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Kapitel 1 Indledning 
I dette kapitel sættes rammerne for afhandlingen. Formålet er således at indføre læseren i problem-

stillingen og give vedkommende et oprids af afhandlingens præmisser. 

1.1  Executive summary 
The world has undergone some drastic changes since the crash of Lehmann Brothers in the fall of 

2008. The Danish financial institutions were also struck by the crisis and one of the main reasons 

was the risky behavior the management showed.  

 

This thesis is directed towards Corporate Governance in the savings banks as their legal structure 

provides the management possible control over the company. That leaves the depositors with no 

formal control over the management’s behavior and that has lead to the research question, ”Corpo-

rate Governance in a savings bank – how are the depositors’ interests safeguarded?” 

 

Through an analysis of the depositor’s motives to become so, it is derived that they primarily have 

three interests. These are focused on securing the independence and the earnings while being able to 

influence the direction of the savings bank. 

 

However the legal structure poses some risks for the depositors’ interests, because the management 

has the de facto control over the savings bank. Therefore the risks are primarily centered around the 

management and whether they are taking too few or too many risks and/or if they are focusing on 

their own interests rather than the depositors’.  

 

Therefore it is interesting to see whether Corporate Governance can play a role in securing the de-

positor’s interests. It is found that it has a crucial role in the safeguarding of these, as Corporate 

Governance is designed to enhance the companies’ openness. This, however, only sets the bounda-

ries, it is the companies themselves who decide whether Corporate Governance is effective. 

 

One of the key elements in making a good Corporate Governance effort is the board, as they are the 

stewards of the depositor’s interests.  Therefore their views and beliefs are vital in order to secure 

the depositors’ interests. In order for them to carry out their job it is crucial that the company have 

effective internal controls and risk assessment, otherwise it is impossible for them to control the 

company.  

 

Through the legislation the Danish Financial Supervisory Authority is one of the mechanisms that 

provide assurance to the stakeholders, including the depositors’, whether or not the board is doing 

their job properly.   

 

The auditors, both external and internal, are also key mechanisms for providing that kind of assur-

ance. Through an extensive set of legislation they offer information on the savings banks perfor-

mance on key areas.  
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The final conclusion on the thesis is that the depositors’ interests are safeguarded through heavy 

regulation and supervisory bodies. However the effect of their work is dependent on how the board 

manages to be the unifying character.  Therefore if the depositors’ want maximum security then 

they will have to join the board and play an active role in the savings bank themselves.  

1.2 Indledning 
Lehman Brothers´ kollaps i efteråret 2008 var startskuddet til en global finanskrise, der ændrede 

vores økonomiske verdensbillede
1
. Danmark gik heller ikke ramt forbi, og en synlig konsekvens af 

finanskrisen er de mange bankkrak, der har været i de senere år. Det har sat gang i en heftig debat 

om de finansielle virksomheder og deres ageren i krisen.  

 

Den danske finansielle sektor er en diversificeret størrelse med mange og forskelligartede aktører i 

mellem. Udover de traditionelle bankaktieselskaber findes der sparekasser og andelskasser, som 

både i organisering og formål er milevidt fra det traditionelle bankaktieselskab. Fælles for branchen 

er dog, at den er kommet under voldsom anklage i forbindelse med den globale finansielle krise. 

 

Behov for statslig intervention 

Da krisen tog fat, opstod behovet for statslig intervention i en ellers privatejet sektor. I Danmark 

blev løsningen Finansiel Stabilitet A/S (FS), der så dagens lys i oktober 2008. Formålet med nyska-

belsen er, at: ”… medvirke til sikring af finansiel stabilitet i Danmark, herunder at afvikle nødli-

dende pengeinstitutter…” 
2
.  

 

Siden oprettelsen har afviklingsselskabet overtaget ti pengeinstitutter hvoraf Fjordbank Mors A/S er 

det seneste
2
. Af de virksomheder, som FS har overtaget siden 2008, er det kun Løkken Sparekasse

3
 

(LS) der tilhører den særegne størrelse garantsparekasse i sin reneste form. Det er i sig selv ejen-

dommeligt, når der er flere sparekasser end traditionelle bankaktieselskaber i Danmark
4
.  

 

At flere aktieselskaber end sparekasser er overdraget til FS kan til dels skyldes, at førstnævnte ofte 

har et større forretningsomfang. Som følge af det større albuerum bliver konsekvenserne også mere 

fatale, når det for alvor går galt, hvilket dårlige markedsforhold, ubalanceret risikoprofil, uforsigtig-

hed eller ledelsen kan være eksempler på. 

 

Ledelsen er et oplagt sted at starte, da det modsat markedsforholdene, er noget virksomheden selv 

kan styre.”Ledelse” kan udøves på forskellige måder og det har haft vidt forskellige konsekvenser 

for de enkelte pengeinstitutter. 

 

Som følge af de mange ledelsesskandaler under finanskrisen er begrebet ”Corporate Governance” 

(CG) for alvor kommet ind i befolkningens bevidsthed. Uroen har påvirket de finansielle virksom-

                                                 
1
 CEVEA (2010: 35). 

2
 www.finansielstabilitet.dk  

3
 På overtagelsestidspunktet, er senere omdannet til Løkken Sparebank A/S. 

4
 Se tabellen i bilag 1. 

http://www.finansielstabilitet.dk/
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heder, og deres enorme betydning i det globale økonomiske system gør i særdeleshed, at deres 

håndtering af CG er i fokus. 

 

Der findes mange definitioner på CG, fra officielt hold i Danmark er fortolkningen, at det betyder 

god selskabsledelse. Det giver sig udtryk i det indbyrdes forhold, der er mellem direktion, bestyrel-

se/tilsynsråd, kapital ejere og virksomhedens eksterne interessenter
5
. Med andre ord er god sel-

skabsledelse et meget luftigt begreb, der skal tilfredsstille mange interessenter
6
. 

 

Denne afhandling fokuser på CG i den finansielle sektor og mere specifikt på garantsparekasserne. 

De er udvalgt på grund af deres bemærkelsesværdige virksomhedsstruktur, hvor de har begrænset 

adgang til at søge ny kapital. Alligevel skal de gebærde sig på det samme marked som bankaktiesel-

skaberne. Sparekasserne bevæger sig derfor i en udfordrende trekant mellem profit, almennyttige 

formål og offentlighedens interesse, og derfor er det en interessant case. 

1.3 Problemformulering 
Sparekassen er som nævnt ikke et traditionelt pengeinstitut, ej heller ud fra et juridisk synspunkt

7
. 

Stemmeloftsbegrænsningen i en sparrekasse gør det umuligt for en enkelt garant at have stemme-

majoriteten. Det medfører en reel risiko for, at kontrollen over sparekassen tilhører ledelsen og ikke 

garanterne
8
.  

 

Finanskrisen har vist, at nogle pengeinstitutter er kommet i vanskeligheder, som følge af at ledelsen 

er bygget op omkring en eller få stærke personer
9
. Derfor er det relevant at undersøge, hvem der 

sikrer den enkelte garants interesser i en sparekasse, når selskabsformen både forhindrer og beskyt-

ter mod, at nogen garant har bestemmende indflydelse. 

 

Lov om Finansiel Virksomhed (FiL)
10

 § 81 tilsiger, at repræsentantskabet er den øverste myndighed 

i en sparekasse. Vedtægterne bestemmer derfor, at ledelsen i eksempelvis Middelfart Sparekasse 

(MS) er bygget op efter følgende skabelon: 

 

1. Garanterne vælger et repræsentantskab
11

 

2. Repræsentantskabet vælger bestyrelsen
12

 

3. Bestyrelsen ansætter direktionen
13

 

Figur 1.0
14

 giver et grafisk overblik af, hvordan den overordnede ledelse af MS er sammensat.  

                                                 
5
 http://www.corporategovernance.dk/sw37802.asp 

6
 Begrebet bliver uddybet yderligere i kapital 5.1. 

7
 For en uddybende gennemgang af forskelle mellem sparekasser og bankaktieselskaber henvises til kapitel 2.2. 

8
 Ejerskab (1999:235). 

9
 Krog (2010). 

10
 FiL (2010). 

11
 MS Vedtægter (2011) § 7. 

12
 MS Vedtægter (2011) § 11. 

13
 Egen tilvirkning efter MS Vedtægter (2011). 

14
 MS Vedtægter (2011) § 13 
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Overordnet set er der ikke noget fordækt i op-

bygningen. Men det kan problematiseres, at:  

”Bestyrelsen og direktion drager omsorg for, at 

kandidatopstillingen bliver så alsidig som muligt i 

geografisk og erhvervsmæssig henseende”15.  

 

Dermed har de en væsentlig indflydelse på deres 

eget hverv16, hvilket forstærker risikoen for, at 

sparekassens ledes af ”få stærke mænd” og dermed 

sætter garantdemokratiet ud af spil.  

 

Denne risiko øges tillige af, at den enkelte garant ikke har direkte indflydelse på den daglige drift og 

dermed ikke på, om det er ledelsens interesser, der tilgodeses frem for garanternes. Problematikken 

har ført til følgende problemformulering: 

 

”Corporate Governance i en sparekasse - Hvordan varetages garanternes interesser?” 

 

For at operationalisere det er følgende underspørgsmål udarbejdet:  

 

1. Hvad er en sparekasse? 

2. Hvad er en garant? 

3. Hvilke muligheder har garanterne for at varetage deres interesser? 

4. Hvad er garanternes interesser? 

5. Hvad er risikoen for, at garanternes interesser ikke varetages? 

6. Hvordan varetager corporate governance garanternes interesser? 

7. Hvilken betydning har bestyrelsen for garanternes interesser? 

8. Hvordan varetager risikostyring og interne kontroller garanternes interesser? 

Afhandlingens formål er at beskrive, hvilke udfordringer ”sparekasse-formatet” giver i relation til 

varetagelsen af den enkelte garants interesser, samt hvordan denne risiko kan håndteres.   

1.4 Afgrænsning 
I forbindelse med besvarelsen af spørgsmålene i problemformuleringen, er der fortaget en række 

afgrænsninger og fravalg, som der redegøres for her. 

 

Af hensyn til afleveringsfristen er der kun medtaget materiale frem til 1. september 2011, hvorfor 

forhold, der indtræffer herefter ikke indgår. 

 

Afhandlingens fokus er danske garantsparekasser, da indskydersparekasser stort set er ikke eksiste-

rende, hvorfor de ikke omtales yderligere. Da garantsparekasser er selvejende sparekasser, omtales 

reglerne om omdannelse til aktieselskaber ikke.  

                                                 
15

 MS Vedtægter (2011) § 7.6. 
16

 Det skal dog understreges, at det ikke nødvendigvis er et problem, men det kan blive det. 

Figur 1.0 ”Oversigt over ledelsesstrukturen i MS” 
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Der præsenteres udelukkende udvalgte teorier, der dog ikke bliver uddybet nærmere af hensyn til 

afhandlingens omfang. Dette er ligeledes begrundelsen for, at der ikke arbejdes i dybden med alle 

aspekter og der således kun fremhæves dem der skønnes at være de væsentligste. 

1.5 Definitioner 
Når finansielle virksomheder/den finansielle sektor nævnes i denne afhandling, er det kun pengein-

stitutter, der menes. 

 

Selskabsloven (SEL)
17

 har indført nye begreber som ”Det centrale ledelsesorgan” og ”Det øverste 

ledelsesorgan”, men her benævnes det blot ledelsen. Det kan dække over direktionen, bestyrelsen 

og repræsentantskabet og det vil i de tilfælde hvor det er nødvendigt tydeligt fremgå hvilket organ 

der er tale om. 

 

Da det er MS, der er case-virksomhed, nævnes den oftere end andre, men det betyder ikke, at det 

ikke er gældende for andre garantsparekasser. Det betyder også, at når garanterne nævnes, er det 

underforstået, at der er tale om garanter i MS med mindre andet angives. 

1.6 Metode 
Formålet med denne afhandling er at 

undersøge, hvordan garanternes interes-

ser varetages, hvilket gøres igennem 

primære- og sekundære datakilder. For 

at sikre at afhnadlingen har de elemen-

ter, der kræves af en skriftlig fremstil-

ling, er der taget udgangspunkt i figur 

1.1
18

 

 

Afhandlingen gennemføres som et case-study af MS, da det giver et godt fundament for at forstå 

problemstillingen og den vil blive inddraget, hvor det er fundet relevant. 

 

Problemformuleringen sætter kursen for opgaven, men det er de andre elementer, der udformer op-

gaven. Teorien er den vinkel, problemstillingen betragtes fra og således forsøger at konkludere på
19

. 

Der findes dog ikke meget teori udelukkende om sparekasser, hvorfor det har været nødvendigt at 

foretage flere tilnærmelser. Om end det er en svækkelse, så vurderes det, at materialet stadig er an-

vendeligt, blot man holder forbeholdende in mente. 

 

Den indsamlede empiri er af kvalitativ karakter, da der er tale om en spørgeskemaundersøgelse og 

et interview. Spørgeskemaundersøgelsen er udført blandt udvalgte garanter i MS med spørgsmål af 

mere lukket karakter, dog med kommentarfelter hvor det var relevant. Denne fremgangsmåde er 

                                                 
17

 SEL (2011). 
18

 Egen tilvirkning efter Andersen (2005:24). 

19 Andersen (2005:29) 

Figur 1.1 ”Elementer i vidensproduktion” 
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anvendt af hensyn til standardiseringen, men afhandlingens eksplorative karakter har medført et 

behov for kommentarfeltet. 

 

Der er foretaget et interview med den CSR-ansvarlige i MS, og her blev der anvendt et antal relativt 

brede spørgsmål, der var delt op i temaer for at styre interviewets retning. Det er blevet optaget og 

er efterfølgende blevet transskriberet i sin fulde længde - dog med mindre korrektioner af hensyn til 

læsevenligheden
20

.  

 

Når ovenstående er skrevet, så skal det dog anføres, at der også anvendes kvantitative data i afhand-

lingen. Det sker, når der henvises til de sekundære datakilder, der hovedsageligt består af bøger, 

artikler, rapporter og lovgivningen. 

 

Ovenstående bliver alt sammen opsummeret i konklusionen, der er afslutning, hvor der svares på 

problemformuleringen. Herefter perspektiveres opgavens konklusion til andre relevante områder. 

1.7 Struktur 
For at fastholde den røde tråd i afhandlingen følger her en nærmere beskrivelse af de enkelte kapit-

ler, og hvad de indeholder samt formålet med dem. Sammenhængen fremgår af figur 1.2
21

. 

 

Kapitel 1: Indledning 

Dette kapitel indeholder rammerne for afhandlingen og har derfor et vigtigt formål. 

 

Kapitel 2: Sparekassen 

Kapitlet er medtaget for at give et indblik i, hvad 

en sparekasse og en garant er. Det er således 

fundamentet for at forstå garanternes interesser. 

 

Kapitel 3: Garanters motiver og interesser 

Her bygges der videre på det foregående kapitel for at udlede hvilke interesser, garanterne har. Det 

gøres både ved, at der redegøres for forskellige motivtyper, men også ved at drage paralleller til 

”mikrolån”. Kapitlet ender ud med tre ”garantinteresser”, som bliver omdrejningspunktet for resten 

af afhandlingen.  

 

Kapitel 4: Risiko 

Kapitlet omhandler risiko, og hvorfor det opstår - specifikt i forhold til garanternes interesser. Der 

fokuseres på bestyrelsens rolle i den forbindelse, og om de er løsningen på agentproblemet. Igen-

nem konkrete eksempler påvises det, at garanternes interesser reelt er i fare. Slutteligt kommenteres 

der på, hvorledes ”garantinteresserne” er påvirket af de identificerede risici. 

 

 

                                                 
20

 Interview med CSR ansvarlig i MS Helle Lund Gregersen (HLG) se bilag 6. 
21

 Egen tilvirkning. 

Figur 1.2 ”Afhandlingens struktur” 
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Kapitel 5: Corporate Governance 

En måde at varetage garanternes interesser på er igennem CG. Gennem relevante anbefalinger og 

væsentlige parametre foretages der en gennemgang af, hvordan begrebet influerer på ”garantinteres-

serne”. 

 

Kapitel 6: Bestyrelsen 

Det er bestyrelsen der samler trådene i virksomheden og igennem en gennemgang af de relevante 

lovbestemmelser og anbefalinger analyseres deres betydning for garanternes interesser. 

 

Kapitel 7: Interne kontroller og risikostyring 

Det undersøges i dette kapitel hvordan lovgiver, Finanstilsynet (FT) og den eksterne- og interne 

revision kan påvirke varetagelsen af garanternes interesser. 

 

Kapitel 8: Konklusion og perspektivering 

Her samles trådene fra opgaven, og der svares på det stillede hovedspørgsmål, ”Corporate Gover-

nance i en sparekasse - Hvordan varetages garanternes interesser?”. Efterfølgende sættes afhand-

lingens konklusion i perspektiv. 

 

Kapitel 9-10: Bilag og litteraturliste  

Dette kapitel rummer bilagene og en oplistning af den anvendte litteratur. 

 

Kapitlerne 2-7 afrundes med delkonklusioner, hvor der svares på underspørgsmålene formuleret i 

kapitel 1.3 

1.8 Kildevalg- og kritik 

Nedenfor følger en gennemgang af den valgte litteratur, samt en kritik heraf. 

1.8.1  Kildevalg 

Herunder følger en kort gennemgang af de enkelte kildetyper: 

 

Afhandling: 

Der er anvendt en afhandling fra cand.merc.sol studiet da den indeholder interview med relevante 

personer fra MS. 

 

Artikler: 

De anvendte artikler stammer primært avisernes erhvervssektioner og fra anerkendte forskere. Disse 

er valgt, da de både repræsenterer nyheder og forskernes input. 

 

Bøger: 

Dem der benyttes, er skrevet af fagfolk med stor praktisk og teoretisk erfaring med emnet hvorfor 

de kan bidrage med værdifulde input til den videre tolkning. 

 

 



8 

 

Interview: 

Der er foretaget interview med relevante personer, både personligt men også allerede eksisterende 

fra internettet og i en afhandling. 

 

Middelfart Sparekasse dokumenter: 

Der er anvendt materiale fra MS’ hjemmeside, da det bidrager med værdifuld viden om de interne 

forhold. 

 

Internettet: 

Det er anvendt i forbindelse med informationssøgning og er valgt, grundet de mange informationer. 

 

Spørgeskemaundersøgelse: 

Der er udsendt en spørgeskemaundersøgelse til udvalgte garanter for at få empiri fra dem det hele 

handler om. 

 

Rapporter: 

Der er udvalgt rapporter fra forskellige instanser, der kan være med til at belyse opgavens problem-

stilling ud fra andre vinkler, end bøger og artikler giver.  

 

Årsrapporter: 

De årsrapporter, der er anvendt, er benyttet som følge af ønsket om at have kvalitative og kvantita-

tive data om de pågældende virksomheder. 

1.8.2  Kildekritik 

Denne afhandling anvender et miks af primære- og sekundære data. Fordelen ved førstnævnte er, at 

det er forfatteren selv, der har været ude og indsamle dem, hvorfor de giver et godt kendskab til 

dem. I denne afhandling er de adspurgte personers holdninger vigtige, hvorfor deres subjektive 

præg er ønskeligt. Dog skal man have for øje, hvem det er, der kommer med udsagnene, når det skal 

vurderes, om de er eviggyldige. Det skal dog bemærkes, at analysedata er relativt begrænsede og 

dermed ikke kan bruges som repræsentativ statistik. Derfor kan de kun anvendes i denne afhandling 

og med dette formål. 

 

De sekundære kilder vurderes at være uafhængige kilder, dog med undtagelse af dokumenterne fra 

MS. Men uanset om det er forskere, erhvervsfolk eller revisorer, der har skrevet det materiale, der 

anvendes, skal man være opmærksom da de muligvis har deres egne holdninger, der måske fremfø-

res. Det menes der dog at være taget højde for, da materialet anvendes til at tolke på.. 

 

 

 



9 

 

Kapitel 2 Sparekassen 
En indføring i sparekassernes historie er nødvendig for at forstå, hvorfor sparekasserne er så speci-

elle. Nærværende kapitel giver en indføring heri og er suppleret med en beskrivelse af rammerne 

hvorunder de finansielle virksomheder opererer i dagens Danmark. 

2.1 Sparekassernes historie og præsentation af Middelfart Sparekasse 
Mellem Skælskør og Næstved på sydvest-Sjælland ligger Holsteinborg Gods, og det var her, at der i 

1810 blev oprettet den første sparekasse i Danmark
22

. Det var startskuddet til en ”bevægelse”, der 

prægede danmarkshistorien markant i hvert fald indtil 1989.  

  

I løbet af det sidste år i 1980’erne skete der store omvæltninger i sparekasse-sektoren, og på tærsk-

len til et nyt årti var alt forandret i den del af den finansielle branche. I det år blev det muligt for 

sparekasser at søge en form for ekstern kapital, som de ellers altid har været afskåret fra.  

 

Siden den første sparekasse blev grundlagt 179 år tidligere har sparekasser altid været kendetegnet 

ved, at de har været organiseret som selvejende institutioner
23

. Den virksomhedsform betyder, at 

sparekasserne var ”henvist til at forøge egenkapitalen gennem tegning af garantikapital eller gen-

nem indtjeningen…”
24

. Dermed havde de, i modsætning til bankerne, ikke mulighed for at styrke 

kapitalgrundlaget gennem aktieemissioner. 

 

Den lidt mere forsigtige tilgang til virksomhedsdrift harmonerer godt med, at: ”Sparekassernes 

fornemmeste opgave var den sikre opbevaring af fattigfolks opsparing,… 
25

. Dermed blev de mere 

risikable forretninger overladt til bankerne. 

 

I det hele taget fremstod sparekasserne en del længere tilbage i udviklingen end bankerne, men en 

væsentlig årsag til det skal findes i lovgivningen. Indtil 1974 var det ikke muligt for sparekasser at 

drive bankvirksomhed. Det betød, at de ikke måtte stille garantier, diskontere veksler, drive inkas-

sovirksomhed og valutaforretninger, yde blankolån samt at gennemføre aktieemissioner for virk-

somhederne
26

. Dog måtte sparekasserne gerne yde lån mod ”særskilt og betryggende sikkerhed”
27

. 

Altså en noget mere risikoavers tilgang til pengeinstitutvirksomhed. For sparekasserne var der dog 

også positive aspekter, da de ikke betalte skat
28

, og der var heller ikke de samme solvenskrav som 

til bankerne
29

. 

 

Lov om Banker og Sparekasser så dagens lys i 1975, og den betød, at sparekasserne fik adgang til at 

drive bankforretning
30

, men det medførte også at de skulle betale skat
31

. Forskellene på banker og 

                                                 
22

 Hansen (2001:17). 
23

 Hansen (2001:54). 
24

 Hansen (2001:22). 
25

 Hansen (2001:19). 
26

 Baldvinsson et. al (2005:22-23). 
27

 Hansen (2001:57). 
28

 Hansen (2001: 69). 
29

 Hansen (2001:151-153). 
30

 Baldvinsson (2005:23). 
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sparekasser blev næsten udvisket i 1989, hvor det blev muligt for sparekasser at omdanne sig til 

sparekasseaktieselskaber. 

 

Middelfart Sparekasse 

Muligheden for at omdanne sig til et aktieselskab er ikke en MS
32

 har benyttet sig af. Den er således 

stadig en garantsparekasse i dens oprindelige form, som da den blev etableret tilbage i 1853 af en 

gruppe lokale håndværkere. Siden dengang er der sket meget og tabel 2.0”
33

 giver et overblik over 

størrelsen af sparekassen i dag. 

 

 

Tabel 2.0 ”Udvalgte finansielle nøgletal” 

 

Beløb i 1.000 kroner 2010 2009 2008 2007 2006 

Netto rente- og gebyrindtægter: 273.966 268.593 223.467 191.310 185.396 

Nedskrivninger på udlån og tilgo-

dehavender: 

80.396 101.079 38.810 6.388 1.532 

Årets resultat: - 60.674 - 28.503 - 49.628 -33.477 73.182 

Udlån: 3.695.079 3.679.872 3.506.002 3.572.615 2.989.882 

Egenkapital: 582.124 570.202 598.679 667.105 647.297 

Balancesum: 6.465.475 5.626.181 4.981.782 4.838.783 3.998.838 

Solvensprocent: 13,2 18,0 16,0 15,1 14,2 

Likviditetsoverdækning i % 302,0 243,3 181,2 55,9 6,9 

Årets udlånsvækst i % 0,4 5,0 - 1,9 19,5 19,5 

 

Som nævnt ovenfor er MS anno 2011 langt fra den samme sparekasse, som da den blev oprettet 158 

år tidligere. Åbningen af en afdeling i Fredericia i 1990 blev startskuddet til en vækst uden for Fyn, 

så der i dag er elleve afdelinger på Fyn og i Trekantsområdet
34

. 

 

MS er mere end ”blot” et pengeinstitut, i dag omfatter koncernen således også ejendomsmæglerkæ-

den ”Et godt hjem” og ejerandel i forsikringsselskabet ”NEM Forsikring”. Sammenlagt er der 240 

medarbejdere i koncernen. Derudover er der aktiviteter inden for leasing (Leasing Fyn) og Trekan-

tens Ejendomsselskab ApS.  

