af den finansielle virksomhed. Den-
ne problemstilling er yderst aktuel, idet det som udgangspunkt må antages, at aktio-
nærerne opererer ud fra et kortere tidsperspektiv end hvad samfundet gør.396 
 

                                       
391 Ibid. s. 237. 
392 Ibid. 
393 Rose. NTS 2011/13/2. s. 26. 
394 Ibid. s. 40. 
395 Rangvid rapport. 2013. s. 43. 
396 Østrup. ET 3/2013. s. 251. 
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Ud fra samfundets synsvinkel er det fordelagtigt med stemme- og/eller ejerbegræns-
ninger, idet reglerne sikrer, at ledelsen ikke bliver presset til at tage for store risici 
ved pres fra aktionærer med en kortere tidshorisont.397 
Det som taler for at forbyde begrænsninger er, at aktionærernes incitamenter til at 
overvåge bestyrelsen forbedres. Risikoen for, at en storaktionær påvirker bestyrelsen 
til at tage for store risici er dog en ulempe. 
En mulig løsning til at forhindre en storaktionær med uansvarlige motiver kan være, 
at Finanstilsynet godkender førend en aktionær kan opnå en bestemt ejer- og/eller 
stemmeandel. Hvis Finanstilsynet har mistanke om, at storaktionæren er spekulativ, 
kan tilsynet nægte godkendelse.398 
 
Når lukrative storaktionærer kan hindres, betyder det, at et forbud mod stemme- 
og/eller ejerbegrænsninger er til gavn for samfundet, idet aktionærerne vil få bedre 
incitament til at overvåge og kontrollere bestyrelsen. Derudover kan det blive nem-
mere for virksomheden at sikre kapital fra aktionærer, idet det må antages, at aktio-
nærerne vil have mere indflydelse for større indskud.399 
 
6.6.3 Sikring af bestyrelsens kompetencer 
I et lovforslag om ændring af FIL er der lagt op til, at kravene til bestyrelsen præcise-
res. Ændringerne skyldtes bl.a. implementering af CRD 4 direktivet400 Lovforslaget går 
ud på, at kravet om, at bestyrelsen til enhver tid skal have tilstrækkelig viden, kom-
petencer og erfaring rykkes fra ledelsesbekendtgørelsen til FIL.401 
Endvidere er det forslået at tilføje en helt ny bestemmelse i FIL § 64, stk. 2 omkring 
bestyrelses- og direktionsmedlemmers omdømme.402 I denne bestemmelse stilles krav 
om, at ledelsesmedlemmet til enhver tid skal have: ”…et tilstrækkelig godt omdømme 
og udvise hæderlighed, integritet og uafhængighed for effektivt at kunne vurdere og 
anfægte afgørelser truffet af den daglige ledelse.”.403 Der bliver hermed lagt op til en 
skærpet tilsynsfunktion. 
Formålet med bestemmelsen er at sikre en høj standard for ledelsesmedlemmer i fi-
nansielle virksomheder – både for faglige kompetencer og personlig adfærd.404 Angå-
ende kravet til omdømme, så er der i lovforslaget angivet, at:  

                                       
397 Ibid. 
398 Rangvid rapport. 2013. s. 43. 
399 Ibid. 
400 L133 af 07/02/2014. bemærkningerne til FIL § 64, stk. 1, nr. 20. 
401 For at implementere dele af artikel 91, stk. 1, i CRD IV, jf. L133 af 07/02/2014. bemærkninger til pkt. 
20, 1. afsnit. 
402 For i at implementere artikel 91, stk. 1, 1. pkt., og stk. 8, i CRD IV, jf. L133 af 07/02/2014. s. 98. 
403 L133 af 07/02/2014. nr. 20, linje 6-9. 
404 Ibid. bemærkningerne til FIL § 64, stk. 1 og 2, 1. spalte, sidste afsnit. 
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”Det er vigtigt at opretholde den finansielle sektors omdømme, og det omgivende 
samfunds tillid til sektoren, og hensynet hertil tilsiger, at også medlemmerne af besty-

relsen og direktionen i finansielle virksomheder skal have et tilstrækkeligt godt om-
dømme i samfundet”.405 

Dermed lægges der vægt på den afsmittende effekt, som et bestyrelsesmedlem kan 
have på sektoren som helhed. I bestemmelsens stk. 3 er der angivet nogle forhold, 
som kan medføre, at en person ikke anses for at have et tilstrækkeligt godt omdøm-
me. 
 