 

Sparekassen har dog også aktiviteter indenfor: 

 Videndeling (center for Selvorganisering ApS)
35

 

 Innovations-udannelse (180 academy)
36

 

                                                                                                                                                                  
31

 Hansen (2001:175). 
32

 Hele afsnittet om MS er fra http://www.midspar.dk/content/forside/om_os/historie med mindre andet er angivet. 
33

 MS (2010:2) og egen tilvirkning heraf. 
34

 De ligger i Middelfart, Strib, Fredericia, Vejle, Kolding, Uldum, Ødsted, Hedensted, Vinding, Odense og Horsens.  
35

 http://www.selvorganisering.net/ 
36

 http://180academy.com/about-180ordm-academy/ 

http://www.midspar.dk/content/forside/om_os/historie
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 Sparekassekollegierne til kunder under uddannelse i Århus og København
37

 

 Miljøvenlige passivhuse (Komforthusene)
38

. 

 

Danmarks bedste pengeinstitut 

Visionen er, at: ”Vi vil være Danmarks bedste pengeinstitut”
39

, og selvom det er en meget traditio-

nel formulering, så er måden hvorpå det skal ske meget utraditionel for en finansiel virksomhed. 

 

Visionen giver sig udslag i missionen, 

der er gengivet i tabel 2.1
40

. Gennem 

den fornemmer man ånden, som spare-

kasserne oprindeligt blev grundlagt på. 

Her var målet ikke at tjene penge, det 

var blot midlet til at opnå målet om at 

passe på fattigfolks opsparing. 

 

Missionen og ånden skinner igennem i 

den måde, hvorpå MS driver virksom-

hed. Som mange andre har MS indført 

værdibaseret ledelse, men man har si-

den 2006 gået så vidt, at man er organiseret ud fra værdier, kaldet ”Værdihierarkisk organisation”. 

 

Hver værdi har en direktør, der er ansvarlig for området
41

, og et antal bestyrelsesmedlemmer der har 

særligt fokus på det område. Der styres efter følgende værdier
42

: 

 

 Vision (adm. direktør Hans Erik Brønserud)  

 Kunder (kundedirektør Peter Møller) 

 Medarbejdere (HR-direktør Knud Herbert Sørensen) 

 Indtjening (Økonomi- og risikodirektør Alice Ohmeyer) 

 

Det er meget oplagt, at det er fagcheferne, der har ansvaret for de mere konkrete områder som kun-

der, medarbejdere og indtjening. Mens grunden til, at det er den administrerende direktør, der er 

ansvarlig for visionsværdien, er, at: ”… fagchefer og nettet omkring direktøren er på plads… Det er 

heller ikke bankvirksomhed, han laver ret meget nu vores direktør. Det er netværk og udvikling af 

lokalområdet…”
43

. Altså er det en naturlig forlængelse af hans virke i dagligdagen. 

 

                                                 
37

 http://www.midspar.dk/content/forside/nyhedsarkiv/2009/studerende_og_boligsogende 
38

 http://www.komforthusene.dk/start 
39

 http://www.midspar.dk/content/forside/om_os/vardigrundlag/vision_mission 
40

 Egen tilvirkning efter http://www.midspar.dk/content/forside/om_os/vardigrundlag/vision_mission 
41

 Nævnt i parentes efter værdien. 
42

 http://www.midspar.dk/content/forside/om_os/vardigrundlag/organisatoriske_rammer 
43

 Interview med HLG, se bilag 6. 

 

Tabel 2.1 ”Mission” 

 

Vi skal behandle vore kunder på en sådan måde, at de 

bliver ved med at komme hos os og samtidig omtaler os 

positivt over for folk, der ikke er kunder hos os endnu.  

Vi skal behandle vore medarbejdere på en sådan måde, 

at de glæder sig til at komme på arbejde hver dag og er 

stolte over at fortælle, hvor de arbejder. 

Vi skal tjene så mange penge, at vi kan blive ved med at 

opfylde de to første formål. 
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Ovenstående værdier er således ikke et traditionelt værdisæt, men måske snarere fokuspunkter. De 

er et ekstrakt af værdigrundlaget, der er gengivet i tabel 2.2
44

. 

 

 

Som ovenstående har vist, er tilgangen til virksomhedsledelse et vigtigt element i at forstå den sær-

lige ”MS kultur”. Organisationsdiagrammet er, som nævnt, vendt lidt på hovedet, og på samme må-

de er det, når det gælder forretningsgangene i virksomheden. MS tror på, at selvledelse er vejen 

frem, og at medarbejderen har de fornødne kompetencer til at forvalte tilliden
45

.  

 

En operationalisering af ovenstående er den ”ledetråd”, hvorefter virksomheden drives. Den kaldes 

”De seks bud” og ses i tabel 2.3
46

: 

 

  

Egentlig er det nogle meget banale bud, men de giver medarbejderen en idé om, hvordan arbejdet 

skal udføres. Så ved hver enkelt medarbejder, hvordan det forventes, at vedkommende arbejder, og 

de kan for eksempel konsulteres i tvivlstilfælde. 

                                                 
44

 Egen tilvirkning efter http://www.midspar.dk/content/forside/om_os/vardigrundlag 
45

 http://www.midspar.dk/content/forside/om_os/vardigrundlag/samfundsvardi/medarbejdere 
46

 Egen tilvirkning efter http://www.midspar.dk/content/forside/om_os/vardigrundlag/de_6_bud 

 

Tabel 2.2 ”Værdigrundlaget i MS” 

 

Frihed til ansvar  

Som medarbejder i Middelfart Sparekasse har man frihed til ansvar - det er nemlig lettere at få 

tilgivelse end tilladelse.  

Respekt for forskellighed  

I Middelfart Sparekasse behandler vi alle forskelligt - det er den eneste måde, vi kan behandle alle 

ens på.  

Tillid frem for kontrol 

Medarbejderne er ansvarsfulde, de vil gerne gøre deres bedste, de er ikke ude på at snyde dig og 

derfor behøver du ikke at kontrollere dem. 

 

Tabel 2.3 ”De seks bud” 

 

1 Du skal behandle kunderne, som du selv ønsker at blive behandlet.  

2 Ethvert kundeforhold skal være en forretning, både for kunden og for Sparekassen. 

3 Skaf aldrig Sparekassen en kunde ved at tale nedsættende om vore konkurrenter.  

4 Vær ærlig overfor dig selv, dine kollegaer og kunderne. 

5 Du skal behandle dine kollegaer, som du selv ønsker at blive behandlet. 

6 Du er Sparekassen, også når du ikke er på arbejde. 
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Great Place to Work Institute har flere gange kåret MS som Danmarks bedste virksomhed at arbejde 

for og tillige en af Europas bedste
47

. Disse kåringer kan naturligvis ikke stå alene, men det giver en 

indikator af, at selvom kulturen i MS er anderledes i forhold til andre i branchen, så er den ikke for-

kert. Den anviser blot en alternativ måde at løse opgaven med at drive finansiel virksomhed på. 

2.2 Organiseringsform / fakta 
Som kapitel 2.1 giver indtryk af, så er sparekasser en noget speciel konstruktion i modsætning til 

banker, der er aktieselskaber. Oprindeligt var sparekasser organiseret som selvejende institutioner, 

men den mulighed blev aflivet i 1989 ved indførelsen af Bank- og Sparekasseloven. Ved den lejlig-

hed fik sparekasserne nye frihedsgrader, men det havde den konsekvens, at fremover skulle alle nye 

pengeinstitutter være banker og dermed aktieselskaber
48

. 

 

I garantsparekassen MS, der er en selvejende institution, er den øverste myndighed repræsentantska-

bet49.  Det er garanterne, der kan vælges til dette organ, men i modsætning til bankaktieselskaber gælder 

FiL § 81.3 om stemmeloft her. Ifølge denne bestemmelse kan ingen garant afgive mere end 20 stemmer 

på repræsentantskabsmødet, uanset hvor meget garantkapital vedkommende har indskudt. Med andre 

ord er der ikke nogen, der har bestemmende indflydelse i MS qua deres indskudte kapital. 

 

En unik konstruktion 

Adgangen til den opsparede kapital er det unikke ved MS
50

, da ”…. Hverken stiftere, garanter eller 

andre deltagere er ejere af Sparekassens overskud eller formue”51. Således er de eneste, der ”ejer” det 

oparbejde overskud, det/de almennyttige formål som sparekassen vælger at støtte. Det går endda så 

langt, at i yderste konsekvens, hvis sparekassen ophører, så skal reserverne bruges til almennyttige 

formål
52

. Sagt på en anden måde, så er garanterne kautionister der stiller driftskapital til rådighed
53

.  

 

Det manglende ejerskab står i skærende kontrast til bankaktieselskabernes aktionærer, der er ejere 

af den oparbejde kapital. Derfor er begrebet ”Herreløse penge” også ofte brugt om blandt andet 

formuerne i sparekasser. Det er dog ikke korrekt, da det i sidste ende er det almennyttige formål, der 

ejer pengene. Kritikere vil dog anføre, at det er lidt søgt, da der ikke er nogen fysisk person, der ejer 

dem. 

 

En af grundene til at disse værn og særregler må være formålet med sparekasserne. Som nævnt i kapitel 

2.1 blev sparekasserne oprettet for at passe på fattigfolks opsparing. MS er oprettet i tråd med denne 

tankegang, da ”Sparekassen var tænkt som en sparekasse til fælles bedste…”54. Således er MS engage-

ment i lokalsamfundet egentlig en udmøntning af intentionerne, der blev lagt til grund ved stiftelsen. 

 

                                                 
47

 MS (2010:59). 
48

 Baldvinsson (2005:60). 
49

 Omtales mere udførligt i kapitel 2.4. 
50

 Og alle andre garantsparekasser. 
51

 MS Vedtægter (2011) § 1.5. 
52

 MS Vedtægter (2011) § 19.2. 
53

 De mere detaljerede bestemmelser omtales mere udførligt i kapitel 2.3. 
54

 MS (2010:13). 
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Forskelle mellem banker og sparekasser 

Der er mange forskelle mellem banker og sparekasser og for at lette forståelsen heraf er tabel 2.4
 55

 

udarbejdet. 

 

 

Tabel 2.4 ”Forskelle mellem banker og sparekasser” 

 

Område: Banker Sparekasser 

Øverste myndighed: Generalforsamling Repræsentantskab 

Juridiskform: Aktieselskab Selvejende  institution 

Ejerbevis: Aktie Garantbevis 

Kapitalindskydere: Kapitalejere Garanter 

Tabsbegrænsning: Den indskudte kapital Den indskudte kapital 

Fordeling af formue ved ophør: Til kapitalejere Et alment nyttigt formål 

Omsættes via: Fondsbørsen Sparekassen 

Omsættelighedsbegrænsninger: Udgangspunkt intet Sparekassen kan nægte at indløse 

Stemmeretsbegrænsninger: Udgangspunkt ingen Lovbestemt 

Stemmeloft: Udgangspunkt intet Maximum 20 stemmer 

Mulighed for at styrke kapitalgrundlaget: Ind- og udlån samt 

aktieemission 

Ind- og udlån samt garantindskud 

Skattebetaling: Ja Ja 

 

Det næste er en gennemgang af sparekassernes kapitalforhold med fokus på garantkapitalens regn-

skabsmæssige behandling. Efter det er der i kapitel 2.4 en redegørelse for, hvad det vil sige at være 

garant og hvilke muligheder de har for at få indflydelse.  

2.3 Kapitalforhold 
Udover at have en historie og en selskabskonstruktion der adskiller sig fra bankernes, så er den sto-

re forskel på banker og sparekasser deres kapitalforhold. Det er et udtryk for, hvordan pengeinstitut-

terne har finansieret virksomhedsdriften på nydansk kaldet funding. Aktie- og garantbeviser tjener 

som primær finansieringskilde for henholdsvis banker og garantsparekasser. Regnskabsmæssigt behand-

les de ens: ”… Aktiekapital/garantikapital føres i virksomhedens egenkapital”56. 

 

Da ingen pengeinstitutter kan nøjes med den primære finansieringskilde, så findes der også sekundære 

finansieringskilder. Den del af fundingen består overordnet set af eksempelvis indlån fra kunder og 

lån fra professionelle i både ind- og udland.  

 

Pengeinstitutternes vareforbrug er de renter, der skal betales af fundingen, og det er således de om-

kostninger, der er ved at formidle kapital. Størrelsen afhænger af flere aspekter, eksempelvis typen 

                                                 
55

 For kildehenvisninger se bilag 2 hvor tabellen er gengivet med kilder. 
56

 REGN (2011) § 26. 
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af funding, men også det enkelte pengeinstituts soliditet spiller en vigtig rolle. Groft sagt bliver om-

kostningerne lavere i takt med, at sikkerheden for en investor øges
57

. Dermed hænger funding og 

pengeinstituttets indtjening uløseligt sammen.  

 

Kapitalkrav 

Udgangspunktet for kapitalsammensætningen er det kapitalkrav, som FiL § 124.2 stiller til pengein-

stitutternes basiskapital. Det skal som minimum være
58

: 

 

 8 %  af de risikovægtede poster (solvenskravet) 

 dog mindst 5 mio. EUR (minimumskapitalkravet)
59

 

 

At det er de risikovægtede poster, der bruges til beregningen, er et udtryk for, at der tages aktivt 

stilling til risikoen ved de enkelte delposter i regnskabet
60

. Hvilken vægt de tildeles, afgør den kre-

dit- og markedsrisiko
61

, der er knyttet til de enkelte poster. Dermed kan basiskapitalen anses som et 

udtryk for den kapital, der er nødvendigt for at kunne dække de risici, der er ved at drive finansiel 

virksomhed og som ikke kan dækkes af de løbende indtægter
62

.  

 

Det enkelte pengeinstituts risikoprofil afspejler sig også i FiL § 124.4, der fastslår, at ledelsen i 

pengeinstitutterne tillige skal fastsætte et individuelt solvensbehov. Ved fastlæggelsen skal der ta-

ges: ”… udgangspunkt i de nuværende risici, de fremtidige risici, muligheden for at skaffe yderlige-

re kapital samt de samfundsmæssige forhold… ”
63

. Dermed kan man groft sagt sige, at jo tættere 

det individuelle solvensbehov er på otte procent, desto mere solid er virksomheden.  

 

Figur 2.5 viser en sammenligning 

mellem MS og Aarhus Lokalbank 

(AAL). 

 

I praksis medfører det store forskel-

le i de enkeltes mulighed for at drive 

finansiel virksomhed for de samme 

1.000 kroner. Sammensætningen af 

basiskapitalen er derfor vigtig, da den styrer, hvor mange penge der skal bruge på at hente funding 

hjem til at understøtte forretningen
64

. 

                                                 
57

 Baldvinsson (2005:270). 
58

 Det er FiL § 127 der bestemmer, at det er det højeste af de to tal der er kapitalkravet.  
59

 FiL § 124.3 gør dog den undtagelse, at for pengeinstitutter hvor basiskapitalen var under dette niveau 18. december 

1989 så er det kapitalen denne dato der er minimum fremover. 
60

 En passiv tilgang er hvor det beregnes som otte procent af balancesummen, altså ikke risikovægtet. 
61

 Baldvinsson (2009:29). 
62

 Baldvinsson (2009:10). 
63

 Baldvinsson (2009:25). 
64

 Da jo mere basiskapital man skal have i virksomheden desto flere penge skal pengeinstitutterne bruge på, at betale 

renter. Om end basiskapitalen også kan bruges på, at drive forretningen, så vil det alt andet lige medføre øgede omkost-

ninger for virksomheden desto højere individuelle solvensbehov man har. 

 

Tabel 2.5 ”Sammenligning af individuel solvensprocent” 

 

 MS AAL 

Individuelt solvensbehov: 9,6 % 10,6 

Nødvendig basiskapital: 96 kr. 106 kr. 

Antal gange pengene kan lånes ud: 10,42 9,44 
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Kapitalsammensætningen 

Overordnet set består basiskapitalen af kerne- og supplerende kapital De to kapitalformer vægtes 

ikke på samme måde, når basiskapitalen opgøres, da vægtningen afgøres af kapitalens egenskab til 

at absorbere de tab, der måtte komme. 

 

Figur 2.0
65

 giver et overblik over de enkelte funding-kilder og deres samspil
66

:  

 

 

Det første led i ”ligningen” er kernekapitalen, der ifølge FiL § 129 består af egenkapital og hybrid 

kernekapital
67

. De vigtigste elementer i egenkapitalen er indbetalt garant-/aktiekapital, reserver samt 

overførte resultater fra tidligere år
68

. Den hybride kernekapital er karakteriseret ved at være ”an-

svarlig lånekapital uden fast løbetid…”
69

. 

 

Udover den resterende hybride kernekapital og opskrivningshenlæggelser består den supplerende 

kapital, jævnfør FiL § 135, af ansvarlig lånekapital
70

. Sidstnævnte er et egenkapitallignende lån, der 

blandt andet er efterstillet andre kreditorer, og långiver kan ikke opsige det uden FTs godkendelse
71

.  

2.4 Garant i Middelfart Sparekasse 
At være garant betyder, at man skal indskyde en sum penge i sparekassen som garantkapital. Men 

den første betingelse, der skal være opfyldt før man kan få lov til det, er, at man er kunde i MS. Dermed 

også sagt, at hvis man ikke er kunde i MS, så kan man ikke få lov til at blive garant.  Hvilket også er i 

tråd med, at man ønsker at knytte kunderne tættere til sparekassen og involvere den i det liv kunderne 

lever72. 

 

 

 

                                                 
65

 Egen tilvirkning. 
66

 En detaljeret redegørelse for de enkelte elementer er uden for dette speciales formål, så derfor er blot de væsentligste 

elementer medtaget i figur 2.0. Se Baldvinsson (2009:10-24) for en uddybende gennemgang. 
67

 Det er kun en del af den hybride kernekapital der kan medregnes i kernekapitalen, resten medregnes i den suppleren-

de kapital jf. FIL § 135 stk. 1, nr. 3. 
68

 Baldvinsson (2009:11). 
69

 Baldvinsson (2009:16). 
70

 Er defineret i FiL § 136. 
71

 Baldvinsson (2009:22-23). 
72

 http://www.midspar.dk/content/forside/garant 

Figur 2.0 ”Oversigt over basiskapitalens bestanddele” 
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Monetære aspekter 

MS opererer med to former for garantkapital, ”A”
 73

 og ”B”
 74

. Derudover kan man oprette en op-

sparingskonto, ”Garantkonto”
 75

 samt en højrentekonto
76

. De fremgår nedenfor af tabel 2.6
77

: 

 

 

Tabel 2.6 ”Garantkapital” 

 

 Garantkapital A Garantkapital B Garantkonto Højrentekonti 

Minimum indskud 5.000 kr. 10.000 kr. 1 kr. 25.000 kr. 

Maximum indskud 20.000 kr. 40.000 kr. Intet 1.000.000 kr. 

Rente i % 1,5 % 5,5 % 0,125 – 0,75 % 1,5 – 2,0 % 

Opsigelse Ingen 3 år Ingen 1-12 måneder 

Kapitaltype Ansvarlig kapital Ansvarlig kapital Alm. indlån Alm. indlån 

Dækkes af Indskyder-

garantifonden 

Nej Nej Op til 750.000 Op til 750.000 

 

Man skal være garant ”A” før man kan tegne ”B” kapital, da det skal tegnes i forholdet 1:2. Tabel-

len viser desuden, at garantkapitalen er ansvarlig kapital og dermed ikke dækket af Indskydergaran-

tifonden. Det betyder, at i tilfælde af, at MS går konkurs, så er pengene tabt.  

 

En anden bagside af medaljen er, at sparekassen kan afvise at indløse garantbeviserne, da de omsæt-

tes via dem. Sædvanligvis indløser MS gerne garantbeviserne, men i efteråret 2008 gjorde likvidi-

tetshensyn, at man nægtede at indløse dem - men det blev ophævet igen kort tid efter
78

.  

 

I 2007 indførte MS et loft for indbetaling af garantkapital på 20.000 kroner
79

, som dog er forhøjet i 

2010 til 60.000
80

. Det er indført på trods af. at ”jo flere garantbeviser vi kan få ind, jo bedre. Men vi 

vil aldrig have så store garantbeviser at kunderne kan risikere… at deres privatøkonomi bliver 

fuldstændig rystet,… hvis vi skulle lukke”
81

. 

 

Øvrige aspekter 

Der er også ikke-monetære fordele ved at være garant i MS, som som de øvrige kunder ikke nyder 

godt af. Udover garant- og højrentekonti bliver garanterne inviteret til garantmøder hvert andet år, 

                                                 
73

 http://www.midspar.dk/content/forside/garant/garantkapital_a 
74

 http://www.midspar.dk/content/forside/garant/garantkapital_b 
75

 http://www.midspar.dk/content/forside/garant/garantkonto 
76

 http://www.midspar.dk/content/forside/privat/kontoformer/hojrentekonto/hojrentekonto_-_1_md 
77

 Egen tilvirkning efter de angivne kilder. 
78

 http://www.nyetanker.dk/midlertidig-lukning-for-indlosning-af-garantikapital/ 
79

 MS (2009:20). 
80

 MS (2010:13). 
81

 Interview med HLG, se bilag 6. 
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hvor de får information om sparekassen og et socialt indslag. Derudover er der gratis valutaveksling 

og op til 20 stemmer på repræsentantskabsmødet
82

: 

 

Garantdemokratiet er således lovbestemt i FiL § 81.3. Ifølge bestemmelsen har garanterne en stemme 

for hver 1.000 kroner garantkapital, de har indbetalt, dog maksimalt 20 stemmer. Et stemmeloft er ikke 

noget særsyn i selskabers vedtægter, men sparekassers lovbestemte et af slagsen er det der for alvor gør 

dem specielle. Når alle har maksimalt 20 stemmer, bliver beslutningsdygtigheden spredt på mange hæn-

der, og derved får sparekasserne et udtalt garantdemokrati.  

 

Faktum er, at en 

del af MS kunder 

har benyttet sig 

af muligheden 

for at blive garant 

i sparekassen. 

Tabel 2.783 giver 

et overblik over 

garantkapitalen.  

 

Af tabellen ses det, at garantkapitalen varierer en del hen over perioden. Men siden de hårde år 

2008-2009, så er det gået fremad med hensyn til indbetalt garantkapital. Der er igennem hele perio-

den været en kundetilgang hos MS. 

 

Det har ikke været muligt at få oplyst antal garanter, hvorfor ”Garantkapital pr. kunde” er beregnet i 

stedet. Det er et tillempet nøgletal, og i 2010 har der således været 5,12 t.kr. indbetalt garantkapital 

per kunde hvilket svarer til at alle kunder i sparekassen også er garanter
84

. Det omvendte kan også 

beregnes, hvor det maksimale garantindskud på 60.000 kroner er målestokken, og hvis det anven-

des, så svarer det til, at 3.723 kunder
85

 er garanter den 31. december 2010, hvilket i sig selv også er 

en stor andel. Da det er et beregnet nøgletal skal, det dog tages med forbehold, men det giver allige-

vel en indikation af, at der er mange kunder, der af forskellige årsager vælger at blive garanter. 

 

Udover de mange fordele har garanterne også mulighed for at blive opstillet til repræsentantskabet 

og herfra valgt til bestyrelsen. 

2.5 Ledelsesmodellen 
I MS er repræsentantskabet den øverste myndighed

86
, og det består af 27-38 medlemmer, der er 

valgt i fem forskellige valgkredse i sparekassens virkeområde
87

. Som udgangspunkt har alle kunder, 

                                                 
82

 http://www.midspar.dk/content/forside/garant/garantkapital_a 
83

 Se bilag 3 for referencer. 
84

 Da minimum garantindskuddet er 5.000 kroner. 
85

 223.376.000 / 60.000 = 3.723 personer. 
86

 MS Vedtægter (2011) § 7.1. 
87

 MS Vedtægter (2011) § 7.2. 

 

Tabel 2.7 ”Garanter” 

 

Beløb i 1.000 kroner 2010 2009 2008 2007 2006 

Garantkapital primo: 151.234 149.998 167.592 181.597 191.172 

Årets bevægelse: 72.142 1.236 -17.594 -14.005 -9.575 

Garantkapital ultimo: 223.376 151.234 149.998 167.592 181.597 

Antal kunder 43.643 40.134 38.893 38.148 37.649 

Garantkapital pr. kunde 5,12 3,77 3,86 4,39 4,82 
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der samtidig er garanter, mulighed for at blive valgt til repræsentantskabet. Det er dog et krav, at de 

ikke er over 67 år på valgtidspunktet og ikke er ansat i en konkurrerende virksomhed
88

. 

 

Valg til bestyrelsen 

Bestyrelsen i MS består af seks medlemmer, der vælges af repræsentantskabet og minimum fire af 

disse findes blandt repræsentantskabets medlemmer
89

. Dertil kommer der tre medarbejdervalgte 

bestyrelsesmedlemmer, så bestyrelsen i alt består af ni personer
90

. 

 

Mens de to organer varetager de mere langsigtede perspektiver, er det direktionens opgave at fore-

stå den daglige drift. Det er bestyrelsen der ansætter direktionen og således også den der fører tilsyn 

med, at den varetager arbejdet på en betryggende måde
91

. 

 

Figur 2.1
92

 illustrerer grafisk, hvordan le-

delsesstrukturen er i MS. 

 

Som udgangspunkt er der ikke noget angri-

beligt i denne form for organisering, men 

der kan dog sættes spørgsmålstegn ved 

fremgangsmåden alligevel.  

 

Det skyldes, at tvivlen begynder at spire, 

når vedtægternes § 7.6 sættes i perspektiv: 

”Bestyrelsen og direktionen drager omsorg 

for, at kandidatopstillingen bliver så alsidig som muligt i geografisk og erhvervsmæssig henseende”. 

Med andre ord, så er det dem, der skal sørge for, at der bliver opstillet kandidater til repræsentantskabet. 

Det kan selvfølgelig også være positivt, da det må antages, at de har en god fornemmelse af, hvem af 

bankens kunder, der kunne være et aktiv i repræsentantskabet og bestyrelsen. Det negative er, at de 

dermed har (in)direkte indflydelse på, hvem det er, der skal ansætte dem.  

 

I praksis foregår det således: ”… der spørger vi rundt i, for eksempel, vores erhvervsafdelinger og 

nede i vores kundeekspederende afdeling, om de har nogle kunder, som kunne være nogle gode re-

præsentanter, nogle gode ambassadør for sparrekassen… Og nogle kommer jo selv og hører, når vi 

annoncerer, at nu skal der til at være valg og kandidater kan melde sig…”
93

 

 

 

 

 

                                                 
88

 MS Vedtægter (2011) § 7.5. 
89

 MS Vedtægter (2011) § 11.1. 
90

 MS Vedtægter (2011) § 11.4. 
91

 MS Vedtægter (2011) § 13.1. 
92

 Egen tilvirkning efter MS Vedtægter (2011). 
93

 Interview med HLG, se bilag 6. 

Figur 2.1 ”Oversigt over ledelsesstrukturen i MS” 
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Risiko og muligheder 

Med en sådan ledelsesmodel er der en reel risiko for, at ”kontrollen over selskabet de facto flyttes 

fra ejerkredsen til selskabets topledelse…”
94

. Den risiko lægger MS dog heller ikke skjul på: ” … 

[tidligere] havde vi det vi næsten kan kalde en tantebestyrelse, hvor det var den administrende di-

rektør … der tyrede det hele, og også skrev formandens beretning – det var lidt den der bykongeag-

tige person... og hvis han havde villet det, havde han haft en uhyggelig magt”
95

. 

 

Da ledelsesmodellen er som den er, gælder det om at få det bedste ud af den. En god ting er, at det 

giver direktionen nogle muligheder for, at arbejde med langsigtet værdiskabelse som mål. Hvis der 

var en stærk ejer, så opstår der en risiko for, at risikofyldte engagementer og kortsigtet profit bliver 

vægtet højere end en mere stilfærdig udvikling
96

. MS formulerer det selv på denne måde: ”En ga-

rantsparekasse bliver ikke målt på kortsigtede aktiekurser og udbytter, og man kan i stedet tænke 

langsigtet. Overskuddet sættes på arbejde i langsigtede investeringer. Det gælder både i udviklin-

gen af forretningen, sparekassen som arbejdsplads og i livet omkring sparekassen”
97

. 

  

Det er meget vigtigt at forstå ledelsesmodellen, da den både indeholder positive og negative ele-

menter. På den ene side giver det muligheden for at tænke langsigtet, men på den anden side er der 

risikoen for, at sparekassen ledes af en/få stærke personer
98

.  

2.6 Delkonklusion 
Kapitel to har vist, at en sparekasse er en mangfoldig størrelse og helt sin egen. Det, der gør en spa-

rekasse til en sparekasse, er et sammenkog af historien, garant-demokratiet, stemmeretsbegrænsnin-

gerne og sparekassens ledelse. 

 

Det er en virksomhedsform, der opstod for mere end 200 år siden som et værn mod, at fattigfolk 

ødslede deres opsparing væk. Om end disse dyder stadig præger sparekasserne, så er de i dag langt 

væk fra udgangspunktet, og så alligevel ikke. 

 

En sparekasse er en selvejende institution og derfor er de eneste ejere af reserverne det almennyttige 

formål, for hvis sparekassen ophører, så skal midlerne uddeles til et/flere gode formål.  

 

For at svare på underspørgsmål 1 ”Hvad er en sparekasse”, så er det en selvejende institution, der 

ikke er som andre virksomheder. Godt nok arbejdes der med profit for øje, men det skal være til 

gavn for det omkringliggende samfund. Meget af sparekassens virke er baseret på tillid til ledelsen 

og dens forvaltning af denne tillid. Men det rejser dog den interessante problemstilling, for hvis 

interesser er det der bliver varetaget – garanternes, det almennyttige formåls eller direktionens? 

 

                                                 
94

 Ejerskab (1999:234-235). 
95

 Interview med HLG, se bilag 6. 
96

 Ejerskab (1999:151-152). 
97

 MS (2008:28). 
98

 Sagerne om LS, Roskilde Bank (RB) og Amagerbanken er gode eksempler på dette. Emner behandles mere udførligt 

i kapitel 4. 
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Der findes ikke noget entydigt svar på underspørgsmål 2 ”Hvad er en garant”. Det er dog fastslået, 

at det er kunder i en garantsparekasse, der er tættere knyttet til den, qua at de ikke er sikre på, at de 

kan få indløst deres garantkapital. Men det giver dem også muligheden for bedre vilkår og udøve 

aktiv indflydelse på sparekassen gennem valg til repræsentantskabet og bestyrelsen. Det er således 

også svar på underspørgsmål 3 ”Hvilke muligheder har garanterne for, at varetage deres interes-

ser?”. Med andre ord er det kunder der støtter op om sparekassen og har mulighed for gå mere ak-

tivt ind i sparekassen end den gennemsnitlige kunde. Det sker gennem opstilling til repræsentant-

skabet og bestyrelsen. 
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Kapitel 3 Garanternes interesser 
I det følge kapitel analyseres, hvilke overordnede motiver og investortyper der findes. Dernæst dra-

ges der en kort parallel til mikrolån-givere, da der er mange lighedspunkter, hvilket kan være med 

til at tydeliggøre garanternes motiver. Gennem en undersøgelse
99

 af tilfældigt udvalgte garanters 

holdninger kædes det sammen, hvorefter det udledes, hvilke motiver og interesser garanterne har. 

Kapitlet ender ud med et antal ”garantinteresser”, som bliver omdrejningspunktet for resten af af-

handlingen.  

3.1 Motiver og investortyper 

Alle handlinger, et individ foretager sig har et motiv - enten bevidst eller ubevidst. Således er der 

også et motiv (minimum) bag ved en investering. Det oplagte motiv ved investeringer er, at investo-

ren forventer en form for afkast, typisk penge. Det er dog ikke så let, når talen falder på garanter og 

hvorfor de investerer i garantbeviser. 

 

Tabel 3.0 
100

 opdeler overordnet motiverne i to kategorier; materielle og immaterielle, hvilket natur-

ligvis er en grov opdeling, da der er mange nuancer. De materielle er nemme at forstå, da de fleste 

kan forstå at man gerne vil tjene pen-

ge, have en stor bil eller et fedt hus, 

og at heldige investeringer kan være 

en genvej til det.  

 

De immaterielle kan derimod være 

sværere at forstå. For hvorfor investe-

rer nogen, fordi friheden er truet, eller 

for at kontrollere den verden, man 

lever i. Førstnævnte kan eksemplifi-

ceres med, hvis en virksomhed er 

truet af et fjendtligt opkøb så kan den enkelte investor slå igen ved selv at købe op i virksomheden. 

Den er tæt knyttet til ”tilhørsforhold”, hvor man forsøger at beholde en lokalforankring. Det sås i 

den just overståede sag om salget af Danisco, hvor der lige til det sidste var aktionærer, der kæmpe-

de for at holde selskabet på danske hænder.  Det mislykkedes dog, og amerikanske DuPont vandt 

kampen
101

.   

 

Selvom man umiddelbart havner i kategorien penge, kan man også godt have motivet magt eller 

lignende, da de er nært forbundne. I det hele taget er der en meget tæt sammenhæng mellem de en-

kelte motiver, og derfor kan det være svært at sige, at der kun ligger ét motiv til grund.  

 

 

 

                                                 
99

 Se bilag 4 for fakta omkring undersøgelsen og bilag 5 hvor alle citater stammer fra. 
100

 http://changingminds.org/explanations/theories/a_motivation.htm 
101

 Christensen et. al (2011). 

 

Tabel 3.0 ”Motiver” 

  

Materielle: Immaterielle: 

1. Penge 

2. Hus 

3. Bil 

4. Andre statussymboler 

5. Magt / Indflydelse 

6. Tilhørsforhold 

7. Kontrol 

8. Frihed 

9. Ego 

10. Fremskridt 
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Investortyper 

Det er tidligere fastslået at placere midler i garantbeviser ikke er en helt traditionel måde at anbringe 

penge på, som eksempelvis en investering i aktier og obligationer er det. Et godt spørgsmål er der-

for, hvorfor der så er nogen, der erhverver garantbeviser? Svaret er, at det gøres, fordi der findes 

ligeså mange forskellige investortyper, som der findes mennesker og motiver. Nogen har en kort 

horisont versus andre, der har en lang horisont, nogen er profitorienterede, og andre er mere tiltruk-

ket af at investere ud fra en mere værdibaseret tilgang. Dertil kommer hele spørgsmålet om risiko, 

der er et tredje parameter, der er med til at definere, hvilken investor-type man er
102

.  

 

Figur 3.0
103

 er en meget overordnet figur, 

der kategoriserer investorer ud fra paramet-

rene tidshorisont og motiv. Da der kan være 

store risici forbundet med at investere i både 

profit- og værdibaseret, formål er dette pa-

rameter ikke medtaget af hensyn til over-

skueligheden af figuren. 

 

Nedenstående er de fem typer der er identi-

ficeret
104

: 

 

1. Befolkningen 

2. Garanter 

3. Pensionsselskaber 

4. Øvrige kapitalforvaltere 

5. Daytrader 

 

Der tages udgangspunkt i den gennemsnitlige investor i den danske befolkning. Her antages det, at 

de har en medium tidshorisont, og at de hverken investerer med en profit eller værdibaseret-tilgang.  

 

Det må forventes, at garanterne har en mere værdibaseret tilgang til anbringelse af midler qua det 

sociale element, der er ved at investere i en sparekasse og dens lokalområde. Dermed har de typisk 

også en længere tidshorisont end den gennemsnitlige investor, da et af formålene med at investere 

er at støtte op om lokalområdet. Pensionsselskaberne
105

 har en længere tidshorisont, og de har en 

neutral tenderende mod værdibaseret tilgang til investering
106

. De øvrige kapitalforvalternes tilgang 

til sagen er gennemsnitlig noget mere profitorienteret og med en kortere horisont. Sidste kategori er 

”Daytradere”, der handler dag til dag og udelukkende søger at maksimere profitten.  

                                                 
102

 http://www.isi-fonds.dk/investeringsguide/6-investeringstyper.aspx 
103

 Egen tilvirkning. 
104

 Det skal understreges, at der findes mange variationer indenfor de enkelte typer. Figuren er således et forsøg på, at 

give et overordnet billede og kategorisere dem der investerer. 
105

 http://www.unipension.dk/Unipension/Investering/Investeringsstrategi/Langsigtedeinvesteringer.aspx 
106

http://www.danicapension.dk/da-dk/Om-Danica-Pension/Socialt-ansvarlige-investeringer/Pages/Screening-af-

investeringer.aspx 

Figur 3.0 ”Investortyper” 
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Investering 

Ovenstående gennemgang af investortyper rejser et vigtigt spørgsmål, om det at erhverve garantbe-

viser overhovedet er en investering. En måde at definere investering på er følgende: ”… omdirige-

ring af ressourcer: fra at blive brugt i dag, til at skabe fordele i fremtiden, brug af aktiver for at 

tjene indkomst eller opnå fortjeneste”
107

. Dermed er det klart at det er forbundet med en-eller-anden 

form for profit for øje, i hvert fald hvis motivet er ren monetær gevinst
108

.  

 

Hvis investering hænger tæt 

sammen med profit, så viser 

tabel 3.1
109

, at erhvervelse af 

garantbeviser ikke er en in-

vestering. Da der er en væ-

sentlig forskel mellem ga-

rantbeviser, højrentekonto og 

aktier, hvilket skyldes, at upsiden ved de to førstnævnte er begrænset. 

 

Derimod har garantbeviser mere til fælles med at anbringe midler på en højrentekonto, da upsiden 

er begrænset til den rente, man kan få. Det er i hvert fald i forhold til investering i aktier, hvor upsi-

den i princippet er ubegrænset. Dermed antages det, at det vigtigste motiv bag investeringer er pen-

ge og dermed, at det ikke er garanternes hovedmotiv. 

 

Flere af de adspurgte garanter er gode eksempler herpå. Således svarede en følgende om årsagen til 

at blive garant: ”For at hjælpe MS’ garantkapital”. En anden af garanterne bakker den udtalelse op 

og ytrer følgende om formålet, at det var en: ”Tilkendegivelse af interesse for MS som ”mere” end 

blot et pengeinstitut. Ønskede at signalere en form for tilhørsforhold og sympatisere med værdierne 

og idegrundlaget for sparekassen”. 

 

Således ses det, at personer, der anbringer penge i garantkapital, er markant anderledes end eksem-

pelvise aktieinvestorer.  

3.2 MFI 
Hvad får en kunde til at investere i garantbeviser og dermed indskyde garantkapital i MS? Måske 

det er nogle af de samme grunde, som hvorfor folk vælger at give en ged i julegave, købe ”Fairtra-

de” mærkede produkter eller yde ”mikrolån”? Tanken er interessant da det for mange ikke er det 

mest oplagt at gøre. Det gælder både, når der skal købes julegaver, handles ind eller i særdeleshed, 

når opsparingen skal investeres.  

 

                                                 
107

 http://da.wikipedia.org/wiki/Investering d. 11. august 2011 
108

http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/%C3%98konomi/Produktion,_investering_og_%C3%B8ko

nomisk_v%C3%A6kst/investering?highlight=investering d. 11. august 2011. 
109

 Egen tilvirkning. 

 

Tabel 3.1 ”Sammenligning af pengeanbringelser”  

 

 Garantbevis Aktie Højrentekonto 

Upside: Begrænset Ubegrænset Begrænset 

Downside: Indskud Indskud > 100.000 EUR 

http://da.wikipedia.org/wiki/Investering%20d.%2011
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Udbydere af ”mikrolån” er de såkaldte ”Micro Finance Institutions” (MFI)
110

. Mohammad Yunus 

blev foregangsmanden da han grundlagde Grameen Bank tilbage i 1976. Ideen var, at udvikle fatti-

ge lande ved at yde dem lån frem for mere traditionel ”nødhjælp”. Da det er fattige mennesker med 

en usikker fremtid der modtager lånene, så er der tale om mere risikofulde investeringer. Derfor 

stammer midlerne fra donorer, der beredvilligt stiller risikovillig kapital til rådighed for at støtte op 

om det gode formål. Målet var og er, at de fattige skal investere i deres forretninger eller starte nye 

op for på den måde at arbejde sig ud af fattigdommen
111

. Sparekassernes mål er det samme, men her 

er udgangspunktet at passe på fattigfolks opsparing, så de selv kan skabe sig et fundament for en 

ordentlig tilværelse
112

.  

 

Derfor er forbindelsen mellem MFI og sparekasser mere nærliggende, end man umiddelbart skulle 

tro. Set fra et helikopterperspektiv, så ligner missionen og doktrinen hos de to hinanden til forveks-

ling. De vil bekæmpe fattigdom og skabe fremgang igennem hjælp til selvhjælp, men deres ud-

gangspunkter er dog forskellige: MFI benytter lån, mens sparekasser fokuserer på opsparing. 

 

En anden væsentlig forskel på de to er deres virkeområde og måden, hvorpå de får kapital. Spare-

kassernes udgangspunkt er den lokale forankring, mens MFI har en noget mere natio-

nal/international horisont. Det afspejler sig naturligvis også i den personkreds, der er involveret, og 

hvor de tiltrækker den risikovillige kapital fra.  

 

I Danmark så “My Care For” (Myc4) dagens lys i 2007 og det bygger på MFI ideen om at hjælpe 

Afrika ud af fattigdomen.  I nogens øjne kan det godt lyde frelst og filantropisk, men for stifteren 

Mads Kjær er det dog langt fra sandheden: ”At yde mikrolån er ikke det samme som velgøren-

hed”
113

. Han anerkender dog, at han anser sig selv som en ”social investor”, der ifølge ham define-

res som: ”En mand, som gerne vil tjene penge, men på en ordentlig måde”
113

.  Dermed er parallel-

len til de gamle sparekasse dage oplagt
114

. MS indførte i 2009 en ”Myc4 konto”
115

, men om det 

udelukkende skyldes, at MS’ administrerende direktør er meget inspireret af Mohammad Yunus 

skal være usagt
116

.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
110

 Her er der tale om non-profit. 
111

 Mersland (2009:5). 
112

 Se kapitel 2.1. 
113

 Andersen (2008). 
114

 Se kapitel 2.1 om sindelaget hos ”Sparekassefolket”. 
115

 http://www.midspar.dk/content/forside/privat/kontoformer/myc4_konto 
116

 http://www.nyetanker.dk/m%c3%b8de-med-muhammad-yunus/#more-136 
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Tabel 3.2
117

 opsummerer forskellige karakteristika hos de to: 

 

 

Tabel 3.2 ”Sammenligning mellem Sparekasser og MFI” 

 

Område: Sparekasser: MFI: 

Mission: Bekæmpe fattigdom Bekæmpe fattigdom 

Doktrin: Hjælp til selvhjælp Hjælp til selvhjælp 

Personkreds: Lokale (Inter)nationale 

Ejerstruktur: Non-profit / selvejende Non-profit / selvejende 

Afhængighed af indskud: Lille Stor 

Evne til at skabe overskud via driften: Stor Lille, men i fremgang 

Finansielt fokus: Opsparing Långivning 

Kapitalkilder: Lokale (Inter)nationale 

Evne til at nå de fattigste: Mellem God 

 

Som det fremgår af ovenstående afsnit, er et væsentligt element i en karakteristik af en garant, at det 

er en person, der er social ansvarlig – også når det gælder pengeanbringelse. Det stemmer overens 

med de motiver og den profil, der er tillagt dem i afsnit 3.1.  

3.3 Garantinteresser 

I medierne er der meget fokus på mindre aktiebaserede banker og deres lokale tilhørsforhold. I den 

forbindelse udtaler bankekspert John Norden fra, MyBanker.biz, således: ”Den lokale forankring, 

den lokale stolthed og ønsket om at beholde banken vil få bankkunder til at investere i små banker, 

… De vil ikke købe aktien som en investering, men se det som en sikring af, at man også i fremtiden 

har et lokalt pengeinstitut. Det handler om solidaritet”
118

.  

 

Det foregående kapitel har skabt et lignende billede af garanten som en socialt ansvarlig investor, 

der med en lang tidshorisont bakker op om den lokale forankring. Derfor handler det grundlæggen-

de for garanterne om at sikre, at der stadig eksisterer et lokalt pengeinstitut, der vil arbejde for at 

udvikle nærområdet. Det understreges blandt andet af følgende garantudsagn
119

 om, hvorfor de blev 

garanter: ”Fordi jeg har tillid til sparekassen” og en anden siger ”fordi jeg gerne vil vise min støtte 

og tillid til sparekassen”. To andre garanter bakker op om det udsagn ved at angive, at det var MS 

aktive tilstedeværelse i lokalområdet, der fik dem til at skifte bank. 

 

MS’ aktive tilstedeværelse i udviklingen af lokalområdet skyldes, at:”… hver gang vi investerer i 

vores lokalområde, så investerer vi også i vores egen virksomhed. Fordi hvis lokalområdet bliver 

                                                 
117

 Egen tilvirkning efter Mersland (2009:6). 
118

 Beck (2011). 
119

 Alle garantudsagnene er fra bilag 5. 
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attraktivt, så bliver det også attraktivt for tilflyttere, og derved får vi et nyt kundeunderlag, det er jo 

sådan, vi tænker i alt, hvad vi foretager os”
120

. 

 

Det ses også i, at det for flere af de adspurgte garanter har en personlig betydning for dem at have 

tilknytning til MS: ”Det får mig til at føle mig som en del af sparekassen, som noget jeg står inde 

for”. ”… som garant tilkendegiver [jeg] min oprigtige interesse og "tro" på Sparekassen, og den 

gensidige loyalitet og respekt dem og mig imellem”, og ”I dag betyder det noget at bakke op om det 

lokale pengeinstitut, så der er et alternativ til de store aktiebaserede banker”. Endvidere anfører en 

af garanterne følgende om årsagen til at stille op til repræsentantskabet: ”fordi jeg godt kan lide det 

menneskelige i Sparekassen…”.  

 

I det hele taget kan det derfor anføres at garanterne først og fremmest har immaterielle motiver, 

herunder ”Tilhørsforhold” som årsag til deres engagement i MS. Det skyldes, at personlige relatio-

ner og tilhørsforhold betyder noget for dem. En af garanterne udtaler i den forbindelse: ”Virkede 

troværdige, imødekommende, ”smilende”, servicemindede, og gjorde en forskel – var mere tilste-

de”. Altså i tråd med at MS gerne vil møde kunderne i øjenhøjde
121

. 

 

Det fører til udledningen af ”Garantinteresse 1”: Sikre uafhængigheden. Med det menes, at det 

ligger de adspurgte garanter på sinde, at MS skal forblive et uafhængigt pengeinstitut til glæde for 

lokalområdet. Således, at MS har mulighed for at være aktive i nærmiljøet i tråd med det oprindeli-

ge værdigrundlag. 

 

Ordet ”Frihed” er et andet immaterielt motiv, der kan knyttes til det at være garant i MS. Frihed kan 

være mange ting, men i MS´ tilfælde handler det om friheden til at kunne gøre, som man plejer, 

altså være uafhængig. For at kunne bevare MS som et frit og uafhængigt pengeinstitut er det derfor 

nødvendigt, at der opretholdes en vis form for overskud i virksomheden, så der er noget at stå i mod 

med, når de dårlige tider rammer. 

 

Derfor er et materielt motiv naturligvis også ”penge”, hvilket også understreges af, at det for garan-

terne er en måde placere likviditet på. Det hænger således sammen med budskab nummer to: ”Et-

hvert kundeforhold skal være en forretning, både for kunden og for Sparekassen”
122

. 

 

Det afspejles også i et par af garanternes årsager til hvorfor de blev netop dette: ”fordi det gav en 

god rente” og ”bedre renter og andre fordele, gratis netbank m.v.”. Altså har det for dem også et 

monetært islæt at være garant. Et interessant aspekt ved de to garanters besvarelse er, at de angav 

”Anbefaling af familie, venner eller andet om årsagen til, at de skiftede til MS. Antageligvis har det 

derfor tillige samme betydning for flere personer end de adspurgte garanter. 

                                                 
120

 Interview med HLG, se Bilag 6. 
121

 http://www.midspar.dk/content/forside/om_os/vardigrundlag/samfundsvardi/medarbejdere 
122

 Se tabel 2.3 ”De seks bud”. 
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For MS har bud nummer to betydet, at: ”… vi er ikke dem, der har tjent flest penge, men det har 

heller ikke været vores mål… vores hovedformål er ikke at tjene mange penge – det er, at vi tjener 

så mange penge, at vi kan gøre de ting, vi gerne vil”
123

. 

 

Udviklingen af lokalområdet og den utraditionelle måde at drive pengeinstitut på, er to af de ting, 

MS gerne vil, og det skal der tjenes nok penge til. De angiver følgende årsag til, hvorfor det kan 

lade sig gøre: ”… det er jo så, fordi vi er en garantsparrekasse... Så vi har ikke de der aktionærer, 

der står og råber og skriger...”
123

. 

 

Ovenstående fører til udledningen af ”Garantinteresse 2”: Sikre indtjeningen. Måden, MS driver 

virksomheden på, er atypisk i forhold til andre pengeinstitutter, og der skal tjenes nok penge til at 

drive virksomheden i tråd med værdigrundlaget. Altså skal indtjeningen være tilstrækkelig til, at der 

også kan bruges penge på udviklingen af lokalområdet og attraktive forhold for garanterne. 

 

Penge hænger ofte uløseligt sammen med motivet ”Magt” og således også i den finansielle sektor, 

da penge giver nogle muligheder. Eksempelvis giver penge en mulighed for at låne dem ud til de 

fattige, så de har muligheden for at skabe et bedre liv for dem selv og deres familie. 