Derudover er forslået at indsætte FIL § 64 a med krav om, at bestyrelsen skal ”afsæt-
te tilstrækkelig tid” til at varetage sit hverv i den pågældende virksomhed, i forhold til 
”virksomhedens størrelse, organisation og kompleksitet”.406 Ledelsesmedlemmerne 
skal løbende vurdere om den pågældende har afsat tilstrækkelig med tid til at kunne 
varetage sit hverv som bestyrelsesmedlem. Om tilstrækkelig tid, skrives der i lov-
forslaget: 

”… den pågældende forventelig må kunne anvende til at varetage det pågældende 
hverv eller den pågældende stilling på forsvarlig vis.”.407 

 
De lovpligtige regler som gør sig gældende for bestyrelsen, er i vidt omfang suppleret 
af soft law, som er med til at styrke tilliden til ledelsen og forhindre mulige interesse-
konflikter. Corporate governance, anbefalinger og kodeks kan være retningsgivende 
for en domstol ved ansvarsbedømmelsen. De kan også medvirke til, at bestyrelsen er 
mere bevidst omkring deres funktion samt hvordan man understøtter god selskabsle-
delse. En høj score af corporate governance kan hjælpe med at reducere risikoen for 
sagsanlæg samt dårlig omtale i medierne. 
 
Især børsnoterede pengeinstitutter har taget corporate governance begrebet til sig, 
idet de skal forholde sig til hver enkelt anbefaling. Endvidere skal medlemsvirksomhe-
derne i Finansrådet forholde sig til anbefalingerne, jf. kodekset. Det er vores vurde-
ring, at corporate governance vil få endnu større betydning, end hidtil i pengeinstitut-
terne. 
Løsninger til problemerne med bestyrelsesansvaret er derfor ikke nødvendigvis flere 
lovregulerede krav til bestyrelsen, men i stedet mere fokus på professionelle bestyrel-
ser. Til sikring af dette, er det en forudsætning, at bestyrelsen besidder de rette kom-
petencer. Både anbefalingerne for god selskabsledelse og Finansrådets ledelseskodeks 

                                       
405 Ibid. bemærkningerne til FIL § 64, stk. 1 og 2, 2. spalte, linje 2-7. 
406 Ibid. forslag nr. 24 
407 Ibid. bemærkningerne til FIL § 64 a, 1. kolonne, 4. afsnit, linje 3-5. 
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har fokus på kompetencekravet til bestyrelsen. Derudover er der i lovforslaget til ny 
FIL også sat fokus på bestyrelsens kompetencer. 
Når en professionel bestyrelse skal sikres, handler det dog ikke om, at hvert enkelt 
bestyrelsesmedlem skal være professionelt, som en indførelse af professionsansvar vil 
resultere i, men i stedet skal bestyrelsen samlet set fremstå som professionel. Dette 
sikres bl.a. ved det forslåede nye krav i FIL § 70, stk. 4 om, at bestyrelsen løbende: 
”… skal sikre, at dens medlemmer har tilstrækkelig kollektiv viden, faglig kompetence 

og erfaring til at kunne forstå virksomhedens aktiviteter og de hermed forbundne  
risici.”.408. 

Det er bestyrelsens kompetencer som kollektiv der er i fokus, og bestyrelsen har pligt 
til løbende at vurdere, om den samlede bestyrelse besidder den nødvendige viden og 
erfaring til at sikre forsvarlig drift af virksomheden, samt håndtering af risiciene her-
ved.409 I lovforslaget præciseres målet med bestemmelsen og kravet til bestyrelsen, 
da der står: 
”…at den skal være i stand til at udfordre direktionen på en konstruktiv måde, herun-

der stille relevante spørgsmål til direktionen og forholde sig kritisk til svarene.”.410 
 
Kompetencespørgsmålet hos bestyrelsen har også været i fokus i Finansrådets ledel-
seskodeks og i Rangvid-rapporten. I lovforslaget angives, at bestyrelsen skal have en 
samlet ”grundviden” om de lovgivningsmæssige rammer for ledelse af virksomhe-
den.411 Ved denne bestemmelse går lovgiver videre end hidtil og foretager en stram-
ning af, hvad der kan forventes af bestyrelsen og dens kompetencer.  
Lovforslaget indeholder også forslag om at pålægge bestyrelsen en pligt til at fastsæt-
te en mangfoldighedspolitik, jf. forslagets § 70, stk. 1, nr. 4.412 Denne skal være med 
til at fremme en tilstrækkelig diversitet i kvalifikationer og kompetencer i bestyrelsen. 
  