 

Dermed betyder magt indflydelse, og det afspejler sig naturligvis også i MS. Hvis man erhverver 

garantbeviser, så har man mulighed for at stemme på repræsentantskabsmødet samt stille op til re-

præsentantskabet og bestyrelsen. En garant angiver som årsag til at stille op til repræsentantskabet: 

”For at kunne være med til at præge retningen”, og en anden angiver: ”Jeg er en person, der gerne 

vil have indflydelse”. En anden af de adspurgte garanter supplerer i forhold til vedkommendes rolle 

som garant: ”Har indflydelse ved valg til repræsentantskabet”. Den samme garant angiver, at ved-

kommende har indflydelse på MS’ udvikling da: ”Bestyrelsen er valgt af repræsentantskabet, så 

det er bestyrelsen, der afgør vigtige sager i sparekassen”.  

 

En anden garant mener også, at de spiller en vigtig rolle: ”Repræsentantskabet har en klart define-

ret opgave, som at beslutte vedtægter, godkende regnskabet og vælge bestyrelsen, men repræsen-

tantskabet tages med på råd i de store spørgsmål”. 

 

Som følge af det kan det udledes, at ”Garantinteresse 3” er: Præge udviklingen 

Garanterne er engagerede mennesker, der er interesserede i at gøre deres indflydelse gældende og 

præge udviklingen i MS i tråd med de grundlæggende værdier. Det er således en interesse, der er 

nært beslægtet med garantinteresse 1 og 2, og som kan være med til at sikre at de kan holdes i 

hævd. 

3.4 Delkonklusion 

I dette tredje kapitel er der blevet opbygget en karakteristik af en garant og dennes motiver for at 

anbringe midler i garantbeviser.  
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 Interview med HLG, se Bilag 6. 
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Overordnet set kan en person have materielle og immaterielle motiver til at investere i garantkapi-

tal. En garant har hovedsageligt immaterielle motiver som ”Tilhørsforhold”, ”Frihed” og 

”Magt/indflydelse”. Men da der er tale om en måde at anbringe penge på, så vil et materielt motiv 

naturligvis også være penge.  

 

Som en følge af garantens mere værdibaserede tilgang til pengeanbringelse, så har de typisk også en 

længere tidshorisont end den gennemsnitlige investor. Det skyldes det sociale element, der er ved at 

skyde penge i en sparekasse og dermed støtte op om lokalområdet. 

 

Billedet af den socialt ansvarlige investor forstærkes også af, at MS involver sig i mikrokredit. Øn-

sket om at hjælpe de fattige ud af deres armod har en klar parallel til dengang sparekassen blev op-

rettet for 150 år siden - for at passe på fattigfolks opsparing.   

 

Udvalgte adspurgte garanter har vist, at de er lokalt engagerede og ønsker at signalere et klart til-

hørsforhold til lokalområdet, og det samme forventes af deres pengeinstitut. Engagementet skinner 

også i gennem i forhold til, at garanterne er personer, der aktivt blander sig i debatten og søger ind-

flydelse – også i sparekassen. 

 

Formålet med dette kapitel var at illustrere, hvilke motiver der kan være til at personer bliver garan-

ter og så ad den vej udlede, hvilke interesser de har med det formål at svare på underspørgsmål 4 

”Hvad er garanternes interesser?” Baseret på ovenstående karakteristik så er garanterne først og 

fremmest interesseret i at sikre, at sparekassen bevarer sin uafhængighed og status som et fyrtårn i 

lokalområdet. Det gøres ud fra grundlæggende værdier som tillid til sparekassen og den frihed, det 

giver at have et lokalt pengeinstitut, der engagerer sig nærområdet. En sekundær interesse for garan-

terne er selvfølgelig at sikre deres indskud og få fordele ud af det, men beløbet er først og fremmest 

indskudt for at hjælpe sparekassen i det daglige virke. Slutteligt er garanterne også interesserede i at 

præge udviklingen i sparekassen, så de kan være forvisset om, at uafhængigheden og indtjeningen 

sikres. 
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Kapitel 4 Risiko 
Dette kapitel har til formål at indføre læseren i, hvad risiko er, hvorfor det opstår, og hvilke kilder 

der er til det - specifikt i forhold til garanternes interesser. Der fokuseres på bestyrelsens rolle, og 

om de er løsningen på agentproblemet. Slutteligt kommenteres der på, hvorledes ”Garantinteresser-

ne” er påvirket af det. 

4.1 Hvad er risiko 
Ordet risiko har en negativ klang og det er sjældent et positivt tegn, hvis det indgår i en sætning. 

Gyldendals ”Store Danske Encyklopædi” har følgende definition af ordet risiko: ”… udtryk for 

sandsynlighed og konsekvenser af en uønsket hændelse, i daglig tale dog ofte kun om sandsynlig-

hed”
124

. Ifølge Wikipedia betyder det: ”En risiko er det negativt ladede ord, der angiver sandsyn-

ligheden for, at en aktion (handling) ikke fører til det ønskede eller forventede resultat”
125

.. Derfor 

kan det fastslås, at risiko er et negativt klingende ord knyttet til situationer hvor resultatet ikke er 

som forventet. 

 

I relation til afhandlingens problemformulering er risiko derfor et udtryk for, at det ikke er garanter-

nes interesser der varetages. Typisk vil det være, at det er ledelsens interesser, der bliver varetaget i 

stedet for. 

4.2 Hvorfor opstår risiko  
Som nævnt i afsnittet ovenfor, så er risiko et udtryk for en negativ konsekvens ved en handling, 

men hvorfor opstår risici? Svaret er enkelt: fordi der er mulighed for, at risici kan opstå – hvis mu-

lighederne ikke var, der kunne de ikke opstå. 

 

Hvordan muligheden kan opstå, er der mange, der har søgt en forklaring på, og derfor eksisterer der 

også en del teorier, der kan anvendes til at forsøge at kortlægge årsagerne til det. Derfor er det na-

turligt, at der ikke kun findes én forklaring på spørgsmålet
126

.  

 

Relationer mellem individer 

Kernen i afhandlingens problemstilling adresserer spørgsmålet om relationer mellem individer, her-

under delegering af ansvar. Netop dette fokuserer ”Principal-Agent” teorien (PA) på, hvorfor den 

kan anvendes til at forklare en af årsagerne til, hvorfor problematikken overhovedet opstår. 

 

Teoriens hovedaktører er principalen og agenten der henholdsvis uddelegerer og modtager en opga-

ve. Førstnævntes rolle er at sørge for, at der er tilstrækkelig kapital/ressourcer til at agenten kan 

varetage opgaven. Derefter er det agenten, der har ansvaret for, at opgaven bliver udført i overens-

stemmelse med opdragsgiverens instrukser.  For sit arbejde kompenseres agenten med en form for 

                                                 
124 http://www.denstoredanske.dk/It,_teknik_og_naturvidenskab/Teknologi/Teknologiens_terminologi/risiko?highlight 

= Risiko d. 23. maj 2011 
125

 http://da.wikipedia.org/wiki/Risiko d. 11. maj 2011 
126

 Dette er naturligvis ikke en udtømmende fremstilling, men i forhold til afhandlingens formål vurderes de væsentlig-

ste at være medtaget. 

http://www.denstoredanske.dk/It,_teknik_og_naturvidenskab/Teknologi/Teknologiens_terminologi/risiko?highlight=%20Risiko
http://www.denstoredanske.dk/It,_teknik_og_naturvidenskab/Teknologi/Teknologiens_terminologi/risiko?highlight=%20Risiko
http://da.wikipedia.org/wiki/Risiko%20d.%2011
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aflønning, og vedkommende leverer til gengæld informationer og (forhåbentlig) merværdi til prin-

cipalen
127

.  

 

Figur 4.0
128

 fremhæver de centrale elemen-

ter i teorien. 

 

Grundlæggende antagelser 

Teorien bygger på flere grundlæggende 

antagelser, herunder at både principalen og 

agenten er nyttemaksimerende. Det betyder, 

at de begge træffer beslutninger, der isoleret 

set er mest optimale for dem selv. Dermed 

tages der ikke hensyn til den andens interes-

ser, og derfor eksisterer der en konflikt mel-

lem de to parters mål. 

 

I sagens natur må det antages, at principalen ønsker, at agenten udfører opgaven tilfredsstillende og 

i tråd med vedkommendes ønsker. Derfor er udfordringen for principalen at stole på, at agenten 

udfører arbejdet som foreskrevet og ikke plejer egne interesser i stedet. Hvis muligheden er der, og 

agenten kan fristes af det, så er vedkommende havnet i en ”moral hazard”.  Sker det, er det op til 

agentens moral at afgøre, hvilke interesser der skal varetages. Risikoen for at komme i en sådan 

situation er stor, da agenten er opportunistisk og ikke altid handler rationelt.  

 

Det muliggøres også af, at agenten arbejder med opgaven til daglig og derfor har adgang til en stor 

mængde informationer, der ikke er tilgængelige for principalen. Informationsasymmetrien skyldes, 

at det er agenten, der bestemmer hvilke informationer, der skal tilflyde principalen, og i høj grad 

hvilke der ikke skal. Således er der en forøget risiko for, at agenten fristes og havner i denne ”moral 

hazard”. I realiteten kan principalen ikke stille noget op i mod denne grundlæggende risiko, da ved-

kommende er fraværende og dermed ikke har 100 % føling med agentens forvaltning af opgaven. 

 

For at mindske risikoen for, at der opstår uønskede situationer, kan principalen etablere en incita-

mentsstruktur, der giver agenten nok incitament til at udføre opgaven i overensstemmelse med prin-

cipalens ønsker. Hvis det ikke er tilstrækkeligt, kan principalen tillige etablere en egentlig kontrol-

funktion, der skal kontrollere, at agenten forvalter opgaven, på en for principalen ønskværdig måde.  

 

Der findes flere forskelle kontrolorganer, som eksempelvis bestyrelse, revision, selskabets interne 

kontroller og FT
129

. De er en del af begrebet ”Agency costs”, altså de omkostninger der er forbundet 

med at have denne struktur med deling af ejerskab og kontrol. En anden del af begrebet er den tabte 
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 Med mindre andet er angivet, så er kilden til hele afsnittet: Elling (2008:49-50). 
128

 Egen tilvirkning efter Aasmund et. al (2006:8). 
129

 Deres rolle og funktion behandles mere udførligt i kapitel 6 og 7. 

Tabel 4.0 ”Overblik over PA” 

http://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Incitament&action=edit&redlink=1
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produktion, der uvægerligt vil være, når der i dagligdagen skal anvendes ressourcer på at kontrollere 

frem for at producere.  

  

”Principal-Agent” teorien i praksis 

I modsætning til hvad man måske kunne foranle-

diges til at tro, så er PA relationer ikke kun no-

get, der eksisterer i virksomhederne. Tværtimod 

så er det gældende overalt, hvor der eksisterer en 

deling af ejerskab og kontrol. 

 

De mange forskellige former for PA relationer i 

praksis viser tabel 4.0
130

 en række eksempler på.  

 

Et eksempel på en PA relation, der måske er knap så oplagt, er politik, da der også her er tale om en 

form for adskillelse af ejerskab og kontrol. Vælgernes ressource er deres stemme, og politikeren 

giver informationer tilbage og fremfører vælgerens interesser
131

. Kontrollen af politikeren udfører 

vælgeren ved at holde øje med de resultater, vedkommende opnår. Den ultimative kontrol af politi-

kerens arbejde er, om vælgeren vil stemme på politikeren igen. 

 

”Principal Agent i MS” 

I mange tilfælde er agenten også principal og omvendt, hvilket MS 

er et godt eksempel på. Figur 4.1
132

 giver et grafisk overblik over 

netop dette.  

 

Set fra et helikopterperspektiv er den ”øverste principal” garanter-

ne
133

, og gennem repræsentantskabsmødet er deres agent 

tantskabet, som er principal for bestyrelsen. Det fortsætter ned i 

gennem og slutter med medarbejderne.  

 

Skåret ind til benet er det garanterne der formelt uddelegerer ansva-

ret til ledelsen
134

, der skal udføre udarbejdet. Det er i denne udveks-

ling mellem aktørerne, at der opstår en risiko for, at ledelsen kom-

mer i en ”moral hazard”, hvor de vælger at varetage egne interesser 

i stedet. 

 

                                                 
130

 Egen tilvirkning efter: http://da.wikipedia.org/wiki/Principal-agent-teorien 
131

 Her antages det, at der er overensstemmelse mellem vælgerens og politikerens holdninger. 
132

 Egen tilvirkning. 
133

 Det kunne også være det almennyttige formål som ejer det overførte overskud (jævnfør afsnit 2.1). For at lette for-

ståelsen er det dog udeladt her. 
134

 Ledelsen skal forstås som bestyrelsen eller direktion. Det er her svært at skelne mellem de to ting, da bestyrelsen 

”blot” er et mellemlag, der skal ansætte direktionen, der skal varetage den daglige drift.  

 

Tabel 4.0 ”PA i praksis” 

 

Område: Principal: Agent: 

Virksomhed: Ledelsen Ansatte 

Politik: Vælgere Politikere 

Sundhedsvæsnet: Patienten Lægen 

Aktiemarkedet: Aktionærer Ledelsen 

Tabel 4.1 ”PA i MS” 
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Med PA teorien in mente konstateres det, at risikoen i MS opstår i det spændingsfelt mellem princi-

palen (garanterne) og agenten (ledelsen), hvor opgaven uddelegeres, og afrapporteringen foregår. 

Næste delkapitel går lidt mere i dybden med principalen og agentens indbyrdes forhold samt hvilke 

konkrete risici det udmønter sig i. 

4.3 Risikoformer 
Ovenstående gennemgang af PA teorien giver måske indtrykket af, at uddelegeringen af ansvar ude-

lukkende medfører ulemper. Det er dog langt fra tilfældet, da eksempelvis den specialisering en 

agent er i besiddelse af ligefrem kan være gavnligt for de fraværende ejere
135

. Da intet dog er gratis 

har det den risiko, at agenten forfølger en anden end principalens agenda. 

 

Dybest set er det grundlæggende problem, at principalen ikke kan kontrollere alle agentens handlin-

ger. Derfor må vedkommende stole på, at agenten handler i overensstemmelse med førstnævntes 

intentioner. Eksempler på risikoen for, at de ikke følges, er: 

 

1. Agenten tager for få/for mange risici (risiko versus profit). 

2. Agenten tilgodeser egne interesser. 

 

Risiko versus profit 

Som i mange andre tilfælde er virksomhedsdrift også en konstant afvejning mellem fordele og 

ulemper, herunder risiko og profit. Det kan være formålstjenligt for en virksomhed at tage mange 

risici i jagten på vækst og rigdom, men det kan også give bagslag. Finanskrisen og de krak blandt 

finansielle virksomheder, der er kommet i kølvandet på den, har ført til et større fokus på sektoren 

og deres jagt på vækst.  

 

Tidligere var der begrænsede muligheder for en sparekasse for at tage store risici, da de ikke havde 

samme frihedsgrader som bankerne. Men liberaliseringen af lovgivningen fra 1974 og fremefter 

gjorde, at de blev ligestillet og fik mulighed for at tage større risici. Tidligere blev det vurderet 

uforeneligt med at drive garantsparekasse, men på trods af det har man beholdt formatet og givet 

mulighed for vækst
136

. 

 

Det spanske eksempel 

Der er lavet flere undersøgelser af den spanske finansielle sektor, hvor emnet overordnet set har 

været risiko og profit. Disse kan tjene som empirisk sammenligningsgrundlag for den danske finan-

sielle sektor, da den spanske ditto også operer med kommercielle banker og sparekasser
137

. Garcia 

et. al (2007)
138

 og Illuca et. al (2008)
139

 er eksempler på to af disse undersøgelser. 
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Der findes ikke en entydig definition på den optimale risikoappetit i en finansiel virksomhed. På 

den ene side skal der ikke tages så store risici, at virksomheden går konkurs, men på den anden side 

skal der heller ikke tages for få så virksomheden ikke udnytter sit potentiale.  Der er store forskelle 

på de enkelte typer af finansielle virksomheder og deres risikoappetit.  

 

Det er i kapitel 2.1 fastslået, at sparekasserne som udgangspunkt er mere forsigtigt end bankerne, og 

det understøttes af Garcia et. al (2007:352): ”… our results point to differences in risk behaviour 

between Spanish Commercial and Saving banks, with the latter being less risk-inclined…”. Derfor 

er det også naturligt, at de personer, som sparekasserne tiltrækker, er lidt mindre risikovillige i jag-

ten på profit, end bankernes er
140

.   

 

Men uanset sparekassernes udgangspunkt er det nødvendigt for dem at tage visse risici for at drive 

forretningen, da de skal overleve i konkurrencen med bankerne
141

.  

 

I jagten på at sikre både den danske og den spanske sparekassesektors overlevelse på langt sigt un-

dergik de en liberalisering af deres erhvervsområde i 1970’erne og 1980’erne. Det har ført til en 

omfattende ekspansion for branchen, hvilket har forøget risikoappetitten
142

.  

 

Et dansk eksempel på den geografiske ekspansion er MS, der etablerede sig uden for Fyn i 1990
143

. 

De har dog begrænset deres geografiske ekspansion til Horsens i vest og Odense i Øst. Det skyldes 

ønsket om at bevare ånden i sparekassen og: ”jo længere væk afdelingerne kommer, jo mindre nær-

hed er der”
144

. 

 

Opsummerende er der intet, der tyder på, at sparekassernes ledelse tager for store risici, omend de-

res risikoappetit er blevet større i de senere år. Spørgsmålet er om de tager nok risici til at fremtids-

sikre sparekasserne, da der skal hentes tilpas meget profit, for at forretningen har en overlevelses-

chance fremadrettet.  

 

Varetagelse af egne interesser 

At sparekassens ledelse tilgodeser egne interesser er, som nævnt ovenfor, en anden risiko, som PA 

teorien og sparekassernes organiseringsform medfører. Det primære problem er, at kapitalen er 

spredt på mange personer (garanterne). Det fjerner deres incitament til at kontrollere ledelsen, og 

det kan medføre en øget opportunistisk holdning hos ledelsen
145

.   
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Hvis agenten plejer sine egne interesser er det ikke altid med det formålat tjene store penge: “Man-

agers may be reluctant to risk their wealth, their specific human capital, or the advantages asso-

ciated with controlling the firm. This risk aversion may lead them to choose safer investment 

projects or to operate with larger amounts of capital than owners would consider optimal”
 146

. 

 

Mulige løsninger på ”Principal-Agent” problemet 

Ovenstående udfordringer rejser spørgsmålet, om hvordan man kan løse agentproblemet, eller i 

hvert fald forsøge på det.  

 

Truslen om, at garanterne ”stemmer med fødderne”, altså indløser deres garantbeviser, er en måde, 

hvorpå garanterne kan indsnævre ledelsens råderum og sende et signal til omverdenen. Det skyldes, 

at: ”The decision of the claim holder to withdraw ressources is a form of partial takeover or liqui-

dation which deprives management of control over assets”
147

. Der er dog to faktorer, der gør, at det 

ikke er det ikke den mest effektive løsning i det lange løb. Det skyldes primært, at jo flere garanter, 

der trækker sig ud af sparekassen, desto mere magt overføres til ledelsen, og for det andet så kan 

MS afvise at indløse garantbeviserne. 

 

En anden og måske bedre løsning kunne være, at etablere effektive kontrolprocedurer, da fraværet 

af sådanne kan friste ledelsen til at tage beslutninger der afviger fra ejernes ønsker
148

.  Det handler 

grundlæggende om at skabe en form for ”beslutningshierarki”, hvor det opdeles hvem, der initierer 

og udfører arbejdet overfor dem, der kontroller det
149

. Det gælder på alle niveauer i organisationen: 

”Such hierarchical partitioning …  makes it more difficult for decision agents at all levels of the 

organisation to take actions that benefit themselves at the expense of residual claimants”
150

. 

 

Bestyrelsen er i toppen af ”beslutningshierarkiet”, og derfor kan de måske være løsningen på agent-

problemet? Der er mange aspekter af det spørgsmål, eksempelvis Fama et. al (1983:318), der hæv-

der, at generelt er bestyrelser gode til, at: “… make collusion between top-level decision manage-

ment and control agents more difficult…”. Men:”The role of the board … is largely limited to mon-

itoring agency problems against which redemption of residual claims offers little protection, for 

example, fraud or outright theft of assets by internal agents”. Det skyldes, at garanterne viser ”… 

little interest in their boards… [og] outside boardmembers are generally chosen by internal mana-

gers”
151

. 

 

Det kan ikke afvises, at det stadig er tilfældet nogen steder, men der er også sket meget i verden i de 

28 år, der er gået siden Fama et. al (1983) skrev deres artikel. Der er eksempelvis kommet et større 

fokus på bestyrelsens sammensætning, uafhængighed og kompetencer. Det er blandt andet gjort for 

at mindske risikoen for, at bestyrelsen er en ”tantebestyrelse”, som MS havde tidligere.  

                                                 
146

 Garcia et. al (2007:335-336). 
147

 Fama et. al (1983:317). 
148

 Fama et. al (1983:305). 
149

 Fama et. al (1983:308). 
150

 Fama et. al (1983:310). 
151

 Fama et. al (1983:318). 



36 

 

På trods af ovenstående synspunkter og som en konsekvens af det arbejde MS udfører, så vurderes 

det, at bestyrelsen i MS spiller en større rolle end Fama et. al (1983) lægger op til. Men det kan ikke 

skjules, at bestyrelsens rolle ikke er hele løsningen på PA problematikken. Det skyldes, at det er for 

tilfældigt, om man formår at caste de rigtige medlemmer til repræsentantskabet, bestyrelsen og di-

rektionen. Det er således kun ved at sikre de rette personlige egenskaber hos førnævnte, at man kan 

undgå ”moral hazard” problematikken. At den administrerende direktør i MS har magten uden at 

bruge den, grundet hans sindelag, understreger det blot
152

.  

4.4 Betydning for garanternes interesser 

I ovenstående delkapitel blev to konkrete risici identificeret i relation til principalens ønsker: agen-

ten tager for få/for mange risici og agenten tilgodeser egne interesser. Generelt har begge risici be-

tydning for sparekassens formål og garantinteresserne, da de er tæt forbundne. Det kan i yderste 

konsekvens have fatale følger for virksomheden, hvis eksempelvis agentens egen interesse er at 

skabe mest mulig rigdom for sig selv og derfor tager store risici. Af hensyn til delkapitlets oversku-

elighed er det dog ikke givet, at begge risici nævnes kontinuerligt i forbindelse med alle garantinte-

resserne. 

 

Sikre uafhængigheden 

Den første ”garantinteresse” indebærer, at MS skal forblive et uafhængigt pengeinstitut, så det fort-

sat er muligt at være aktive i nærmiljøet i tråd med det oprindelige værdigrundlag.  

 

Den væsentligste risiko, der påvirker denne interesse, er nummer to, hvor agenten tilgodeser egne 

interesser. Det er meget oplagt, at såfremt agenten ønsker at fremføre egne synspunkter, der afviger 

fra garanternes, bliver det på deres bekostning. Det medfører derfor et øget incitament for garanter-

ne til at sikre, at MS ledes i tråd med det oprindelige grundlag. 

  

Sikre indtjeningen 

Måden MS drives på er en af omkostningerne ved ”Garantinteresse 2”, da det stiller krav om, at der 

genereres et overskud af en vis størrelse. Det betyder, at MS skal tjene nok penge til at udvikle lo-

kalområdet, men også til at kompensere garanterne for den risiko de løber. 

 

Dermed er det indlysende, at det er den første risiko der er den vigtigste, da der skal tjenes tilstræk-

kelig med penge til at drive MS. Risikoen kan på den ene side være, at agenten er alt for forsigtig og 

ikke tør tage de risici, der skal til, eller også at vedkommende tager for mange risici, muligheden er 

der i hvert fald. Uanset hvad, så kan de begge medføre en konkurs og dermed, at hverken lokalom-

rådet eller garanterne tilføres penge. 

 

Præge udviklingen 

Den sidste ”garantinteresse” er nært beslægtet med de to foregående, og som følge deraf kan den 

være med til at sikre, at de opretholdes. Som tidligere anført er garanterne generelt engagerede 
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mennesker der er interesserede i at gøre deres indflydelse gældende og præge udviklingen. Det gæl-

der i særdeleshed også i MS og i tråd med de grundlæggende værdier.  

 

Organiseringsformen i en sparekasse kombineret med en stærk ledelse kan betyde, at garanterne 

ikke får mulighed for at præge udviklingen. Det er i hvert fald tilfældet, hvis den sidste risiko spiller 

ind, og agenten har andre interesser end garanternes og det oprindelige formål med sparekassen. 

Dermed vil det være agenten, der styrer, og garanterne er reduceret til blot at være nogen, der orien-

teres om, hvordan sparekassen udvikler sig. 

 

Dermed kan det konstateres, at de to risici potentielt kan være livstruende for ”garantinteresserne”, 

da det kan sætte dem uden for indflydelse og uden mulighed for at kontrollere agenten. Næste del-

kapitel viser, gennem konkrete eksempler fra virkeligheden, at garantens interesser reelt kan skades 

som følge af ovenstående risici. 

4.5 Eksempler hvor garanternes interesser ikke er blevet varetaget 
De foregående delkapitler har vist, at der på et teoretisk grundlag er anledning til bekymring for 

garanternes interesser. Dette delkapitel viser eksempler på sager, hvor garanternes interesser ikke er 

blevet varetaget og understreger dermed, at det er et problem, der skal tage alvorligt. 