Det er ikke bevist, at professionelle bestyrelsesmedlemmer handler mere i samfundets 
interesse end ikke-professionelle bestyrelsesmedlemmer eller foretager mindre ledel-
sessvigt. Som beskrevet tyder det ikke på, at bestyrelsesmedlemmernes manglende 
kompetencer har været afgørende for sammenbrud i de undersøgte banker. Når det 
så er sagt, er det naturligvis nødvendigt, at bestyrelsen har kompetencer til at forstå 
de risici som selskabet påtager sig og står overfor.  

                                       
408 L133 af 07/02/2014. forslag nr. 28, linje 2-5. 
409 Ibid. bemærkningerne til FIL § 70, stk. 4. 
410 Ibid. bemærkningerne til FIL § 70, stk. 4, 2. sidste afsnit, linje 1-5. 
411 Ibid. bemærkningerne til FIL § 70, stk. 4. 
412 Ibid. forslag nr. 27. 
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Derfor finder vi, at krav til bestyrelsen som kollektiv er den bedste måde at sikre 
kompetencer fremfor at skærpe ansvarsbedømmelsen og derved øge kompetencekra-
vene for det enkelte bestyrelsesmedlem. 
 
For at sikre, at bestyrelsesmedlemmer kender til de forpligtigelser som følger med 
hvervet, kan man f.eks. kræve, at nye bestyrelsesmedlemmer skal gennemføre et 
kursusforløb. Indførelse af pligt til at gennemføre kursusforløb er også forslået af 
Rangvid-udvalget som anbefaler, at der: 

”…fastsættes nærmere krav til sådanne introduktionskurser for bestyrelsesmedlem-
mer i finansielle virksomheder, og at kursusudbydere skal godkendes af Finanstilsynet 

for at kunne udbyde et sådant kursus.”.413 
Uddannelsesforløb er også en anbefaling i Finansrådet ledelseskodeks.414 
 
I lovforslaget til FIL415 § 71, stk. 1, nr. 10 er der stillet forslag om, at den finansielle 
virksomhed skal afsætte personalemæssige og økonomiske ressourcer til introdukti-
ons- og efteruddannelseskurser til bestyrelsen.416 Formålet hermed er at understøtte 
bestyrelsens arbejde, og sikre, at bestyrelsen tilsammen besidder tilstrækkelig viden, 
faglig kompetence og erfaring sådan, at de forstå virksomhedens aktiviteter og især 
risici.417 Derudover anses kravene om ”fit & proper” også som et bidrag til at sikre 
kompetente bestyrelser, da bestyrelsen forudgående skal godkendes af Finanstilsynet. 
 
6.6.4 Strafferetligt ansvar 
Formålet med en optimering af bestyrelsesansvaret er at sikre den præventive effekt 
således, at risikoen for sammenbrud i banker kan minimeres. Til opnåelse heraf vil det 
være relevant at se nærmere på det strafferetlige ansvar for bestyrelsen. Det straffe-
retlige ansvar har en indirekte betydning for erstatningsansvaret, idet strafferetten 
også påvirker handlenormer. Strafferetten er et aldeles nyttigt redskab til at adfærds-
regulere. Selvom afhandlingens fokus er på det erstatningsretlige ansvar, er det inte-
ressant at se på om det strafferetlige ansvar kan bruges som alternativ løsning. 
 
Den væsentlige forskel på erstatningsretten og strafferetten, er at der ikke i sidst-
nævnte skal være opstået et økonomisk tab. Man ifalder straffeansvar i form af bøde 
eller fængsel, hvis der er sket en overtrædelse, mens man kun ifalder erstatningsan-
svar, hvis en række betingelser er opfyldt. 
                                       
413 Rangvid rapport. s. 44, nr. 14. 
414 Kodekset. 2013. nr. 5. 
415 L133 af 07/02/2014. 
416 Ibid. forslag nr. 33. 
417 Ibid. bemærkningerne til FIL § 71, stk. 1. 
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Strafferetten kan således være et nyttigt middel til at påvirke bestyrelsens adfærd og 
derved skabe en præventiv effekt. 
 

6.7 Delkonklusion 
En stramning af ansvarsbedømmelsen er blevet vurderet, herunder hvordan det vil 
påvirke bestyrelsen samt, hvorvidt det vil være optimalt for samfundet. Der er taget 
udgangspunkt i tre mulige stramninger: ændring af ansvarsgrundlaget, ændring af 
bevisbyrden samt øgede opgaver og pligter for bestyrelsen. Derudover er der foreta-
get en vurdering af, om det er muligt at ændre ansvarsreglen til objektivt ansvar. 
 
Stramninger af bestyrelsesansvaret skal tages yderst alvorligt, da skærpelse af retstil-
stande kan medføre negative konsekvenser. Hvis bestyrelsesansvaret skærpes, kan 
det føre til overforsigtighed fra bestyrelsen. Når bestyrelsen er mindre risikovillig end 
samfundet, og ikke mindst hvad aktionærerne ønsker, vil det ikke være Kaldor Hicks 
optimalt.  
Ved en stramning af ansvarsbedømmelsen kan bestyrelsen allokere noget af den øge-
de risiko over på et forsikringsselskab ved at tegne bestyrelsesansvarsforsikring. 
 
De nye lovforslag i ledelsesbekendtgørelsen og i FIL har begge fokus på bestyrelsens 
aktive rolle og på bestyrelsens rolle som kontrollant. Lovgiver ønsker i endnu højere 
grad at sætte fokus på bestyrelsens kompetencer og har et overordnet mål og ønske 
om at sikre samfundets tillid til pengeinstitutsektoren. På den baggrund er ledelsens 
enorme betydning blevet fremhævet, og det er blevet anerkendt, at ledelsens kompe-
tencer skal optimeres. 
Der er således med lovforslagene sket en stramning af bestyrelsesansvaret i form af 
flere pligter, krav og ansvarsområder til bestyrelsen.  
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Kapitel 7 - Konklusion 
 
I afhandlingen er der kigget nærmere på det danske erstatningsansvar for bestyrelsen 
i pengeinstitutter. Ansvarsgrundlaget er culpa, og i bedømmelsen af denne bruges en 
adfærdsnorm. Adfærdsnormen for bestyrelsen i pengeinstitutter er søgt fastlagt ud fra 
retskilderne: regulering, retspraksis og forholdets natur. Derudover har vi benyttet 
soft law og diverse fortolkningsbidrag for at komme adfærdsnormen nærmere.  
 
De lovgivningsmæssige krav som stilles til bestyrelsen fremgår af bestemmelserne i 
SL, FIL og ledelsesbekendtgørelsen. Der stilles bl.a. krav om, at bestyrelsen skal ud-
arbejde politikker og retningslinjer til direktionen. Det er bestyrelsens opgave at give 
instrukser til direktionen angående rapporteringen – både angående omfanget og hvor 
ofte rapporteringen skal foreligge. Bestyrelsen skal løbende kontrollere, at direktionen 
overholder disse instrukser, men samtidig skal bestyrelsen kunne stole på de informa-
tioner, som direktionen giver. 
 
For at bestyrelsesmedlemmer ikke skal ifalde erstatningsansvar, kræver det, at der er 
styr på formalia, herunder udarbejdelse af politikker og retningslinjer samt, at besty-
relsen fører tilstrækkeligt tilsyn og kontrol med direktionen. Ved tilstrækkeligt menes, 
at det er bestyrelsens ansvar, at selskabets ledes betryggende. Bestyrelsen vil således 
være nødsaget til at forstå det pågældende pengeinstituts forretningsaktiviteter for 
derigennem at kunne indrette selskabet betryggende og ud fra et mål om fremtidig 
drift og vækst. Bestyrelsen skal have den fornødne information for at kunne opfylde 
dette krav og er derfor nødt til at få rapportering fra direktionen. Dertil skal bestyrel-
sen give direktionen modspil og stille spørgsmål til den daglige drift og aktivitet i sel-
skabet. 
 