 

Løkken Sparekasse 

I nyere tid er der flere sager med krakkede pengeinstitutter, men som nævnt tidligere er der ikke 

sket for så mange sparekasser
153

. Krakket i garantsparekassen LS i marts 2009 var i sig selv ikke 

decideret spektakulært, i hvert ikke fald på overfladen. Men advokatundersøgelsen, der kom heref-

ter, har ændret på den opfattelse, da den anfører, at både ledelsen og revisoren har handlet ansvars-

pådragende
154

.  

 

I forbindelse med advokatundersøgelsen udtaler den nye formand for sparekassen: "Konjunktur 

eller ej så har der været en meget stor risikovillighed i Løkken. Jeg vil meget nødigt kommentere, 

der er sket noget forkert i den tidligere ledelse, men tallene taler for sig selv, synes jeg,"
155

. Advo-

katerne der stod bag undersøgelsen er anderledes mere klare i mælet: ”Advokaterne… tegner et bil-

lede af en handlekraftig og egenrådig direktør, en handlingslammet bestyrelse og en inkompetent 

og vag ekstern revision.”
 156

. Altså en kombination af flere faktorer, der førte til sparekassens fald. 

 

Begyndelsen til enden for LS var, da direktionen indstillede til bestyrelsen i 2005, at man iværksatte en 

ny og mere aggressiv vækststrategi. Dette blev vedtaget på trods af FTs advarsler om, at denne strategi 

ikke var tilrådelig. Udlånet steg i perioden 2005-2008 med 1 milliard kroner (200 %) og i særlig høj 

grad skete udlånene til ejendomssektoren, som senere udviklede sig uheldigt for LS157. 
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Ifølge advokatundersøgelsen havde FT ret i sine bekymringer, da de væsentligste årsager til sam-

menbruddet i LS var: ”en kombination af en meget høj risikotagning på udlånssiden – primært ved-

rørende ejendomssektoren udenfor sparekassens normale markedsområde – samt en manglende 

kvalitetsstyring på kreditsiden i sparekassen.”
 158

.  

 

En stærk direktør 

Med ovenstående in mente står direktøren for et uheldigt personsammenfald. Udover at være initia-

tivtager til strategien var han også manden der bevilligede en stor del af lånene: ”Sparekassen hav-

de ikke nogen selvstændig kreditfunktion. Rollen som kreditchef blev varetaget af Sparekassens di-

rektør Poul Blicher Johnsen”
159

. 

 

Sådan har det sikkert været i mange pengeinstitutter rundt omkring, men det bliver først for alvor et 

problem, når direktøren de facto styrer sparekassen alene. Ifølge FiL er det ikke ønskværdigt, da 

ledelsen af en finansiel virksomhed er et sammenspil mellem direktionen og bestyrelsen. Ifølge FiL 

§ 70 skal: ”Bestyrelsen… for [de]… væsentligste aktivitetsområder udfærdige skriftlige retningslin-

jer, hvori arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion fastlægges”.  

 

I LS var § 70 instruksen fra bestyrelsen til direktionen klar; førstnævnte skal bevillige store og be-

tydende engagementer og alle over fem millioner kroner. Direktionen havde dog den mulighed, at 

den i ”presserende tilfælde” kunne bevillige engagementer større end fem millioner kroner alene 

(dog skulle bestyrelsens lave en efterbevilling senest fire uger efter)
160

. Men med den svage besty-

relse og revision var det således en formsag for direktøren at styre LS.     

 

Den fremgangsmåde anvendte direktøren hyppigt. På den måde overtog han reelt alle væsentlige 

beslutninger i den henseende: ”Poul Blicher Johnsens udstrakte anvendelse af presserende bevil-

linger (ca. 60%) indebar et misbrug, i det bestyrelsen derved blev frataget en væsentlig del af dens 

bevillingskompetence. Mange af sparekassens største udlånsengagementer blev derigennem und-

draget en reel bestyrelsesbehandling”
161

. Men det kan ikke komme som en overraskelse for besty-

relsen, da FT påpegede det både i 2002
162

 og 2006
163

.  

 

Derfor kan det heller ikke overraske, at advokaternes konklusion om skyldsspørgsmålet er klar: 

”Det er vores vurdering, at hovedansvaret for de utilfredsstillende forhold påhviler Poul Blicher 

Johnsen som Sparekassens direktør og kreditchef”
164

. Men han havde kun mulighed for at gøre det, 

fordi andre centrale aktører fejlede på trods af advarsler fra FT: ”… bankens vækst var ude af kon-

trol. Bestyrelsen forstod ikke advarslerne, og revisionen forstod ikke omfanget af deres ansvar”
 165

.  
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Andre kritisable forhold 

Som om der ikke var nok kritisable forhold i sparekassen, har den tilsyneladende også været noget 

selektiv i, hvad den har meddelt omverdenen: ”Så sent som i efteråret 2008 undlod sparekassen at 

fortælle, at Finanstilsynet … havde fundet seks dårlige udlån på i alt 165 millioner kroner, som der 

… skulle nedskrives på”
166

. 

 

Det er svært at sige, om kollapset kunne have været undgået, men faktum er, at garanternes penge 

var tabt, da LS blev overtaget af FS den 1. marts 2009
167

. Dog nåede bestyrelsen at vise handlekraft 

og bortvise direktøren den 15. februar 2009. Som et kuriosum kan nævnes, at: ”Direktør Poul Bli-

cher Johnsen har anlagt en voldgiftssag …  for at få sin normale løn i opsigelsesperioden.”
168

.  

 

Den aggressive vækststrategi og uheldige personsammenfald er ikke de eneste kritikpunkter i LS. 

Som en følge af debatten om sparekassers rådgivning, salg og markedsføring af garantbeviser ind-

ledte FT i marts 2009 en ekstraordinær undersøgelse af LS den 12. marts 2009
169

. FT fandt mange 

graverende fejl, herunder at: ”…der ikke er udarbejdet forretningsgange til at sikre overholdelsen af 

god skik”170. Derfor kan det ikke undre, at rådgivningen var af svingende karakter171. 

 

Et godt eksempel herpå er oplysning om risikoen ved investeringen: ”Det blev oplyst, at sparekassen 

… har nævnt risikoen ved at indskyde garantikapital, men at man ikke har haft særlig fokus på denne 

risiko i rådgivningen, idet man anså den for at være hypotetisk”170. Da almindelige mennesker kan have 

svært ved at gennemskue finansielle ”produkter”, er det uheldigt, at: ”Løkken Sparekasses markedsfø-

ringsmateriale har ensidigt fokus på den høje forrentning, men ikke informerer om konsekvensen af, at 

garantindskud ikke er dækket af Indskydergarantiordningen eller statsgarantiordningen”171. Altså en 

skarp kraftig kritik fra FT, hvor LS anklages for dårlig rådgivning, og at de ej heller udarbejder skriftlige 

bekræftende aftaler på investeringerne172. 

 

Øvrige sager 

Men sagen fra LS er desværre ikke enestående, og FT har sideløbende med undersøgelsen i LS la-

vet en undersøgelse af syv andre sparekasser. LS var ikke en del af undersøgelsen, men undersøgel-

sens fokus var det samme som hos LS
173

. I disse tilfælde hvor det er sparekassens interesser, der 

bliver varetaget frem for garanternes, er der mange, der bliver efterladt med store tab. I konklusio-

nen på rapporten konstateres det, at der desværre er stor forskel i kvaliteten og måden, hvorpå spa-

rekasserne markedsfører og rådgiver omkring salg af garantbeviser til kunderne
174

.  
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Et eksempel fra en af de syv undersøgte sparekasser, Vendsyssel Sparekasse, er hvor en kunde har 

lagt an til et søgsmål mod sparekassen for dårlig rådgivning: ”Jeg satte 20.000 kr. ind på kontoen i 

1981, fordi jeg ville støtte sparekassen... I foråret opfordrede min bankrådgiver mig til at flytte en 

opsparing over på samme konto, fordi jeg kunne få en bedre rente der. Jeg skrev ikke under på no-

get, og jeg sagde udtrykkeligt, at jeg ville kunne hæve pengene, når jeg havde lyst... Nu er pengene 

beslaglagt, og jeg er blevet bondefanget”
 175

. 

 

Et andet eksempel er fra Sparekassen Mors hvor en kunde hjemtog et lån til istandsættelse af sin 

ejendom, hvorefter: ”sparekassen opfordrede ham til at indskyde lånebeløbet som garantkapital, 

indtil hans skulle bruge pengene. Det er som en kassekredit, men du får højere rente, sagde de til 

mig. Jeg fulgte rådet, og så krakkede sparekassen. Nu har jeg ikke alene tabt min Garantkapital. 

Jeg skal også afdrage de knapt 300.000 kroner over 29 år”.
176

 

4.6 Delkonklusion 
Risiko er et negativt ladet ord, der relaterer sig til et uønsket udfald af en given situation. I samspil-

let mellem principalen og agenten har teorien vist, at der er mulighed for, at agenten kan havne i en 

”moral hazard” og agere anderledes end principalen ønsker. Muligheden opstår på grund af den 

”informationsasymmetri” der er, når det er agenten, der bestemmer, hvilke informationer der tilfly-

der principalen. 

 

En styrkelse af bestyrelsens rolle kan være en måde at opbløde problematikken på, men den kan 

dog ikke stå alene. Det skyldes, at effektiviteten af denne afhænger af, at det er de rigtige folk der 

sidder der, for bestyrelsen agerer også som agent for principalen. Dermed er alt for meget overladt 

til tilfældighedernes spil, da der også kan ske svigt i bestyrelsen. 

 

Overført til afhandlingens problemstilling udmønter det sig i to nært forbundne risici, hvor den før-

ste er, at agenten varetager egne interesser i stedet for principalens. Den anden er, at agenten ikke 

driver virksomheden med det optimale miks mellem risiko og profit, og derfor enten tager for få 

eller for mange risici.  

 

I relation til garanternes interesser, sikrer sparekassens uafhængighed og indtjening samt at præge 

udviklingen, kan disse risici få katastrofale konsekvenser. Det kan både være monetære, men i sær-

deleshed også ideologiske konsekvenser. Sidstnævnte er, hvor sparekassen enten må opgive uaf-

hængigheden på grund af svigtende indtjening, som følge af et skift væk fra det oprindelige værdi-

grundlag eller som en kombination af konsekvenserne.  

 

Eksempler fra virkeligheden har vist, at der er flere eksempler på, at garanternes interesser ikke 

altid bliver varetaget på en ønskværdig måde. Sagen om kollapset i LS, hvor der var en stærk direk-

tør og en svag bestyrelse har vist, at der er en reel risiko for, at det er direktionen der sætter dagsor-
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denen. Det ses også af FTs undersøgelse af udvalgte sparekassers måde at sælge garantbeviser på, 

hvor garanterne er blevet vildledt.  

 

Derfor bliver svaret på underspørgsmål 5: ”Hvad er risikoen for, at garanternes interesser ikke vare-

tages?”, at der er en stor risiko for, at de ikke varetages. Det skyldes primært sparekassens selskabs-

retlige konstruktion, hvor ansvaret uddelegeres til en agent, og det er dermed op til denne at drive 

virksomheden i den oprindelige ånd til garanternes bedste. Undervejs er der mange faldgruber, som 

kan forpurre dette, og det medfører en stor risiko for, at garanternes interesser ikke varetages. 
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Kapitel 5 Corporate Governance 
Det er tidligere fastslået, at der i kraft af organisationsformen garantsparekasse eksisterer en teore-

tisk såvel som reel risiko for, at garanternes interesser ikke varetages. En mulighed for at styrke 

varetagelsen af garanternes interesser er ved hjælp af en aktiv CG indsats.  

 

Begrebet CG dækker over mange ting og har mange betydninger alt afhængig af hvilken indgangs-

vinkel, man har. Fra officielt hold i Danmark har man etableret et udvalg, Komitéen for god sel-

skabsledelse (KGS), der definerer begrebet således: ”Corporate governance – eller god selskabsle-

delse – skal forstås som et overordnet samlebegreb for en række handlemåder og initiativer, som 

indgår i "den gode ledelse" af større selskaber”
177

. 

 

Dette kapitel giver en overordnet forståelse for begrebet, og hvorfor CG spiller en vigtig rolle i for-

hold til at sikre garanternes interesser. Slutteligt fremhæves de vigtigste aspekter af CG, der er gen-

stand for de efterfølgende kapitler. 

5.1 Hvad er Corporate Governance 

I slutningen af 1980’erne var der et par erhvervsskandaler, hvor ejernes interesser ikke blevet vare-

taget, hvilket satte gang i CG debatten. En milepæl er ”Cadbury”-rapporten fra 1992, der kom frem 

som et værn mod fremtidige erhvervsskandaler. Midlet er et sæt anbefalinger for, hvordan en virk-

somhed bør ledes, altså en form for ”best practice” eller ”code of conduct”
178

.  

 

Definition 

I december 2001 fremkom ”Nørby-udvalget” med en rapport, efter det havde fået til opgave, at ”… 

vurdere, hvorvidt der er behov for anbefalinger for god selskabsledelse i Danmark og i givet fald 

fremkomme med et forslag hertil”
179

. Det er brede anbefalinger rettet mod større selskaber, herun-

der børsnoterede
180

.  

 

Den danske definition er et godt eksempel på, at CG nemt kan betegnes som en omgang varm luft, 

da det er for overordnet og ukonkret til at være praktisk anvendeligt. Komitéen for God Selskabsle-

delse (KGS) forsøger dog at konkretisere det som: ”De mål, et selskab styres efter, og de overord-

nede principper og strukturer, der regulerer samspillet mellem ledelsesorganerne i selskabet, ejer-

ne samt andre, der direkte berøres af selskabets dispositioner og virksomhed... Interessenter omfat-

ter bl.a. medarbejdere, kreditorer, leverandører, kunder og lokalsamfund”
177

. Dermed kommer 

man nærmere en brugbar definition, da både ledelsen, ejerne og lokalområdet omtales. 

 

I relation til afhandlingens problemstilling er følgende udlægning måske endnu mere dækkende: “… 

corporate governance consists of all the people, processes, and activities in place to help ensure the 

proper stewardship over an entity’s assets. Corporate governance is the implementation and execu-
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tion of processes to ensure that those managing an entity properly utilize their time, talents and 

available resources in the best interest of the absentee owners. Good corporate governance creates 

a system that ensures proper stewardship over invested capital and faithfully reports the economic 

condition and performance of the enterprise”
181

. 

 

Nøgleordene i CG definitionerne er derfor: ledelse, kontrol, ansvar, rettigheder samt overvågning af 

præstationerne overfor ejere og lokalsamfundet. 

 

Formål 

Udover ønsket om at undgå erhvervsskandaler i fremtiden, så opstod behovet for anbefalinger om 

god selskabsledelse på grund af: ”… the way resources are invested and managed in the modern 

business world, a system of corporate governance is necessary, through which managers are over-

seen and supervised”
181

. Altså er det nødvendigt med disse principper for at forvisse de fraværende 

ejere om, at ledelsen gør deres pligt
182

.  

 

De danske anbefalinger skal dog ikke udelukkende ses som ”blot” et forsøg på at skabe et kontrol-

miljø hvor ejere kan kontrollere ledelsen. De søger også at
183

: 

 

 Forbedre danske selskabers adgang til kapital. 

 Inspirere at tackle de strategiske udfordringer. 

 Stimulere debatten om Corporate Governance. 

 

Det er nok begrænset, hvor meget udenlandsk kapital MS tiltrækker, men de øvrige punkter er sta-

dig relevante for Sparekassen, i hvert fald hvis de formår at bruge dem aktivt. 

 

Forankring i virksomheden 

Som det tidligere er slået fast, så er CG en måde at fastlægge retningslinjerne for sammenspillet 

mellem ejere og ledelsen, men hvor ligger ansvaret? For hvis der ikke er nogen, der tager ansvaret, 

er CG ikke meget værd.  

 

Ifølge figur 1.0 ”Oversigt over ledelsesstrukturen i MS” er ledelsen i en sparekasse en treenighed 

med repræsentantskabet, bestyrelsen og direktionen. Det afklarer dog ikke, hvem der har ansvaret 

for CG indsatsen.  

 

Med udgangspunkt i PA teorien er det ifølge figur 4.0 garanterne, der er principalen, og ledelsen der 

er agenten, i mellem de to ligger repræsentantskabet og bestyrelsen. Ifølge vedtægterne skal direkti-

on følge bestyrelsens retningslinjer
184

, og derfor må det være bestyrelsen, der er principalen. Det er i 

hvert fald tilfældet når det kommer til, hvem det er ansvarlig for CG strategien. Det stemmer 
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overens med, at garanterne har udpeget dem til at varetage deres interesser og ledelsen af virksom-

heden.  

 

Afledte effekter af Corporate Governance 

Det er også i ledelsens egen interesse at være åbne omkring Sparekassen og de forhold, der omgiver 

den: ”Ved at man styrker åbenheden omkring selskabernes ledelsesform, sikrer man en højere grad 

af tillid til, at direktionen og bestyrelsen loyalt varetager investorernes interesser”
185

. 

 

En aktiv og engageret CG indsats medfører ikke udelukkende ekstra arbejde og risikoen for at afslø-

re erhvervshemmeligheder: ”Et synligt tegn på effekten af corporate governance kunne være, at 

kapitalfremskaffelse blev lettere og billigere”
186

. Det er bestemt værd at overveje, som situationen 

er nu, hvor det er blevet sværere for danske pengeinstitutter at skaffe funding
187

.  

 

Set over en bred kam, så er fordelene langt flere end ulemperne, på trods af de risici de medfører, og 

det viser sig også, at selskaberne har taget åbenheden til sig ved i stor udstrækning at følge KGS’ 

anbefalinger
188

. 

5.1.1 Middelfart Sparekasse og Corporate Governance 

Ovenstående viser de mange positive effekter, der er ved at føre en aktiv CG-politik. I MS bruges 

det som et signal til omverdenen om, hvad de står for: ”det er en del af den måde, vi driver virk-

somheden på… det er for os ganske naturligt … det er slet ikke noget med nødvendigt onde… På 

samme måde med CSR rapporteringen det gør vi også, selvom vi ikke er forpligtiget til det. Men 

fordi vi synes, det passer godt ind i den måde, vi ønsker at drive virksomhed på … ansvarlighed, 

troværdig og åbenhed… det er en del af vores måde at arbejde på…”
 189

.  

 

I MS’ egen optik nøjes man ikke med at rapportere om CG, man har således implementeret det i 

måden virksomheden drives på: ”Vi har således ingen formaliseret politik for samfundsværdi, da 

vores arbejdet tager afsæt i vores fælles værdisæt”
190

. Det gøres ud fra synspunktet om, at: ”Vi tror 

på, at når vores omgivelser trives og udvikler sig positivt, smitter det af på os – og omvendt. Det 

handler ikke om politisk korrekthed, blot om en bevidsthed om den dynamik… ”
191

. 

 

Det afspejles også i, at MS’ har dedikeret en medarbejder til arbejdet med samfundsværdi, da: ”… 

det jo er et bredt felt. Fordi det handler om alt, hvad vi gør på medarbejdersiden og det handler jo 

om mange ting, vi gør på kundesiden. Så hvis jeg skal involveres i alle de ting, som foregår rundt 

omkring, så er det jo et stort område”
 192

.  
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CG er i MS forankret i toppen i tråd med ovenstående: ”… hvis vi ikke skulle have det oppe fra be-

styrelsesniveau… så ville det jo heller ikke have nogen effekt ned gennem organisationen”.  

 

Værdigrundlag og Corporate Governance 

MS arbejder ud fra værdierne
193

 om ”Frihed til ansvar”, ”Respekt for forskellighed” og ”Tillid frem 

for kontrol” som udmønter sig i den ledetråd, hvorpå virksomheden drives. Dette ”mind-set” gælder 

også i ledelsesfilosofien ”selvledelse”, hvor man operer ud fra tillid til den enkelte medarbejders 

kompetencer. Det harmonerer med CG, da det opfordrer hver enkelt medarbejder til at tage ansvar 

og udvise en selvstændig tankegang i tråd med værdigrundlaget
194

. 

 

Koblingen mellem værdigrundlaget og CG ses også i den måde, hvorpå MS agerer i lokalområdet. 

Siden 1853 har MS formål været at udvikle og støtte lokalsamfundet til fælles bedste og for også på 

den måde at generere kunder til Sparekassen. Byudviklingen af Middelfart er noget, der ifølge 

stabsdirektør Claus Moser får medarbejdere og borgere til at blive mere stolte af deres by. Det med-

fører at de bliver endnu bedre ambassadører for MS og lokalområdet
195

. 

 

Ovenstående viser, at MS har CG tankegangen i blodet, og det er ikke blot varm luft for dem. Det er 

en måde, hvorpå MS kan gennemføre de ideer, der var til stede, da Sparekassen blev grundlagt. 

Men det er også nødvendigt, da den måde, Sparekassen er konstrueret på, giver direktionen mulig-

hed for at tilgodese sine egne interesser 

5.2 Corporate Governance anbefalinger 
Som ovenstående har vist, er der mange af aspekter af CG, og hvordan det kan tolkes. De to garant-

sparekasser MS og LS er eksempler på, hvor forskelligt den ledelsesmæssige opgave kan forvaltes. 

Derfor er udfordringen, at ikke to virksomheder eller ledelser er ens, hvorfor det er svært at lave et 

sæt ”one size fits all” anbefalinger”
196

.  

 

Diversiteten afspejles naturligvis også i de mange forskellige anbefalinger, de enkelte lande og in-

stitutioner har udgivet. Dette delkapitel fokuserer udelukkende på de danske anbefalinger fra KGS 

og Finansrådet (FR). 

 

Valget af ovenstående skyldes, at de vurderes at være mest nærværende for virksomheder i Dan-

mark, herunder garantsparekasser og dermed den største betydning i relation til afhandlingens pro-

blemstilling. 
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Komiteen for God Selskabsledelse 

Siden anbefalingerne udkom 

første gang, har de været 

”soft law”, altså ikke lovfæ-

stet, da de derved er mere 

dynamiske end ”hard law” 

(som lovgivningen)
197

.  

 

De nyeste anbefalinger fra 

2011 er gengivet i tabel 5.0 
198

. 

 

De første tre rationaler sigter 

mod en åben holdning til 

kommunikation i forhold til 

aktionærer, interessenter og 

samfundet
199

.  

 

De næste to rationaler angår ledelsens opgaver, ansvar, sammensætning og organisering.  Udover 

ledelsens ansvar i forhold til at kontrollere, fokuseres der på ledelsens kompetencer, selvevaluering 

og kontinuerlig uddannelse. Uafhængighed er også et stort tema, da der er lagt op til en mere pro-

fessionaliseret bestyrelsesindsats og dermed et opgør med tidligere tiders ”tante”-bestyrelser
200

. 

 

Det sjette rationale
201

 angår ledelsens vederlag og tilskynder til stor åbenhed om det. Fokus er på at 

skabe nogle rimelige lønpakker der ikke opfordrer til kortsigtede dispositioner i profittens navn.  

 

De sidste tre rationaler angår årsrapporten hvor der tilskyndes til at informere omkring alt med rele-

vans for offentligheden i forhold til regnskabet og risikostyringen. Tillige er der en passage om re-

visionen og nødvendigheden af, at bestyrelsen mødes med den mindst en gang om året for på den 

måde at forhindre, at direktionen tilbageholder oplysninger
202

.  

 

Finansrådet 

Ovenstående anbefalinger tager ikke specifikt højde for de specielle forhold der er i den finansielle 

sektor, hvorfor FR har udgivet et sæt supplerende anbefalinger. FR opfordrer sine medlemmer til at 

følge anbefalingerne – også selvom de ikke er forpligtet til det.  
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Tabel 5.0 ”De ni rationaler” 

 

# Rationale: 

I Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen. 

II Interessenternes rolle og betydning for selskabet samt sam-

fundsansvar. 

III Åbenhed og transparens. 

IV Det øverste og det centrale ledelsesorgans opgaver og ansvar 

V Det øverste ledelsesorgans sammensætning og organisering 

VI Ledelsens vederlag 

VII Regnskabsaflæggelse (Finansiel rapportering) 

VII Risikostyring og intern kontrol 

IX Revision 
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I forhold til anbefalingerne fra KGS er det en udbygning omkring ”Bestyrelsens opgaver og ansvar” 

(IV), ”Bestyrelsens sammensætning” (V) og ”Bestyrelsens og direktionens vederlag (VI)”
 203

. 

 

Et punkt, hvor FRs supplerende anbefalinger går ind og bliver mere branchespecifikke, er på punk-

tet omkring revision (IX). Anbefalingerne er lavet i december 2008 og måske vidste FR allerede 

dengang, at der ville komme flere sager om revisors (manglende) kompetencer i finanskrisen. 

 

Ifølge anbefalingerne skal den eksterne revisor have de rette kompetencer til at revidere finansielle 

virksomheder, og der skal være to erfarne revisorer med de kompetencer på revisionsteamet
204

. MS 

har valgt PwC som revisor, der har en stor ekspertise med disse virksomheder gennem flere klient-

forhold
205

. I spidsen for teamet der reviderer MS, er de statsautoriserede revisorer Peter Hededam 

Christensen og Steffen Kjær Rasmussen, der har flere klienter i den finansielle sektor
206

. 

 

Anbefalingerne er en vigtig ”informationskilde” for garanterne, da det kan mindske ”Informations-

asymmetrien” gennem den øgede information og derved skabe større åbenhed. Der er dog også den 

risiko, at garanterne oversvømmes med informationer og derved får sværere ved at skelne de brug-

bare informationer fra de værdiløse.  

5.2.1 Middelfart Sparekasse og anbefalingerne 

Dette delkapitel er en generel gennemgang af MS’ holdninger til ovenstående anbefalinger. 

 

Som ikke børsnoteret virksomhed er MS ikke forpligtet til at efterleve Fondsbørsens krav til notere-

de virksomheder (KGS’ anbefalinger), men som medlem af FR har MS valgt at forholde sig til dem 

alligevel.  

 

At forholde sig til anbefalingerne er i tråd med deres åbne tilgang til virksomhedsledelse, der: ”… 

drives af et ønske om at opføre sig ansvarligt overfor det samfund, som sparekassen er en del af. 

Det mener vi, at man bedst muligt opnår gennem en åben dialog med vores interessenter”
207

. Der-

for har anbefalingerne heller ikke haft en stor praktisk betydning: ”… da vi skulle i gang med at 

kigge på alle de her anbefalinger… [fandt vi ud af] at det gør vi også, og det gør vi også, og det gør 

vi også. Det er jo noget, vi ubevidst har arbejdet med i flere år, uden at være klar over, at det lige 

skulle hedde CG”. Der, hvor anbefalingerne har gjort en forskel, er ved at sætte CG på dagsordenen 

og formaliseret det, så det er blevet klarere, hvad god selskabsledelse er. 

 

I modsætning til tidligere, hvor man kommenterede på hver enkelt anbefaling, hvorvidt man fulgte 

den eller ej, så har MS i 2010 redegørelsen valgt ikke at gøre det. Nu anfører man i stedet ud for 

hver enkelt af rationalerne hvordan man forholder sig til den. Derefter er det op til læseren selv at 
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bedømme, om de lever op til anbefalingerne. Umiddelbart en svækkelse af CG indsatsen, da MS 

ikke bekræfter, om de efter deres egen opfattelse lever op til anbefalingen.  

 

I den forbindelse er det spørgsmålet, om det er form frem for formalia, der betyder noget. Den æn-

drede fremgangsmåde skyldes en overbevisning om:” … at det er der ikke nogen, der gider læse 

det. Det bliver … skrevet for omstændigt, altså vi skriver, hvad vi gør, og så kan man sige at så kan 

du selv forholde dig til, om du synes at vi gør det godt nok… 
208

.  

 

MS lever i det store hele op til anbefalingerne, men der er plads til små forbedringer. Ved at fortælle 

eksplicit, hvornår de fraviger en given anbefaling, da det ville styrke CG rapporteringen. MS’ hold-

ning til det er, at de generelt har en åben tilgang til CG, og der derfor burde være rigelig med kom-

penserende handlinger
208

. 

5.3 Betydning for garanternes interesser 
I gennem ovenstående delkapitler er fastlagt, hvad CG

209
 er, herunder i Danmark og hvordan MS 

arbejder med det. Formålet med dette delkapitel er at undersøge, hvilken betydning det har for ga-

ranternes interesser og varetagelsen heraf.  

 

CG er et system, der skal lede virksomheden og sørge for, at de korrekte beslutninger bliver taget. 

Herunder er også den korrekte anvendelse af ressourcerne, og derfor har det en vigtig indflydelse på 

garantinteresserne, da ressourcefordeling er en del af deres interessesfære.  

 

Sikre uafhængigheden 

Hvad angår ”Garantinteresse 1”, så spiller CG en væsentlig rolle i at sikre dette, da det er funda-

mentet for, at interessenterne har tillid til sparekassen. Det er således kun igennem en åben og ærlig 

tilgang til virksomhedsledelse, at sparekassens interessenter kan have tillid til ledelsen. Det altover-

skyggende CG-parameter er derfor ledelsens virke, og hvordan de formår at forvalte den opgave, 

garanterne har givet dem. 

 

Sikre indtjeningen 

Den næste, ”Garantinteresse 2”, påvirkes i særdeleshed af CG, og hvordan ledelsen forvalter den 

givne opgave. Her er aflønning samt risikostyring og effektive interne kontroller væsentlige para-

metre til at beskytte garanterne og sparekassen mod, at der tages overdrevne risici. Dertil skal også 

lægges, at et godt kontrolmiljø styrker tilliden til Sparekassen. 

 

Præge udviklingen 

Når det kommer til ”Garantinteresse 3” er bestyrelsen igen det vigtigste parameter, da det er dens 

opgave at foretage den overordnede styring af Sparekassen. De fleste af bestyrelsens medlemmer er 

garanter, og derfor kan de selv yde en aktiv indsats. Det er dog under forudsætning af, at bestyrelsen 

er effektiv og fungerer i henhold til intentionerne. 
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Med andre ord er en velfungerende CG indsats essentiel, når det kommer til at varetage garanternes 

interesser. En sådan gør, at garanterne bedre kan fæstne lid til, at ledelsen forvalter sin opgave på en 

ordentlig måde i tråd med garanternes interesser.   

5.4 Delkonklusion 
CG var oprindeligt en reaktion på de mange erhvervsskandaler, der har været i gennem de sidste 25 

år. I Danmark er begrebet oversat til ”God selskabsledelse”, og den giver sig udslag i måden, hvor-

på selskabet styres, og de valg ledelsen træffer. Det er bestyrelsens ansvar som principal at drage 

omsorg for, at selskabet følger den aftalte CG strategi. 

 

I Danmark har der siden 2001 været et sæt anbefalinger omkring god selskabsledelse der udstikker 

de overordnede retningslinjer. De vigtigste områder er selskabet og interessenternes rolle i samfun-

det, åbenhed, aflønning, regnskab, revision og risikostyring. 

 

MS lever i det store hele op til anbefalingerne, men der er plads til små forbedringer, eksempelvis 

ved at fortælle eksplicit, hvornår de fraviger en given anbefaling. Det har de fravalgt, da det blev for 

omstændigt, men det kunne styrke CG rapporteringen, hvis der blev fundet en overskuelig måde at 

gøre det på.  

 

I MS egen optik har de en aktiv CG tilgang, da åbenhed er en del af den måde, hvorpå sparekassen 

drives. Det er også en nødvendighed for at sikre garanternes interesser, da selskabsformen giver 

ledelsen utrolig meget magt.   

 

Varetagelsen af garanternes interesser afhænger af bestyrelsens tilgang til arbejdet, herunder hvor-

dan der arbejdes med åbenhed, aflønning samt risikostyring og interne kontroller. De spiller en vig-

tig rolle, men effektiviteten afhænger af kvaliteten af rapporteringen og tilliden til MS. 

 

Svar på underspørgsmål 6 ”Hvordan varetager Corporate Governance garanternes interesser?” er 

derfor, at CG varetager interesserne ved at give virksomhederne nogle konkrete værktøjer at arbejde 

med. Det er således op til virksomheden selv at fortolke, hvad god selskabsledelse er, og derfor af-

hænger effektiviteten af det, om Sparekassen og dens ledelse er til at stole på. 
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Kapitel 6 Bestyrelsen 
Som identificeret i kapitel 5 er bestyrelsen en væsentlig faktor for at sikre garanternes interesser. 

Via en gennemgang af lovgivningen og KGS’ bestyrelsesanbefalinger går dette kapitel i dybden 

med forskellige forhold omkring bestyrelsen, herunder opgaver, sammensætning og redskaber. 

6.1 Generelt 
Det er udelukkende tilladt for finansielle virksomheder at have en ledelsesstruktur med en bestyrel-

se og en direktion
210

. Dermed er ledelsesmodellen i SEL § 111 hvor et kapitalselskab kan ledes af 

en direktion, der ansættes af et tilsynsråd ikke tilladt. Årsagen hertil må findes i den aktive rolle, 

bestyrelsen i finansielle virksomheder har i den daglige ledelse. Tætheden mellem bestyrelsen og 

direktion gør det endnu vigtigere, at garantdemokratiet fungerer, og at virksomheden ledes efter 

nogle principper for god selskabsledelse. 

 

Bestyrelsens overordnede rolle er at udstikke kursen samtidig med, at den er den moralske styr-

mand
211

. Det stiller krav til dens kompetencer, etik og uafhængighed, for det er essentielt, at opga-

ven tages alvorligt.  

 

Bestyrelsens overordnede arbejdsopgaver kan 

sammenfattes i de fire områder, som figur 5.0 
212

 viser: 

 

Hvor bestyrelsens arbejdsopgaver
213

 ligger 

fast, så er måderne de forvaltes på vidt forskel-

lige. Derfor kan diverse anbefalinger ses som 

et forsøg på at ”standardisere” og give nogle 

konkrete værktøjer til arbejdet. 

 

Anbefalingerne 

KGS anbefalinger omkring bestyrelsen arbejde omhandler primært ledelsens opgaver, ansvar, sam-

mensætning og organisering
214

. Udover en formalisering og systematisering af arbejdet, er budska-

bet, at ledelsen skal sørge for på en kontinuerlig basis at kontrollere, at selskabet er i god stand. 

Derudover fokuseres der meget på ledelsens kompetencer samt selvevaluering og kontinuerlig ud-

dannelse af ledelsen. Uafhængighed er tillige et stort tema, da der er lagt op til en mere professiona-

liseret bestyrelsesindsats og dermed et opgør med fortidens ”tante”-bestyrelser.  

 

Den stigende professionalisering af bestyrelsen er punkt 5.10 et vidne om. Her lægges op til, at der 

indføres udvalg vedrørende revision, ledelsens sammensætning og vederlag. Disse udvalg kan med-

                                                 
210

 FiL § 12.1. 
211

 Nordberg (2007:2). 
212

 Egen tilvirkning efter Nordberg (2011:126). 
213

 CG fremgår ikke som et separat punkt, da det favner bredt og derfor ikke tilhører nogen specifik kategori. 
214

 Anbefalinger (2011:9-16). 

Figur 5.0 ”Oversigt over bestyrelsens opgaver” 



51 

 

virke til at stække eventuelle ”Bykonger”, men effektiviteten afhænger naturligvis af sindelaget hos 

det enkelte medlem om, hvorvidt de tør gå i mod en stærk karakter.  

 

I de efterfølgende delkapitler fokuseres der på bestyrelsens opgaver, ansvar, sammensætning, uaf-

hængighed og redskaber, da de vurderes at være hjørnestenene i bestyrelsens virke. 

6.2 Opgaver og ansvar 
Bestyrelsens arbejdsopgaver har karakter af at være et miks mellem strategiske og kontrolopgaver.  

6.2.1 Lovgivning 

Som følge af sektorens kompleksitet stiller FiL § 70 en række konkrete opgaver til bestyrelsen, her-

under
215

: 

 

 Udfærdige skriftlige retningslinjer for arbejdsdelingen mellem bestyrelsen og direktionen. 

 Lede virksomheden 

 

Den efterfølgende paragraf, § 71 er mere klar og identificerer en lang række områder, som bestyrel-

sen er ansvarlig for forefindes i pengeinstituttet. Sidste år blev ”§71-instruksen” afløst af Ledelses-

bekendtgørelsen (LBK)
216

 

 

I tabel 6.0
217

 er oplistet de opgaver som bestyrelsen skal udføre som led i varetagelsen af den over-

ordnede og strategiske ledelse:  

 

                                                 
215

 Udover disse er der også opgaver som at gennemgå revisionsprotokollen og ansætte den interne revisionschef, men 

de gennemgås mere udførligt i kapitel 7. 
216

 LBK (2010). 
217

 Egen tilvirkning efter LBK § 2. 

 

Tabel 6.0 ”Bestyrelsens opgaver” 

 

1 Træffe beslutning om forretningsmodel. 

2 Vurdere om risikoprofil og politikker samt retningslinjerne til direktionen er forsvarlige i for-

hold til de forretningsmæssige aktiviteter, organisation og ressourcer samt de markedsforhold, 

som aktiviteterne drives under. 

3 Vurdere og tage stilling til budgetter, kapital, likviditet, væsentlige dispositioner, særlige risici 

og overordnede forsikringsforhold. 

4 Overvåge, at direktionen varetager sine opgaver på en betryggende måde og i overensstem-

melse med den fastlagte risikoprofil, de fastlagte politikker samt retningslinjerne til direktio-

nen. 

5 Sikre, at direktionens rapportering til og information af bestyrelsen er fyldestgørende. 

6 Overvåge, at virksomheden har effektive former for virksomhedsstyring samt 

7 Når påkrævet og mindst én gang årligt træffe beslutning om det individuelle solvensbehov. 
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Det er vigtigt med klare linjer og skriftlige aftaler, så bestyrelsen og direktionen er klar over an-

svarsfordelingen
218

. Ifølge tabel 6.1
219

 er der nogle opgaver, som kun kan udføres af bestyrelsen:  

 

En anden måde at udtrykke ovenstående på kunne være, at det er bestyrelsens opgave at sikre at 

virksomheden fungerer optimalt, har de bedst mulige betingelser for sit virke, og at bestyrelsen har 

kontrol over de væsentligste beslutninger. 

 

Det er tillige bestyrelsens/formandens opgave at sørge for at der afholdes de nødvendige bestyrel-

sesmøder. Det følger endvidere af FiL § 74, at bestyrelsesmedlemmer, direktører, intern revisions-

chef og den eksterne revision kan forlange, at der afholdes bestyrelsesmøder, og de har naturligvis 

også har pligt til at deltage heri. En anden vigtig bestemmelse er FiL § 73.3, der tilsiger, at der skal 

føres en protokol over møderne, og den skal underskrives af alle tilstedeværende medlemmer. På 

den måde sikres det, at alle er bekendte med, hvad der foregår og vedtages. Det følger af samme 

bestemmelse, at det ikke nægtes en tilstedeværende person at få indføjet relevante bemærkninger i 

protokollen. 

6.2.2 Anbefalingerne 

KGS’ anbefalinger er i vid udstrækning overensstemmende med FiL, om end de er mere blødt for-

muleret, hvilket må forventes af ”soft law”. Anbefalingerne fokuserer meget på, at der udfærdiges 

skriftlige retningslinjer og forretningsordner samt på formanden- og næstformandens rolle
220

.   

6.2.2.1 Middelfart Sparekasse og anbefalingerne 

Som følge af bestyrelsens vigtige rolle er det opløftende, at MS kun afviger fra KGS’ bestyrelses-

anbefalinger på et enkelt punkt. Det er 5.11, hvor man har en løsere tilgang til evaluering end anbe-

falingerne lægger op til
221

.  

 

I MS tror de på, at løbende evalueringer er bedre frem for de strammere rammer, som anbefalinger-

ne lægger op til. Det er i tråd med MS’ tilgang til det enkelte individ, hvor nøgleordet er tillid, og 

                                                 
218

 LBK § 6. 
219

 Egen tilvirkning efter LBK § 6.3. 
220

 Anbefalinger (2011:10-11). 
221

 MS CG (2011:10). 

 

Tabel 6.1 ”Opgaver som kun bestyrelsen kan varetage” 

 

1 Beslutning om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder. 

2 Bevilling af usædvanlige eller betydende engagementer. 

3 Den årlige gennemgang af større aktiver og passiver. 

4 Ansættelse af direktion og revisionschef. 

5 Beslutning om principper for opgørelse af risici. 

6 Beslutning om ansøgning om godkendelse af interne modeller til opgørelse af virksomhedens 

solvens. 

7 Beslutning om virksomhedens individuelle solvensbehov. 
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derfor har evalueringsmetoden både positive og negative sider. Det giver en større fleksibilitet, men 

det medfører også risikoen for, at evalueringen foregår på et for løst plan og derfor ikke er effektiv. 

6.3 Sammensætning 

Både igennem kapitel 5 og ovenstående delkapitler er det påvist, at bestyrelsen er en central aktør i 

virksomheden. Det gælder først og fremmest i forhold til selve ledelsen af virksomheden og der 

igennem også af hensyn til garanternes interesser. Derfor stilles der store krav til dens kompetencer, 

og det er vigtigt, at de garanter, der stiller op, gør det, fordi de mener, de har nogle kompetencer og 

en oprigtig interesse i at gøre deres indflydelse gældende.   

6.3.1 Lovgivning 

FiL er ikke særlig konkret omkring sammensætningen af ledelsen, den begrænser sig til følgende
222

: 

”Et medlem af bestyrelsen og direktionen i en finansiel virksomhed skal have fyldestgørende erfa-

ring til at udøve sit hverv eller varetage sin stilling i den pågældende virksomhed”.  

 

Rent praktisk udmønter det sig blandt i, at: ”Finanstilsynet fik… styrkede beføjelser til at afsætte 

ledelser i finansielle virksomheder. Finanstilsynet kan nu foretage en mere skønsmæssig vurdering. 

Tidligere var der krav om mere objektive omstændigheder, for eksempel manglende kompetencer 

eller strafbare handlinger”
223

. Det kan både ses som en styrkelse af indsatsen, men også som en 

svækkelse af den enkeltes retssikkerhed og repræsentantskabets beslutningskompetence, da deres 

beslutninger nu kan nedstemmes af staten. 

 

Der er noget, der tyder på, at det er nødvendigt med en opprioriteret indsats. Der har på et år været 

syv sager, hvor direktører og bestyrelsesmedlemmer ikke har levet op til de såkaldte ”Fit and pro-

per”-regler. Ifølge vejledningen til FiL §64 skal personerne have kompetencer, som gør dem i stand 

til at varetage hvervet i en finansiel virksomhed, og de skal oplyse om visse økonomiske forhold, 

herunder af privat karakter
224

.  At lovgiver mener det seriøst ses i punkt 3.1, hvor der gives hjemmel 

til at afsætte direktører, og hvis de nægter det, så kan tilladelsen til at drive finansiel virksomhed 

inddrages
225

.  

6.3.2 Anbefalingerne 

Anbefalingerne fra KGS
226

 er meget mere konkrete end lovgivningen, og det udmønter sig blandt 

andet i, at virksomheden skal lave en plan for, hvilke kompetencer bestyrelsen skal have. Derudover 

er vigtige temaer uddannelse, uafhængighed, mangfoldighed, evaluering og antallet af andre hverv. 

På den vis forsøges det at sikre nogle kompetente mennesker, der har overskuddet og kompetencer-

ne til at varetage bestyrelseshvervet. 

 

                                                 
222

 FIL § 64. 
223

 FT (2011). 
224

 F&P (2011). 
225

 FT (2011). 
226

 Anbefalinger (2011:11-16). 
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Et punkt, hvor anbefalingerne bliver meget konkrete og tager nødvendigheden af at have de rette 

kompetencer alvorligt er punkt 5.10 omkring ledelsesudvalg. I erkendelse af, at det bliver mere og 

mere komplekst at lede en virksomhed, opfordres de som minimum til at etablere ledelsesudvalg på 

de vigtige områder: revision, nominering og vederlag
227

:   

 

Rent praktisk er det et par stykker fra bestyrelsen, der får til opgave, at arbejde med sagerne og så 

præsentere dem for bestyrelsen. Det betyder, at sagerne er gennemarbejdet inden bestyrelsen får 

dem, og derved kan de tage beslutninger på et mere oplyst grundlag. Ifølge punkt 5.10.7 skal nomi-

neringsudvalget arbejde med sammensætningen, størrelsen og de resultater som de to ledelsesorga-

ner har præsteret. Derudover skal de indstille kandidater til de øverste ledelsesorganer, hvilket er 

essentielt, hvis ”Bykongen” skal stækkes. 

 

Uafhængighed 

Som følge af professionaliseringen og bestyrelsens betydning er uafhængighed blevet et endnu stør-

re tema. Derfor lægger KGS’ anbefalinger op til, at ”mindst halvdelen af de generalforsamlings-

valgte ledelsesmedlemmer er uafhængige…”
228

.  I relation til afhandlingens problemstilling er de 

væsentligste uafhængighedsparametre, når personen ikke har været i direktionen i selskabet, haft 

væsentlig samhandel med selskabet, været ansat eller partner hos ekstern revisor, været medlem af 

bestyrelsen i mere end 12 år eller er i familie/har nære relationer med afhængige personer
228

. 

 

For garantsparekasser supplerer FRs anbefalinger KGS’ omkring uafhængighed. Ifølge KGS kan 

man ikke være uafhængig i selskabet, hvis man tillige er kunde i det
228

. Det er en væsentlig udfor-

dring for en garantsparekasse, da mindst fire af bestyrelsens medlemmer skal vælges blandt repræ-

sentantskabets medlemmer
229

, som alle er garanter og dermed kunder i sparekassen
230

. I FRs anbe-

falinger hedder det dog: ”Det har ingen indflydelse på vurderingen af uafhængighed, om et besty-

relsesmedlem er kunde i … sparekassen…”
231

. 

6.3.2.1 Bestyrelsens sammensætning i Middelfart Sparekasse 

Bestyrelsens stigende professionalisering ses også i MS hvor det tidligere var den administrerende 

direktør der varetog mange af bestyrelsesformandens opgaver. Han ikke skjul på, at sådan var det - 

dengang: ”… op igennem 90'erne og begyndelsen af 2000 har vi haft en traditionel pengeinstitutbe-

styrelse. Det er en bestyrelse, som er blevet beskrevet … i forbindelse med finanskrisen og med de 

pengeinstitutter, som er gået nedenom om hjem, hvor der sidder en stærk direktør, som man retter 

sig 100 % efter”
232

. 

 

De nye strømninger i starten af dette årtusinde har også forvandlet bestyrelsen i MS. Den er organi-

seret efter værdier som resten af organisationen, hvilket betyder, at medlemmerne bliver parret med 

                                                 
227

 Anbefalinger (2011:15). 
228

 Anbefalinger (2011) pkt. 5.4.1. 
229

 MS vedtægter (2011) § 11.1. 
230

 MS vedtægter (2011) § 7.5 
231

 Finansrådet (2008:5). 
232

 Bjerre (2011:55). 
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deres interesseområder og kompetencer
233

. Den øgede professionalisme ses også i, at ”tante”-

bestyrelsen er væk og nu stiller den krav og kommer med opgaver. Ifølge den administrerende di-

rektør er der nu tale om en ”rigtig” bestyrelse, der giver modspil
234

. 

 

Man arbejder naturligvis med de anbefalede udvalg og har derudover etableret CG-, risiko- og in-

struksudvalg
235

. 

 

Hvad angår uafhængighed, så er bestyrelsen i MS den 31. december 2010 sammensat med ni med-

lemmer, heraf er tre medarbejdervalgte, som der ses bort fra. De resterende seks medlemmer forde-

ler sig med to, der betragtes som afhængige, da de begge har over 20 års erfaring i bestyrelsen, og 

fire der er uafhængige. Så dermed lever MS op til det vigtige krav om uafhængighed. 

6.4 Redskaber 

Bestyrelsen kan arbejde på mange forskellige måder, men tre af de vigtigste redskaber til den stra-

tegiske styring af virksomheden er: 

 

 Åbenhed 

 Aflønning 

 Risikostyring og interne kontroller
236

 

 

Deres betydning skinner således også igennem i CG, da der er tæt sammenhæng mellem den strate-

giske styring og CG-indsatsen. 

6.4.1 Åbenhed 

Af indlysende årsager er en åben tilgang til virksomhedsledelse et vigtigt parameter i CG indsatsen, 

da den tillid, det skaber, antageligvis vil få garanter til at have en større tillid til sparekassen. Som 

det udtrykkes i KGS’ anbefalinger: ”Åbenhed og transparens er væsentlige forudsætninger for, at 

selskabets aktionærer og øvrige interessenter løbende har mulighed for at vurdere og forholde sig 

til selskabet og dets fremtid”
237

. Det skyldes, at: ”Et frugtbart samspil mellem selskabet og dets 

interessenter forudsætter åbenhed og gensidig respekt”
238

. 

 

KGS anbefalinger anviser primært en gennemarbejdet og ajourført kommunikationsstrategi som 

middel til at sikre åbenheden, da den generer pålidelige informationer af høj kvalitet
238

. Dermed er 

det i vid udstrækning lagt ud til den enkelte virksomhed at definere, hvad åbenhed er. 

 

                                                 
233

 Bjerre (2011:appendix D, p10). 
234

 Bjerre (2011:appendix I, p. 12). 
235

 http://www.midspar.dk/content/forside/om_os/bestyrelse/bestyrelsens_udvalg 
236

 Er et selvstændigt emne, se kapitel 7. 
237

 Anbefalinger (2011:8). 
238

 Anbefalinger (2011:9). 
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En anden form for åbenhed er omkring valg af bestyrelsen, hvor nomineringsudvalget er ansvarlig 

for at indstille kandidater. Her henstiller punkt 5.10.7, at udvalget på kontinuerlig basis vurderer de 

kompetencer ledelsen har, og hvilke den skal have. 