Lovgivningen indeholder flere normative ordvalg og er generelt præget af upræcise 
formuleringer, hvilket overlader en vis skønsmargin til domstolene, når de skal vurde-
re, om bestyrelsen har handlet culpøst. Der efterlades dermed en vis tvivl angående, 
hvordan adfærdsnormen fastlægges. Usikkerheden herved er ikke optimal for hverken 
bestyrelsen, samfundet eller aktionærerne. Usikkerheden ønskes i vidt muligt omfang 
undgået sådan, at bestyrelsen handler i samfundet og aktionærernes interesse.  
En anden ulempe ved lovens fleksibilitet er, at fleksibiliteten kan have bidraget til nog-
le af bestyrelsens problemer med at ”overholde” loven og agere efter hensigten. Dette 
kan bl.a. ses ved for meget fokus på opfyldelse af formelle krav og manglende kontrol 
med den praktiske anvendelse af f.eks. retningslinjer, rapportering og kreditprocedu-
rer. 
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I finansielle virksomheder stilles der krav om uafhængighed mellem bestyrelse og di-
rektion. Uafhængigheden er med til at sikre, at bestyrelsen fører tilsyn med direktio-
nen, men har dog også den negative effekt, at bestyrelsen får mindre indsigt i den 
daglige ledelse. Uafhængighedsfaktoren betyder øgede krav til direktionens rapporte-
ring sådan, at bestyrelsen konstant er vidende om, hvordan selskabets drift er. Det er 
bestyrelsens ansvar at sørge for at få den fornødne rapportering til at kunne udføre 
kontrol med selskabet og direktionens daglige ledelse.  
 
De såkaldte fit & proper krav til bestyrelsen indebærer krav til det enkelte bestyrel-
sesmedlems egnethed og hæderlighed. Det er Finanstilsynet, som har kompetencen til 
at vurdere, om en pågældende person udviser tilstrækkelig med egnethed og hæder-
lighed til at kunne sidde i bestyrelsen i det pågældende pengeinstitut. Ved reglen i FIL 
§ 64 gives dermed en vis magt til Finanstilsynet, som kan erklære et bestyrelsesmed-
lem for uegnet samt en beføjelse til at afskedige et bestyrelsesmedlem. Beføjelsen til 
at afskedige tilfalder dog som udgangspunkt aktionærerne på generalforsamlingen, 
men i henhold til FIL § 64 tilfalder dette også Finanstilsynet. Finanstilsynets kompe-
tencer til tidligere at kunne gribe ind er således forstærket ved bestemmelsen. 
 
Ved professionelle bestyrelsesmedlemmer, såsom advokater eller revisorer, vil der i 
praksis ofte blive anvendt en strengere adfærdsnorm. Der er ikke tale om professi-
onsansvar, men udelukkende om en strengere culpabedømmelse af professionelle be-
styrelsesmedlemmer, som besidder en særlig faglig viden. Det kan især få betydning 
for den interne fordeling af erstatningsbyrden mellem de enkelte bestyrelsesmedlem-
mer. Vi har i afhandlingen vurderet muligheden for at stramme det nuværende an-
svarsgrundlag culpa og i stedet dømme efter et professionsansvar. Vi er nået frem til, 
at dette ikke er optimalt, da det formentlig vil stille for store krav til det enkelte be-
styrelsesmedlem. Man vil risikere en for ensformig professionel bestyrelse med størst 
fokus på individet og ikke kollektivets viden og erfaring. Derudover risikerer man, at 
det bliver svært at tiltrække de ”rigtige” personer til bestyrelsen. Mange potentielle 
bestyrelsesmedlemmer vil ikke ønske en strengere bedømmelse og øget risici, som 
netop følger med øgede kompetencekrav. 
 
Begrebet business judgment rule bruges inden for selskabsretten til at give plads til 
det forretningsmæssige skøn. Reglen går ud på, at beslutninger som er taget i god tro 
og på et oplyst grundlagt, som udgangspunkt ikke medfører erstatningsansvar. Vi er 
kommet frem til, at anvendelsen af business judgment rule er efficient inden for be-
styrelsesansvar. Reglen sikrer, at bestyrelsen har de rette incitamenter, og at overfor-
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sigtighed minimeres. Endvidere sikrer reglen, at der bliver afskåret nogle sager, hvor 
sagsomkostningerne til bevisføring ville overstige gevinsten. 
 