6.4.1.1 Åbenhed i Middelfart Sparekasse 

MS er et eksempel på en åben tilgang til virksomhedsledelse, da: ”… ansvarlighed, troværdighed 

og åbenhed … er … en del af vores måde at arbejde på…”
239

. Den bløde formulering som KGS har 

lavet, gør det svært ikke at overholde anbefalingerne, hvorfor det heller ikke er tilfældet hos MS. 

 

Et eksempel på åbenheden i dagligdagen er, at der kun er et område, hvor direktionen i MS har ene-

ret på at udtale sig og det er i tilfælde af røveri. I relation til regnskabstal er det dog direktionen, der 

fastlægger, hvad der må siges. Det skyldes antageligvis i ligeså høj grad, at det er et meget følsomt 

emne, hvor forkerte informationer kan have katastrofale følger. I tråd med selvledelsesfilosofien er 

der meget vide rammer for, hvad medarbejderne må udtale sig om: ”… enhver medarbejder, der 

mener at have kompetence hertil, må udtale sig…”
240

.  

 

En anden måde, MS forsøger at fremme åbenheden på, er ved at afholde garantmøder hvert andet 

år. På disse møder, med 3.000-5.000 deltagende garanter, orienterer direktionen om udviklingen i 

MS og fremtidsplanerne
240

. For at disse møder er effektive, er det vigtigt, at garanterne kan stole på 

de informationer, MS offentliggør. 

 

Vigtigheden af åbenhed gælder også i relation til sammensætning af bestyrelsen. Som tidligere om-

talt har MS etableret et nomineringsudvalg, og det omtales i årsrapporten
241

, hvilke kompetencer 

bestyrelsens medlemmer har. Det må derfor antages, at nomineringsudvalget mener, at denne sam-

mensætning er det optimale, i hvert fald under de givne omstændigheder. Åbenheden om bestyrel-

sessammensætningen kunne forbedres, hvis bestyrelsen udtrykkeligt gav udtryk for, hvilke kompe-

tencer den anså for væsentlige. Derefter kunne interessenterne selv kontrollere i årsrapporten, hvilke 

kompetencer medlemmerne har og derefter danne sig en holdning til det. Nu skal interessenterne 

selv udlede, hvilke kompetencer der er og de skal selv gætte sig til, om bestyrelsen selv mener, at 

den har de rette kompetencer. 

 

I forhold til åbenheden i bestyrelsen kom der i foråret 2011 et par ridser i MS’ ellers fejlfrie lak. Her 

blev både formanden og næstformanden skiftet ud efter interne skærmydsler og påstande om, at MS 

ikke lever op til sine værdier omkring etik og moral. Ingen af de implicerede parter vil udtale sig 

konkret om, hvad der skete af hensyn til deres tavshedspligt. Den nye bestyrelsesformand går dog 

så langt, at han mener, kommentarerne om den manglende efterlevelse af værdierne må stå for det 

tidligere formandskabs egen regning
242

. 

 

                                                 
239

 Interview med HLG, se bilag 6. 
240

 MS (2010:16). 
241

 MS (2010:18-24). 
242

 Interview med den nye bestyrelsesformand Allan Buch (2011). 
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Åbenhed er vigtigt, og specielt i forhold til valg af ledelsen, for det er den garanterne har overdraget 

kontrolopgaven på væsentlige områder.  

6.4.2 Aflønning 

En væsentlig problemstilling i PA teorien er omkring aflønning af agenten, og om en god aflønning 

af vedkommende kan minimere risikoen for, at den pågældende havner i en ”moral hazard”. Det har 

således også været et væsentligt tema under den finansielle krise, hvor mange direktører er blevet 

beskyldt for at være grådige og bringe pengeinstitutternes overlevelse i fare i den kortsigtede jagt på 

profit. 

 

Roskilde Bank 

Sagen om RBs storhed og fald er et kuriøst eksempel på, hvor aflønning og bankens velbefindende 

ikke står mål med hinanden. Selvom det ikke er en sparekasse, er der mange lighedspunkter, herun-

der at det var et mindre pengeinstitut og havde en stærk lokalforankring.  

 

I 2007 gik bankens direktør gennem 29 år, Niels Valentin Hansen (NVH), på pension og blot halv-

andet år senere gik banken konkurs. I sig selv en uheldig udvikling, men det, der forarger mange, er, 

at NVH gik på pension med et rapporteret optionsprogram til over 100 millioner kroner
243

 og en 

årlig pension på 3,6 millioner kroner
244

.  

 

Advokatundersøgelsen, der kom efter krakket, placerer hovedansvaret hos NVH. Udover at forsøge 

at sælge egne ejendomsprojekter til RB
245

, blev NVH klandret for at have svigtet sit ledelsesansvar 

både overfor den interne revision, men i særdeleshed også overfor kreditfunktionen. Yderligere an-

klages han for at være en ”stærk mand” der styrede RB med hård hånd og minimerede bestyrelsens 

indflydelse på væsentlige punkter
246

. 

 

Den sag er ikke enestående og viser med al tydelighed, hvorfor det er vigtigt at fastlægge en lønpo-

litik, der ikke indbyder til kortsigtet profitjagt. 

 

KGS’ anbefalinger 

Den store bevågenhed omkring ledelsens vederlag adresserer det sjette rationale
247

, som tilskynder 

til stor åbenhed om det. Fokus er på at skabe nogle rimelige lønpakker, som ikke opfordrer til kort-

sigtede dispositioner i profittens navn
248

.  

 

Opgøret med de eksorbitante bonusordninger fremgår således af anbefalingerne: ”Det anbefales, at 

der … sikres en passende og afbalanceret sammensætning mellem ledelsesaflønning, påregnelige 

                                                 
243

 Som følge af løndelens variable karakter er det dog nul kroner værd nu efter bankens kollaps. 
244

 Krog (2010). 
245

 Som han i øvrigt havde investeret i sammen med den underskrivende revisor, jævnfør Gardel (2008). 
246

 RB (2009:3-7). 
247

 FRs anbefalinger supplerer blot på dette punkt om, at den variable løndel skal have et loft, jævnfør Finansrådet 

(2008:5). 
248

 Anbefalinger (2010:16-18). 
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risici og værdiskabelsen for aktionærerne på kort og lang sigt”
249

. Punktet efter går videre og anbe-

faler, at bestyrelsen slet ikke aflønnes med variable dele. 

6.4.2.1 Aflønning i Middelfart Sparekasse 

I forhold til KGS’ anbefalinger så har ”Lønpolitik i finansielle virksomheder”
250

 tvunget MS til at 

oplyse de enkelte bestyrelsesmedlemmers vederlag. For at leve op til lovgivningen oplyser man det 

nu, men tidligere mente man ikke, at de enkelte medlemmers honorar var relevant. 

 

I tråd med ovenstående anbefalinger tilbyder MS ikke variabel aflønning til bestyrelsen – faktisk er 

der ikke nogen i Sparekassen, der aflønnes med decideret variabel løn. Det er dog en sandhed med 

modifikationer, da MS af og til gennemfører ”salgskonkurrencer”. Her er gevinsten vin eller andre 

mindre gaver til afdelingen, aldrig til individer.  Det begrundes med, at det ikke passer ind i Spare-

kassens filosofi
251

. 

 

Den lidt tilbageholdende holdning hos ledelsen til variable aflønning skyldes i følge Garcia et. al 

(2007:336)
252

, at: “…financial institutions organised as a mutual may attract less sophisticated, 

more risk-adverse managers, since these firms do not offer extra compensation … These managers 

will avoid very risky strategies to protect their jobs, since they are not going to receive any extra 

compensation for trying to obtain higher profits by taking a greater risk than may be necessary”. 

 

Intet lader til, at ledelsen i MS tager for risikable beslutninger, men balancen mellem risiko og pro-

fit er vanskelig. I gennem de sidste fem år har MS samlet tabt 32 millioner kroner
253

, og selvom 

finanskrisen har spillet en væsentlig roll skal der tjenes penge igen så ”garantinteresse 2”, sikre ind-

tjeningen, kan varetages. 

 

En måde at styrke varetagelsen af garanternes interesser kunne være ved at indføre variabel løn, der 

er hægtet op på Sparekassens værdigrundlag. Om end det kan være svært at måle i praksis, så kunne 

det opfordre til i endnu højere grad, at man tænkte Sparekassens værdigrundlag ind i de væsentlig-

ste beslutninger. 

 

Sammenfattende anføres det, at MS i meget høj grad lever op til KGS’ anbefalinger omkring afløn-

ning og i det hele taget har en aflønningspolitik, der ikke opfordrer til kortsigtet profit. En variabel 

løndel bundet op på Sparekassens værdigrundlag kunne muligvis være en effektiv måde at sikre en 

del af garanternes interesser. 

 

                                                 
249

 Anbefalinger (2011) pkt. 6.1.5. 
250

 MS CG (2011:11). 
251

 Interview med HLG, se bilag 6. 
252

Financial mutual er et gensidigt selskab med mange lighedspunkter med en sparekasse: http://da.wikipedia.org 

/wiki/Gensidigt_selskab 
253

 MS (2010:2). 
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På trods af, at Fama et. al (1983)
254

 sætter spørgsmålstegn ved effektiviteten af bestyrelser i spare-

kasser, så vurderes det, at de stadig kan spille en væsentlig rolle i forhold til varetagelsen af garan-

ternes interesser. Det forudsætter dog, at medlemmerne har den rette kombination af kompetencer 

og indstilling til arbejdet. 

6.5 Betydning for garanternes interesser 
De ovenstående delkapitler har gennemgået bestyrelsens opgaver, sammensætning og redskaber. 

Formålet med dette delkapitel er at undersøge, hvilken betydning det har for garanternes interesser 

og varetagelsen heraf.  

 

Bestyrelsen er det organ, der skal sørge for, at CG udføres i sparekassen, og derfor har den det 

overordnede tilsyn med, hvordan virksomheden drives og ledes. Derfor spiller den naturligvis en 

væsentlig rolle, da det er garanterne, der har betroet den den opgave. 

 

Sikre uafhængigheden 

Bestyrelsen er alt afgørende for ”Garantinteresse 1”, da det er dens ansvar, at sparekassen drives i 

tråd med det oprindelige værdigrundlag, hvilket stiller store krav til bestyrelsens kompetencer og 

sindelag. 

 

Sikre indtjeningen 

”Garantinteresse 2” er en direkte konsekvens af ledelsesstilen, for hvis den ikke er tilrettelagt ud fra 

ønsket om en sund, modstandsdygtig og fremtidssikret sparekasse, kan der blive truffet mange 

uovervejede valg undervejs. Som følge af det er bestyrelsens arbejde meget vigtigt, og her er afløn-

ning en væsentlig faktor, da eksempelvis værdibaseret variabel aflønning ville kunne opfordre til en 

helhedsorienteret risikoprofil. 

 

Præge udviklingen 

Når det kommer til ”Garantinteresse 3” er bestyrelsen igen vigtig, da det er dens væsentligste opga-

ve at foretage den overordnede styring af Sparekassen. Her skal den sikre, at de grundlæggende 

intentioner fortsat udleves, og at interesserede garanter, så vidt det er muligt, får mulighed for at 

deltage i arbejdet. Derfor stiller det store krav til garantdemokratiet, åbenhed omkring sammensæt-

ningen af bestyrelsen samt hvilke kompetencer der er vigtige, for at sparekassen kan styres i den 

ønskede retning.  

 

Med andre ord er en velfungerende og kompetent bestyrelse essentiel, når det drejer sig om at vare-

tage garanternes interesser. En sådan gør, at garanterne bedre kan fæstne lid til, at ledelsen forvalter 

dens opgave på en ordentlig måde i tråd med garanternes interesser.   

6.6 Delkonklusion 

Bestyrelsens rolle er at udstikke kursen og være den moralske styrmand, men det stiller krav til dens 

kompetencer, etik og uafhængighed, for det er fundamentalt, at opgaven tages alvorligt.  

                                                 
254

 Se kapitel 4.3. 
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KGS anbefalinger omkring bestyrelsens arbejde omhandler primært emner, som ledelsens opgaver, 

ansvar, sammensætning og organisering. Derudover lægger de op til en formalisering og systemati-

sering af arbejdet, herunder at ledelsen er ansvarlig for en kontinuerlig kontrol af selskabets tilstand. 

Ydermere fokuseres der på ledelsens kompetencer samt selvevaluering og kontinuerlig uddannelse 

af ledelsen. En af grundpillerne er uafhængighed, da fortidens ”tante”-bestyrelser skal væk. 

 

Konkret er bestyrelsens opgaver at udfærdige skriftlige retningslinjer for arbejdsdelingen mellem 

bestyrelsen og direktionen, lede virksomheden og afholde de nødvendige bestyrelsesmøder. Det 

stiller krav til sammensætningen af bestyrelsen, og at formandskabet er klar over sit ansvar. 

 

Derfor er det meget naturligt, at FT er opmærksomme på ledelserne i finansielle virksomheder. De 

såkaldte ”Fit and & Proper”-regler stiller hidtil usete formelle dokumentationskrav omkring ledel-

sens kompetencer og redelighed. 

 

Derfor er åbenhed omkring bestyrelsens sammensætning, og måden hvorpå virksomheden drives 

essentielt. Det er et værktøj, bestyrelsen har til at indgyde tillid til sit arbejde for virksomheden, som 

gerne skulle komme til gavn i interaktionen med interessenterne.  

 

Aflønningsformen kan også være et vigtigt redskab til at fremme de ønskede dispositioner. Her er 

det dog vigtigt, at der ikke opfordres til kortsigtede profitorientering, men snarere med langsigtet 

værdiforøgelse for øje. Her kunne en variabel aflønning - hægtet op på sparekassens værdigrundlag 

- være en spændende måde at føre det ud i livet på. 

 

Svar på underspørgsmål 7 ”Hvilken betydning har bestyrelsen for garanternes interesser?” er derfor, 

at en velfungerende og kompetent bestyrelse har stor betydning for garanternes interesser. Det skyl-

des, at den er stedet, hvor garanternes interesser bliver samlet og ført ud i livet gennem det overord-

nede strategiske arbejde i sparekassen. 
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Kapitel 7 Interne kontroller og risikostyring 
Som det er fastslået i kapitel 6 er bestyrelsen meget vigtig når det kommer til at sikre garanternes 

interesser. Det skyldes, at det er hos dem mange af de overordnede ledelsesmæssige kompetencer er 

forankret. En af de vigtigste opgaver er, at sørge for en effektiv risikostyring og tilsvarende interne 

kontroller, hvilket er emnet for dette kapitel. 

7.1  Lovgiver 
Lovgivningen skaber rammerne for det miljø, som virksomhederne agerer i, herunder giver FiL § 

7.4 banker, sparekasser og andelskasser eneret på at drive pengeinstitutvirksomhed, i form af ind-

lån. Lovgivers store magt og den finansielle sektors enorme betydning for samfundet i den forbin-

delse medfører et stort ansvar for førstnævnte. Derfor har lovgiver en stærk interesse i, at de finan-

sielle virksomheder er åbne omkring deres måde at drive virksomhed på, da det modsatte kan føre 

til kollaps og dermed true stabiliteten i det finansielle system
255

. 

 

Det er en svær balancegang at være lovgiver, blandt andet fordi de mange love og vejledninger kan 

beskyldes for at dræbe kreativiteten og innovationen i sektoren.
256

. Men det er nødvendigt at sikre 

en relevant informationsstrøm, hvorfor lovgivningen må opsætte nogle rammer for, hvad offentlig-

heden i hvert fald skal have kendskab til. 

 

To af de vigtigste bestemmelser i den forbindelse er FiL § 70-71. Det følger af førstnævnte, at en 

finansiel virksomhed skal have en meget klar og nedskrevet fordeling af arbejdsopgaverne mellem 

bestyrelsen og direktionen. Hvad angår FiL § 71, er LBK udmøntningen af den bestemmelse, her-

under også på centrale områder som risikostyring og interne kontroller.  

 

Af hensyn til overskueligheden behandles de som udgangspunkt hver for sig i det følgende, om end 

de er nært forbundne. 

7.1.1 Risikostyring 

I kapitel 4.1 blev det fastslået, at risiko i relation til garanternes interesser er, hvis agenten tager for 

få/for mange risici, eller vedkommende tilgodeser egne interesser. Men samtidig er risikotagning 

dybest set det, finansielle virksomheder lever af, og netop derfor er styringen af disse en meget væ-

sentlig del af bestyrelsens arbejde. 

 

LBK § 2.1 nr. 2 er en indgangsvinkel til risikostyring, da den fastlægger, at bestyrelsen som led i 

varetagelsen af den overordnede og strategiske ledelse skal vurdere risikoprofilen og politikker på 

væsentlige områder
257

.  Det følger af LBK § 5, at bestyrelsen på baggrund af den foretagne risiko-

vurdering skal vedtage relevante politikker på følgende områder jævnfør tabel 7.0
258

: 

 

                                                 
255

 Westman (2009:10). 
256

 Nordberg (2011:53-55). 
257

 Det følger af LBK § 4 at det skal ske når det er påkrævet, dog minimum en gang om året. 
258

 Egen tilvirkning. 
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Det er en god rettesnor for det ar-

bejde, virksomheden skal udføre i 

relation til risikostyringen. Besty-

relserne skal finde et kompromis, 

hvor de er tilstrækkeligt nede i 

detaljerne, men samtidig kan beva-

re det overordnede og strategiske 

overblik
259

.  

 

Operationel risikostyring 

Som en reaktion på finanskrisen 

har FT indført en ”Tilsynsdiamant” der: ”… opstiller en række pejlemærker for, hvad der som ud-

gangspunkt anses som pengeinstitutvirksomhed med forhøjet risiko”
260

. Den kan anses som en 

”temperaturføler” på risikoområder identificeret under finanskrisen. Det pågældende pengeinstituts 

værdier skal, jævnfør tabel 7.1, ligge indenfor
261

: 

 

Indekstallene for MS er gengivet i figur 7.0
262

, hvor 

det ses, at de ligger indenfor grænserne. En sådan 

diamant kan være effektiv som styringsredskab, når 

Sparekassen skal fastlægge forholdet mellem ønsket 

risiko og profit.   

 

En måde effektiv risikostyring kan tilrettelægges på, 

er ved at have velfungerende interne kontroller.  

                                                 
259

 Se bilag 7 for forklaring af de enkelte områder. 
260

 http://www.ftnet.dk/da/Temaer/Strategi-2011/Tilsynsdiamanten.aspx 
261

 Egen tilvirkning efter http://www.ftnet.dk/da/Temaer/Strategi-2011/Tilsynsdiamanten.aspx 
262

 MS (2011:2). 

 

Tabel 7.0 ”Påkrævede politikker” 

 

1 Kreditpolitik 

2 Markedsrisikopolitik. 

3 Politik for håndtering af operationelle risici. 

4 Politik for forsikringsmæssig afdækning af risici. 

5 Likviditetspolitik. 

6 It-sikkerhedspolitik, herunder en it-beredskabsplan. 

7 Beredskabsplaner for øvrige alvorlige driftsforstyrrelser. 

 

Tabel 7.1 ”Værdier i Tilsynsdiamanten” 

 

Paramter: Grænse: 

Summen af store engagementer:  < 125 % af basiskapitalen  

Udlånsvækst  < end 20 % om året  

Ejendomseksponering  < end 25 % af de samlede udlån 

Stabil funding:  

(udlån / arbejdende kapital minus obligationer med en restløbetid 

under 1 år).  

Grænseværdi: < end 1  

 

Likviditetsoverdækning  > end 50 %  

Figur 7.0 ”Tilsynsdiamanten i MS” 
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7.1.2 Interne kontroller 

LBK § 19-21 fastslår, at direktionen skal udpege en risikoansvarlig, der har det overordnede ansvar 

for en aktiv risikostyring i virksomheden. Det følger endvidere af LBK § 22 og 25, at virksomheden 

skal have implementeret et sæt interne kontroller, der kan forhindre, at virksomhedens omdømme 

og eksistens trues.   

 

Intern kontrol kan defineres således: “The process designed, implemented and maintained … to 

provide reasonable assurance about the achievement of an entity’s objectives with regard to relia-

bility of financial reporting, effectiveness and efficiency of operations, and compliance with appli-

cable laws and regulations”
263

. De er samtidig et fundament for, at ledelsen har mulighed for at 

foretage en effektiv risikostyring i overensstemmelse med virksomhedens interesser og lovgivnin-

gen. 

 

Som nævnt i kapitel 7.1.1 skal bestyrelsen udarbejde relevante politikker på væsentlige områder. 

Disse kan sammenlignes med forretningsgange, eller ”the process” som nævnt i ISA 315.  

 

I bilagene til LBK er der oplistet en lang række processer, der skal være til stede i en finansiel virk-

somhed. Et eksempel på krav, der skal honoreres er på, det vigtige, kreditområde, hvor der skal væ-

re taget stilling til
264

: 

 

 Bestyrelsens opgaver og ansvar. 

 Direktionens opgaver og ansvar. 

 Organisation og ansvarsfordeling. 

 Forretningsgange. 

 Risikostyring. 

 Regnskabsmæssig praksis. 

 

Den menneskelige faktor viser den skrøbelighed, der er ved de interne kontroller, da ikke alle risici 

kan håndteres ved at etablere forretningsgange og jobbeskrivelser. 

7.1.3 Anbefalinger 

KGS’ næstsidste anbefaling omhandler selskabets risikostyring og interne kontroller. Den omhand-

ler primært passager om identifikation af risici, Whistleblower-ordning og åbenhed om RS. På den 

måde sikres det, at virksomheden i højere grad end før tager stilling til konkrete risici og oplyser om 

dem. 

7.1.4 Risikostyring og interne kontroller i Middelfart Sparekasse 

Som det tidligere er fastslået, så afviger MS fra KGS’ anbefalinger på enkelte punkter. Et godt ek-

sempel er punkt 8.2 omkring Whistleblower-ordningen, hvor der etableres en foranstaltning så be-

                                                 
263

 ISA 315 (2009) pkt. 4c. 
264

 LBK (2010) bilag 1. 
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styrelsen kan få direkte besked fra medarbejdere, kunder, samfundet eller andre, der har vigtige 

informationer, de vil dele.  

 

MS har valgt ikke at implementere en sådan ordning, da det ikke harmonerer med ledelsesfilosofi-

en: ”… hvor den selvledende medarbejders ansvarlighed påskønnes”
265

. Som udgangspunkt altså 

en svækkelse af CG indsatsen, men MS mener ikke at det burde være et problem, da de lytter til alle 

relevante tip, og en sådan ordning i øvrigt er tiltænkt langt større og mere komplekse organisationer. 

 

Udover at tage stilling til de relevante anbefalinger og oplyse om det, så udgiver MS ”Risikorap-

port”, ”Udlånsredegørelse” og ”Soliditetsfolder” for at oplyse om, hvordan risiciene styres, så inte-

ressenterne kan danne sig et indtryk af det. I det hele taget vurderes det, at MS lever op til anbefa-

lingerne og lovgivningens krav på alle måder, herunder ”Tilsyndiamanten”.  

 

Effektiv risikostyring og interne kontroller kan være essentielle i forhold til at sikre garanternes 

interesser. De kan sikre et godt kontrolmiljø i sparekassen og forhindre, at der handles mod garan-

ternes interesse. Et sådanne kan derfor være medvirkende til at højne tilliden til Sparekassen, og de 

informationer den udsender, hvilket helt klart er en styrkelse af garanternes interesser. 

 

Man kan komme langt ad frivillighedens vej, og selvom ”tillid er godt”, så er ”kontrol bedre” – det 

må være rationalet bag indførslen af kontrolinstanser som FT og den interne og eksterne revision. 

7.2 Finanstilsynet 
Formålet med FT er, at: ”… bidrage til, at tilliden til den finansielle sektor bevares både i samfun-

det og hos den enkelte”
266

. FTs virke er lovfæstet i kapitel 21 i FiL, herunder arbejdet som tilsyns-

myndighed. Den rolle betyder, at FT har beføjelser til at pålægge virksomhederne, at de skal følge 

loven
267

. 

  

Arbejdsopgaverne går dog videre end det da udformer den finansielle lovgivning og udsteder be-

kendtgørelser
268

. De mange arbejdsopgaver kombineret med begrænsede ressourcer betyder, at: ”… 

tilsynsvirksomheden [tilrettelægges] ud fra det risikobaserede princip om, at den tilsynsmæssige 

indsats skal stå i forhold til risikoen for eller skadevirkningerne af lovovertrædelser”
268

.  

 

FT er organiseret med forskellige kontorer inddelt efter ekspertise. Den finansielle krise har fået FT 

til at åbne et kontor med fokus på god selskabsledelse, da: ”Corporate governance i finansielle 

virksomheder er et emne, der kommer mere og mere fokus på… ”
269

.  

 

I det hele taget har det vist sig, at regulering har en disciplinerende effekt på ledelsen
270

. Men det er 

også nødvendigt, da regulering reducerer vigtigheden af interne kontrol mekanismer
271

.   

                                                 
265

 MS CG (2011:12). 
266

 Baldvinsson et. al (2009:354). 
267

 Baldvinsson et. al (2009:356). 
268

 http://ftnet.dk/da/Om-os/Finanstilsynets-opgaver.aspx 
269

 Nymark (2010). 
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Overvågning og tilsyn 

Når FT skal udvælge hvilke virksomheder, der skal undersøges, gøres det ud fra en generel over-

vågning af sektoren og en specifik observation af det enkelte pengeinstitut. 