Soft law er i vidt omfang benyttet til at fastlægge adfærdsnormen. Der er primært set 
nærmere på corporate governance og på anbefalingerne for god selskabsledelse og 
Finansrådets ledelseskodeks for medlemsvirksomhederne. Soft law kan være ret-
ningsgivende for en domstol ved ansvarsbedømmelsen. Derudover antages det, at 
soft law påvirker bestyrelsen til at være mere bevidste om deres rolle, og om hvordan 
god selskabsledelse udføres. Dette skyldtes, at der gælder et krav om, at bestyrelsen 
i børsnoterede selskaber skal forholde sig til hver enkelt anbefaling efter et følg-eller-
forklar princip. Bestyrelsens redegørelse skal nærmere angives i selskabets årsregn-
skab. 
 
En høj score af corporate governance reducerer risikoen for sagsanlæg samt negativ 
omtale fra medierne. Derfor er det vores vurdering, at corporate governance fremover 
får større betydning - også i de unoterede virksomheder.  
Dette kan også ses ved Finansrådet tiltag i 2013 og udarbejdelse af et ledelseskodeks 
til deres medlemmer. Finansrådet medlemmer vil fremadrettet, som en del af ledel-
seskodekset, også skulle forholde sig til anbefalingerne for god selskabsledelse. Der-
med er det ikke kun de børsnoterede pengeinstitutter, men også de unoterede, som 
vil være omfattet. 
 
For at kunne klarlægge bestyrelsens problemer og medvirken til bankernes krise har 
vi analyseret advokatundersøgelserne for at komme tættere en adfærdsnorm. I flere 
tilfælde har bestyrelsen ikke sikret sig indsigt i selskabet, ikke forholdt sig aktivt og 
ikke foretaget den nødvendige kontrol af direktionen. Der har typisk været tale om en 
stærk og dominerende direktør, hvor bestyrelsen ikke har formået at give et tilstræk-
keligt modspil og stille de nødvendige kritiske spørgsmål.  
Undersøgelserne belyste dog også, at der ofte ikke var problemer med at udarbejde 
de påkrævede politikker og retningslinjer, men derimod problemer med at følge op 
på, at de blev fulgt. Undersøgelserne belyser problemerne med kontrollen og bestyrel-
sens tilsynsfunktion af direktionen. 
 
Vi har på baggrund af undersøgelserne påpeget følgende problemer hos bestyrelsen: 
manglende kompetencer, opportunistisk adfærd, optimisme og frygt for at blive uven-
ner med direktionen. Især forfølgelsen af egne interesser ser vi som et stort problem i 
den finansielle sektor, idet sektoren har så stor en samfundsmæssig betydning, at 
sådan interesser bør undgås. 
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Vi har ved hjælp af principal-agent teorien belyst de modsatrettede interesser og dets 
problematikker. Afhandlingen har fokuseret på forholdet mellem bestyrelsen og aktio-
nærerne samt på forholdet mellem bestyrelsen og samfundet.  
Aktionærernes primære mål er profitmaksimering. Samfundet er mest interesseret i et 
”sundt” selskab, som kan sikre en stabil finansiel sektor. Aktonærernes og samfundets 
mål er ikke modstridende, men på grund af de forskellige interesser antages det, at 
samfundet som principal er mindre risikovillig end aktionærerne. Af samme årsager 
finder vi, at aktionærerne har et mere kortsigtet perspektiv end samfundet. 
 
Bestyrelsen vil ofte have tendens til at forfølge egne mål, såsom prestige og penge, 
og ud fra undersøgelserne tyder dette på, at have været tilfældet i de krakkede ban-
ker. Fortsat drift af selskabet ud over ”håbløshedstidspunktet” og desperate rednings-
forsøg, såsom risikofyldte projekter kan være et udtryk for at bestyrelsen ikke vil se 
et sammenbrud i øjnene, da det ville skade deres omdømme. Det kan dog også tæn-
kes, at bestyrelsen ikke har haft de fornødne kompetencer til at kunne forstå den risi-
ko som bankerne stod over for og dermed ikke har formået at gøre noget.  
Det er derfor nødvendigt med disciplineringsredskaber således, at bestyrelsens, sam-
fundets og aktionærernes interesser bedst samordnes og for at undgå bestyrelsens 
opportunistiske adfærd. 
 
En skærpelse af ansvarsbedømmelsen for bestyrelsen vil ikke ubetinget være til akti-
onærernes fordel, da omkostningerne i sidste ende formentlig vil skulle betales af ak-
tionærerne selv. Selvom en skærpelse kan skabe en betydelig incitamentseffekt, vil 
det dog samtidig medføre risiko for overforsigtighed og øget agentomkostninger hos 
bestyrelsen. En skærpelse af ansvarsbedømmelsen kan ikke sikre, at bestyrelsen får 
de optimale incitamenter.  
Det konkluderes derfor, at der ikke bør foretages en yderligere skærpelse af ansvars-
bedømmelsen for bestyrelsesansvaret, da det ikke er Kaldor Hicks efficient. 
 
I stedet for at ændre på ansvarsbedømmelsen og dermed bestyrelsens risiko for at 
ifalde erstatningsansvar er alternative løsninger til at give de optimale incitamenter 
blevet diskuteret. Et forslag er at forbyde incitamentsaflønning i pengeinstitutter såle-
des, at bestyrelsen ikke er fristet til kun at tænke kortsigtet og forfølge egne interes-
ser. 
Et andet alternativ er at forbyde stemme- og/eller ejerbegrænsninger som i høj grad 
har præget den finansielle verden. Uden mulighed for storaktionærer vil det være 
svært for aktionærerne at få de korrekte incitamenter til overvågning pga. free rider 
problemer mellem aktionærerne som følge af uobserverbare handlinger. Det står dog 
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ikke klart, om forbud mod stemme- og/eller ejerbegrænsninger rent faktisk vil betyde 
øget overvågning, idet der er risiko for, at en storaktionær vælger at afpresse ledel-
sen ud fra egne interesser og ikke nødvendigvis i alle aktionærernes interesse, herun-
der minoritetsaktionærerne. Derudover kan det også tænkes, at en storaktionær må-
ske vælger at sælge sine aktier fremfor at udøve den ønskede disciplinering af ledel-
sen. 
Vi anser dog ophævelse af begrænsningerne som en god løsning, da det kan have en 
disciplinerende effekt sådan, at der bliver færre problemer med bestyrelsens opportu-
nistiske adfærd og frygt for at blive uvenner med direktionen. For at undgå for meget 
optimisme omkring fremtiden kræver det dog, at der bliver sikret mod spekulative 
storaktionærer i pengeinstitutterne. Dette kan f.eks. ske ved, at Finanstilsynet får 
kompetencen til at godkende eventuelle storaktionærer i selskabet.  
Et tredje forslag er at øge kravene til bestyrelsens kompetencer. Bestyrelsens kompe-
tencer er allerede et fokuspunkt i lovgivningen såvel som i soft law. Fremover mener 
vi, at sikringen af en kollektiv ”professionel” bestyrelse med de rette kompetencer bør 
prioriteres. Finansrådet kodeks og den nye FIL er et skridt på vejen, og det tyder på, 
at lovgiver har anerkendt behovet for øget fokus på bestyrelsens kompetencer og be-
styrelsens forståelse for, hvordan det er at drive bankvirksomhed.  
 
Bestyrelsesevaluering kan være et nyttigt værktøj til at vurdere og forbedre bestyrel-
sens performance og dermed reducere risikoen for sagsanlæg. Fordele ved en evalue-
ring er, at opmærksomheden rettes mod det enkelte bestyrelsesmedlems kompeten-
cer, pligter og opgaver. Det er dog vigtigt, at der opsættes en værdiskabende proces 
for evalueringen og at der ikke blot bliver tale om en liste, der kan krydses af. Endvi-
dere er det naturligvis essentielt, at der følges op på evalueringen. 
 
Afslutningsvis vil vi bemærke, at erstatningsansvaret ikke er det eneste præventive 
reguleringsværktøj. Det kan tænkes, at den præventive effekt som søges opnået ved 
erstatningsretten, bedre vil kunne opnås ved stramninger af straffeansvaret for besty-
relsesmedlemmer.  
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