 

Den generelle overvågning af sektoren betyder, at FT følger med i, hvordan samfundet udvikler sig, 

herunder hvad der er aktuelt i nyhederne og derefter beslutter, hvad der skal overvåges mere speci-

fikt
272

. Et eksempel på det er undersøgelsen af salg af garantbeviser omtalt i kapitel 4.5, hvor det var 

debatten i medierne, der ansporede FT til at kontrollere det. 

 

En anden metode er, hvis der er et pengeinstitut der på den ene-eller-anden måde skiller sig ud og 

som følge deraf påkalder sig FTs opmærksomhed
273

. Der er mange måder hvorpå et pengeinstitut 

kan komme i søgelyset herunder gennem medierne, årsrapporter eller revisors erklæringer og revi-

sionsprotokol
274

. 

 

Når FT tager på tilsynsbesøg, er det hjemlet i FiL § 347, at de skal have adgang til alle relevante 

informationer, herunder hos samarbejdspartnere, og det endda uden en retskendelse. Sidstnævnte 

fordrer naturligvis, at FT har en begrundet mistanke, da det ellers vil bringe retssikkerheden i fare.   

 

Specifikt kigger FT på følgende forhold, 

jævnfør tabel 7.2, når de er ude hos virksom-

hederne
275

: 

 

Alle pengeinstitutter skal have et tilsynsbe-

søg i løbet af en 4-årig periode, dog kan der 

gå syv år mellem tilsynene i de mindre pen-

geinstitutter. Alt afhængig af udfaldet af dis-

se kan det føre til, at der foretages hyppigere 

tilsyn
372

.  

 

Efter et tilsynsbesøg skal FT jævnfør FiL § 

346.2 afholde et møde med bestyrelsen, direktionen samt intern og ekstern revision, hvor der rede-

gøres for tilsynsbesøgets væsentligste konklusioner. Derudover skal den undersøgte virksomhed 

offentliggøre FTs rapport, og på den måde får alle interessenter besked om udfaldet af tilsynet
276

.  
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 Westman (2010:50). 
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 Westman (2010:15). 
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 Baldvinsson et. al (2009: 367). 
273

 Baldvinsson et. al (2009:368). 
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 Omtales mere udførligt i kapitel 7.3. 
275

 Baldvinsson et. al (2009:362-366). 
276

 OFF (2010:2). 

 

Tabel 7.2 ”Forhold FT undersøger” 

 

Engagementsmassen. 

Fonds- og likviditet. 

Udland. 

Forretningsgange. 

Indtjeningen. 

Internationale relationer og investeringer. 

Ledelsen. 

Andre forhold, herunder intern og eksterne revisi-

on. 
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Kritik af Finanstilsynet 

Men der har også været en del kritik af FTs arbejde, specielt i forbindelse med sagerne om RB, 

EBH Bank og LS. Her udstedte FT en række påbud, men de fik ikke fulgt op på dem og resultatet 

kender alle
277

. Det understreger vigtigheden af, at en effektiv og velfungerende tilsynsmyndighed. 

 

Middelfart Sparekasse og Finanstilsynet 

I FTs database over sager mellem dem og MS er der registreret to, heraf en politianmeldelse og et 

påbud. Førstnævnte drejer sig om, at MS har offentliggjort et overtagelsestilbud for sent og dermed 

vildledt markedet, hvilket er et brud på lov om værdipapirhandel
278

. 

 

Den anden sag er et påbud til MS om at ”udarbejde en forretningsgang, hvor af det klart fremgår, 

at det er i strid med reglerne om god skik for finansielle virksomheder, at en NemKonto oprettes 

uden kundens udtrykkelige anmodning herom”
279

. 

 

Det er naturligvis altid en alvorlig sag at overtræde skrevne - såvel som uskrevne regler, men oven-

stående sager må betragtes som mindre alvorlige. Det må i hvert fald være tilfældet, hvis sammen-

ligningsgrundlaget er det, der skete i LS, RB eller i Amagerbanken. 

 

FT spiller en væsentlig rolle i at sikre den finansielle stabilitet, hvilket er nødvendigt, da nogle pen-

geinstitutter ikke har været deres ansvar bevidst. Men FT har en andel i konkurserne, da de i nogle 

tilfælde har forsømt deres opgave som tilsynsmyndighed. Derfor er det vigtigt at understrege, at et 

velfungerende FT er et vigtigt element i at sikre garanternes interesser.  

7.3 Revision 
Revisoren er karakteriseret som offentlighedens tillidsrepræsentant og er derfor et vigtigt element i 

kontrollen af virksomheder i Danmark. Som en følge af den store betydning har revisionen, både 

intern såvel som ekstern, en vigtig rolle i bestræbelserne på at beskytte garanternes interesser. Nær-

værende delkapitel går i dybden med de to og er af hensyn til overskueligheden opdelt i to dele. 

7.3.1 Ekstern Revision 

Når en revisor afgiver en revisionspåtegning
280

 på et regnskab, er det: ”… for at højne troværdighe-

den og øge graden af tillid til emnet for erklæringen over for de tiltænkte brugere af den pågælden-

de information”
281

. Det er altså et væsentligt element i ”legitimeringen” af de informationer, virk-

somhedens ledelse udgiver i regnskaberne.  
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Revision af finansielle virksomheder 

Som følge af branchens vigtighed er den omgærdet af mange lovbestemmelser. Overordnet set føl-

ger det af SEL § 144, at et selskab skal have en godkendt revisor
282

, og FIL § 193 tilsiger, at ved-

kommende skal revidere årsrapporten. Mindst en af revisorerne skal være statsautoriseret
283

, hvilket 

er en skærpelse i forhold til ikke-finansielle virksomheder
284

.  

 

De mere branchespecifikke aspekter følger af ”Revisionsbekendtgørelsen”
285

 (RBK). Som følge af 

vigtigheden af uafhængighed er der i § 20 indsat en bestemmelse, der supplerer Revisorlovens
286

 § 

24 omkring uafhængighed. Denne fastlægger, at revisionen ikke må være kunde i virksomheden.  

 

På et overordnet niveau stiller RBK yderligere krav til revisionens arbejde i revisionsprocessen, 

faktisk udover hvad der er nødvendigt for at kunne lave en påtegning. De ekstra arbejdsopgaver 

relaterer sig primært til revisionsprotokollatet, hvor der er krav om yderligere erklæringer og udvi-

dede oplysningsforpligtelser
287

. 

 

Revisionsprotokollatet 

Revisionsprotokollatet er revisors måde at kommunikere med bestyrelsen
288

 og den reguleres af 

revisorlovens § 20-21. Ifølge førstnævnte bestemmelse er revisor forpligtet til at føre en protokol, 

hvor der skal redegøres for det udførte arbejde og konklusionerne af det. I tabel 7.3
289

 er der oplistet 

hvad der som minimum skal rapporteres om: 

 

Det følger endvidere af loven, at blandt andet pengeinstitutters revisor skal oplyse om
290

:   

 

1) Andre ydelser end revision,  

2) Hvilke foranstaltninger, der er iværksat for at mindske trusler mod revisors uafhængighed. 
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 Det skal være en godkendt revisor (= registreret eller statsautoriseret revisor). 
283

 Jævnfør FIL § 199. 
284

 Jævnfør SEL § 145. 
285

 RBK (2009). 
286

 Revisorloven (2008). 
287

 Baldvinsson et. al (2009:331). 
288

 Baldvinsson et. al (2009:335). 
289

 Egen tilvirkning efter Revisorloven § 20.3. 
290

 Revisorlovens § 21.3 nummer 4, jf. § 21.1. 

 

Tabel 7.3 ”Minimumskrav til rapportering” 

 

1 Væsentlige spørgsmål, der har været drøftet herunder usikkerheder, fejl eller mangler i bog-

holderiet eller i de IK. 

2 Forhold, som har betydning for modtagerens eller hvervgiverens holdning til årsregnskabet. 

3 En bekræftelse af, at revisor opfylder lovgivningens krav til uafhængighed. 

4 Hvorvidt revisor har modtaget de oplysninger, der er anmodet om. 
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RBK stiller yderligere krav til indholdet af protokollatet i et pengeinstitut, hvor revisor også skal:  

 

 Opsummere de bemærkninger revisionen har haft i løbet af året, opdelt i åbenstående og af-

klarede forhold
291

. 

 Oplyse om forskellige forhold, herunder koncerntinterne transaktioner og bemærkninger fra 

datterselskabsrevisionerne
292

.  

 Oplyse om måling af udlån og garantier samt diverse forhold omkring store og betydnings-

fulde engagementer
293

. 

 

Oplysningskravene stopper dog ikke her, for i tabel 7.4
294

 er der oplistet de forhold der i protokolla-

tet skal afgives erklæring om: 

 

Dermed tvinges revisor i realiteten til at tage stilling til hvorvidt forretningsgangene og de interne 

kontroller i virksomheden fungerer. Hvilket er det samme som revisoren for virksomheder der er 

børsnoteret i USA er forpligtet til, jævnfør Sarbanes-Oxley § 404
295

. 

 

Et vigtigt værktøj 

Vigtigheden af protokollatet som værktøj ses i RBK § 5.4, der fastslår, at den skal indsendes til FT 

til brug for deres overvågnings- og kontrolarbejde. Derfor er det også naturligt, at RBK § 21 pålæg-

                                                 
291

 Baldvinsson et. al (2009:335). 
292

 RBK § 5. 
293

 RBK § 23-24. 
294

 Egen tilvirkning efter RBK § 6. 
295

 Gath et. al (2003:1). 

 

Tabel 7.4 ”Forhold der skal afgives erklæring om” 

 

1 Hvorvidt den administrative og regnskabsmæssige praksis på væsentlige områder, herunder 

forretningsgange og interne kontrolprocedurer, er tilrettelagt og fungerer. I denne forbindel-

se skal den eksterne revisor endvidere erklære, om 

a. virksomhedens samlede system-, data- og driftssikkerhed, 

b. der føres kontrol med virksomhedens beholdning af værdipapirer og lignende, 

c. bogføringen er tilrettelagt så den kan danne grundlag for indberetninger, der skal 

foretages til FT, og 

d. de er blevet bekendt med forhold, der er i strid med i lovgivningen vedrørende fi-

nansielle virksomheder. 

2 Hvorvidt de af bestyrelsen bevilgede kundeforhold med bestyrelsesmedlemmer eller direktø-

rer samt virksomheder, hvori disse er involveret, er bevilget i overensstemmelse med de 

sædvanlige forretningsbetingelser og på markedsbaserede vilkår, 

3 Hvorvidt den finansielle virksomhed har engagement med erhvervsvirksomheder omfattet af 

FiL § 80, stk. 1 og 2 (ansattes bi-virksomheder).  



69 

 

ges revisionen at meddele FT, hvis virksomheden inden for en overskuelig fremtid ikke kan over-

holde kapitalkravene.  

 

At det også er et vigtigt værktøj for bestyrelsen vises også i, at der i protokollatet skal oplyses, om 

de påbud og påtaler, som virksomheden har fået af FT
296

. På den måde er det ikke muligt for ek-

sempelvis direktionen at gemme den slags informationer for bestyrelsen. 

 

Revisors vigtighed 

For at styrke anvendelsen af revisionens arbejde, er det nu lovpligtigt for blandt andet virksomheder 

underlagt FTs tilsyn at etablere et revisionsudvalg
297

, der som minimum skal overvåge
298

: 

 

 ”regnskabsaflæggelsesprocessen, 

 om virksomhedens interne kontrolsystem, eventuelle interne revision og risikostyringssyste-

mer fungerer effektivt, 

 den lovpligtige revision af årsregnskabet m.v. og 

 kontrollere revisors uafhængighed …”. 

 

En af de vigtigste bestemmelser for det nye revisionsudvalg er RL § 31.1: ”Mindst ét medlem af 

revisionsudvalget skal både være uafhængig af virksomheden og have kvalifikationer inden for 

regnskabsvæsen eller revision”. Med tidligere tiders ”tante”-bestyrelser har der vist sig et behov 

for, at der er en i bestyrelsen med forstand på regnskaber. Derudover er det vigtigt, at vedkommen-

de ikke har interesser i virksomheden, så personen antageligvis godt tør gå i rette mod ”en stærk 

mand” i ledelsen. Derfor er det en klar styrkelse af garanternes interesser. 

 

Behov for yderligere tiltag 

Selvom der er sket meget igennem de sidste hundrede år, er spørgsmålet, om alle disse tiltag er 

nok? Der har været flere sager, hvor revisors arbejde har været til diskussion, hvor Andersens kol-

laps efter Enron skandalen er et af de mere omsiggribende
299

. I Danmark er der historien om RBs 

storhed og fald hvor revisorerne er blevet anklaget for ikke at have udført arbejdet ordentligt. Selv-

om det ikke når Andersen højder beløbsmæssigt, så har staten tilkendegivet, at den vil sagsøge revi-

sorerne for en milliard kroner
300

. 

 

Spørgsmålet er, om løsningen er yderligere regulering, eller om der skal ske en holdningsændring 

hos befolkningen? En repræsentant for et Big4 revisionsfirma udtaler i den forbindelse: ”Blot fordi 

et regnskab er udstyret med en blank revisorpåtegning, er det ikke det samme som, at intet kan gå 

galt. … Nogle har en opfattelse af, at det er en garanti for, at virksomheden ikke efterfølgende kan 

                                                 
296

 RBK § 4.5-6. 
297

 REV (2010), der er den praktiske udmøntning af RL § 31.8. 
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 KPMG (2010:21). 
300

 Børsen (2010). 
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komme i økonomiske problemer og i værste fald gå konkurs...”
301

. Der eksisterer således en ”for-

ventningskløft” mellem befolkningen og revisorstanden
302

. 

 

Middelfart Sparekasse 

MS følger i sagens natur lovgivningens bestemmelser omkring valg af ekstern revision og revisi-

onsudvalg. Sidstnævnte består af Åge Almtoft, der er uddannet statsautoriseret revisor og har man-

ge år i branchen bag sig. På den baggrund vurderer MS selv, at den lever op til lovgivningens krav 

omkring kompetencer og uafhængighed
303

.  

7.3.2 Intern Revision 

Revisionens vigtighed vises også i, at finansielle virksomheder af en vis størrelse er pålagt at etable-

re en intern revision
304

. I forhold til den eksterne revision er en af fordelene ved en intern revision, 

at den må antages at have en endnu dybere indsigt i virksomheden. Den interne forankring medfører 

dog udfordringer for den interne revision, da der altid vil kunne sås tvivl om dens objektivitet.  

 

Grundlæggende krav 

I lighed med den eksterne revision er uafhængighed en af grundpillerne for, at der kan fæstnes lid til 

den interne revision. Det afspejles i forbuddet mod, at revisionschefen og vicerevisionschefen er 

kunder i den virksomhed de reviderer
305

. Samtidig følger det af RBK § 12.2, at den interne revision 

ikke må arbejde med andet i virksomheden end revision. 

  

Foruden krav til etikken stilles der også krav til revisionschefens kompetencer. For at sikre, at ved-

kommende er kompetent, er det et krav, at personen skal have en teoretisk uddannelse svarende til 

hvad det kræver at blive statsautoriseret revisor
306

. Intern revisions adgang til oplysninger er også 

sikret i loven, da RBK § 12.1 tilsiger, at den skal have adgang til alle nødvendige oplysninger. 

 

Således burde de faglige og etiske kompetencer være på plads, men det er nytteløst, hvis vedkom-

mende kan blive dirigeret af direktionen. For at modvirke det referer revisionschefen til bestyrelsen 

og det er udelukkende den, der ansætter og afskediger revisionschefen
307

. Derfor skal FT have be-

sked, når en ny revisionschef tiltræder
308

 og i tilfælde af fratrædelse skal både bestyrelsen og revisi-

onschefen indsende en redegørelse for årsagen til fratrædelsen
309

. Det fører til langt bedre mulighe-

der for FT for at opdage, hvis der er uregelmæssigheder. Samtidighed giver det Revisionschefen 

mulighed for, at komme til orde, hvis vedkommende mener, at der er noget, der ikke er, som det 

burde være.  
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Rammerne for intern revision fastlægges i ”Funktionsbeskrivelsen”, der skal godkendes af bestyrel-

sen
310

. Den bestemmelse fastlægger en række minimumskrav til samarbejdet, herunder omkring den 

interne revisions beføjelser, ansvar og arbejdsopgaver, kvalifikationer, efteruddannelse og budget.  

Arbejdsopgaverne kan være mange og den interne revision kan udføre mange af bestyrelsens kon-

trolopgaver, da den referer til bestyrelsen. Efter RBK § 19 er det muligt at arbejdet ender ud med en 

påtegning i regnskabet, hvilket dog kræver at arbejdets kvalitet lever op til god revisionsskik
311

. 

 

Såfremt Revisionschefen påtegner regnskabet er det synligt for eksempelvis garanterne hvad den 

interne revision har lavet. Påtegningen skal indeholde: ”… en kort beskrivelse af den udførte revisi-

on, herunder at den interne revision har deltaget i revisionen af de væsentlige og risikofyldte områ-

der, samt konklusion herpå. Det skal særskilt oplyses, hvis revisionen omfatter andet end årsrap-

porten. Eventuelle forbehold eller supplerende oplysninger skal tydeligt fremgå af påtegningen”
312

. 

Som den eksterne revision rapporteres det ved hjælp af en protokol, og de ligner hinanden, dog er 

førstnævntes mere omfangsrig
313

.  

 

Relation mellem intern og ekstern revision 

Arbejdsdelingen mellem intern og ekstern revision fastlægges i revisionsaftalen, som skal indeholde 

følgende jævnfør tabel 7.5
314

: 

 

Det følger af ISA 610
315

 at den eksterne revision er forpligtet til at tage stilling til om de vil bruge 

det arbejde den interne revision har lavet, men de er ikke forpligtet til at anvende det. Ofte vil den 

eksterne revision dog basere sig på det arbejde, den interne revision udfører, såfremt kvaliteten er i 

orden
316

.  

 

Som ovenstående lovkrav viser, så spiller den interne revisor en væsentlig rolle i forhold til at sikre 

garanternes interesser. Det gør de ved at samarbejde med den eksterne revision om at udføre revisi-

onsarbejdet, og derfor er en uafhængig og velfungerende intern revision væsentlig for, at bestyrel-

sen kan udføre sit arbejde og dermed bedre varetage garanternes interesser. I gennem sit daglige 
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 RBK § 14. 
311

 RBK § 15. 
312

 RBK § 19.3 
313

 RBK § 17. 
314

 Egen tilvirkning efter RBK § 15. 
315

 ISA 610 (2009) pkt. 8. 
316

 Baldvinsson et. al (2009:344-345) 

 

Tabel 7.5 ”Indhold i revisionsaftalen” 

 

1 En overordnet beskrivelse af, hvilke opgaver der skal udføres, og hvem der udføre dem. 

2 Retningslinjer for samarbejdet mellem den eksterne- og den interne revision, herunder det 

arbejde førstnævnte skal udføre for at kontrollere den interne revisions arbejde. 

3 En beskrivelse af i hvilket omfang der udveksles oplysninger, om den udførte revision, mel-

lem de to revisionsinstanser. 
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virke i virksomheden har den antageligvis en bedre føling med interne forhold, herunder de interne 

kontroller og risikostyringen. 

 

Middelfart Sparekasse 

MS har i overensstemmelse med reglerne i FiL etableret en intern revision, der ledes af en statsauto-

riseret revisor, som afgiver en påtegning på regnskabet
317

.  Derfor modtager bestyrelsen: ” … mini-

mum 4 gange om året den interne revisions observationer og konklusioner … Resultatet gennemgås 

af revisionschefen på det efterfølgende bestyrelsesmøde, hvor konklusionerne af protokollatet drøf-

tes”
318

. Da MS lever op til alle kravene, og den interne revision udfører egentligt revisionsarbejde, 

må det således være et udtryk for, at den bidrager væsentligt til at sikre garanternes interesser. 

 

På trods af de brodne kar i branchen er den eksterne revision stadig ”Offentlighedens tillidsrepræ-

sentant”, da den i befolkningens optik, ”godkender” regnskabet. Et væsentligt element i arbejdet 

fremover er sammenspillet med bestyrelsens revisionsudvalg og den interne revision. De mange 

lovgivningskrav de er underlagt og skal rapportere om, bør styrke opretholdelsen af effektive inter-

ne kontroller og risikostyring, hvilket må gavne garanternes interesser. 

 

Som ovenstående lovkrav viser, spiler revisor en væsentlig rolle i forhold til at sikre garanternes 

interesser. Det gør de ved at påse at lovgivningen overholdes og de rapporterer til bestyrelsen om 

blandt andet de interne kontroller og risikostyring, samt effektiviteten heraf. Således er en uafhæng-

ig og velfungerende revision væsentlig for, at bestyrelsen kan udføre deres arbejde og dermed bedre 

varetage garanternes interesser. 

7.4 Betydning for garanternes interesser 
De ovenstående delkapitler har overordnet gennemgået de interne kontroller og risikostyringen, 

samt hvordan de spiller sammen med FT og revisionens kontrol
319

. Formålet med dette delkapitel er 

at undersøge, hvilken betydning det har for garanternes interesser og varetagelsen heraf.  

 

Interne kontroller og risikostyring er grundlaget for en effektiv styring af virksomheden, da de er 

bestyrelsens mulighed for at sikre pålidelige finansielle opgørelser, en effektiv drift og opfyldelse af 

lovgivningens krav. FT og revisionen er uafhængige instanser, der kontroller, at virksomheden dri-

ves i overensstemmelse med lovgivningen. 

 

Derfor kan det sammenfattende siges om risikostyringen og de interne kontroller, at de har en væ-

sentlig andel i at beskytte indtjeningen i sparekassen. Det skyldes, at de er fundamentet for, at virk-

somheden kan drives og overholder alle lovgivningsmæssige forpligtelser i overensstemmelse med 

værdigrundlaget. 
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 Nedenfor omtales de blot som risikostyring og interne kontroller, da kontrollen af dem er implicit heri. 
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Hvad angår de to sidste garantinteresser, sikre uafhængigheden og præge udviklingen, så gør risiko-

styring og de interne kontroller ikke noget i den henseende. Det skyldes, at de mest af alt fokuserer 

på de lidt hårdere og konkrete opgaver som forretningsgange og lignende, frem for de mere strategi-

ske valg i sparekassen.  

 

Med andre ord er en velfungerende risikostyring og interne kontroller vigtige for, at bestyrelsen kan 

udføre mange af deres kontrolopgaver og sikre indtjeningen i sparekassen.   

7.5 Delkonklusion 

Igennem kapitel 7 er det konstateret, at effektiv risikostyring og tilsvarende interne kontroller er et 

vigtigt redskab for bestyrelsen i den overordnede ledelsesmæssige og strategiske styring af virk-

somheden. 

 

Det er lovgivningen, der skaber rammerne for det miljø, virksomhederne agerer i, og lovgivers store 

magt og den finansielle sektors enorme betydning for samfundet medfører et stort ansvar. Derfor er 

det essentielt, at virksomhederne drives på en ansvarlig måde. 

 

Risiko er et negativt ladet ord, som betegner sandsynligheden for, at en handling ikke får det ønske-

de udfald, hvilket er en udfordring, når risikotagning er, det finansielle virksomheder lever af. Det 

nødvendiggør en styring af risiciene og er derfor en væsentlig del af bestyrelsens arbejde.  

 

Uanset hvor effektiv risikostyring en virksomhed har, nytter det ikke, hvis der ikke er et sæt interne 

kontroller, der kan overvåge om ledelsens instrukser udføres. 

 

Derfor har KGS også et sæt anbefalinger omkring det, hvilket primært handler om identifikation af 

risici og åbenhed om risikostyringen. Det sikrer, at selskabet tager stilling til konkrete risici og op-

lyser om dem. 

 

For at styrke tilliden til det arbejde virksomhederne udfører, har lovgiver indført flere kontrolinstan-

ser. FTs formål er at arbejde for, at tilliden til den finansielle sektor bevares, hvilket de blandt andet 

gør gennem arbejdet som tilsynsmyndighed. Det betyder, at FT har beføjelser til at pålægge virk-

somhederne, at de skal følge loven og samtidig kontrollere, at de gør det. Der har på det seneste dog 

været kritik af deres arbejde, hvilket må forventes at føre til selvransagelse, da et effektivt Finanstil-

syn er vigtigt for kontrollen af virksomhederne. 

 

En anden kontrolinstans er revisionen, der er karakteriseret som offentlighedens tillidsrepræsentant. 

En revisionspåtegning afgives for at højne troværdigheden og tilliden, hvorfor det er et væsentligt 

element i ”legitimeringen” af de informationer virksomhedens ledelse offentliggør.  Der stilles store 

krav til revisionens arbejde i revisionsprocessen, hvilket primært relaterer sig til revisionsprotokol-

latet, erklæringsafgivelse og yderligere oplysningsforpligtelser. 
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Revisionens vigtighed ses også i, at visse finansielle virksomheder skal etablere en intern revision. 

En af fordelene ved en sådan er, at den antageligvis har en endnu dybere indsigt i virksomheden, 

men den interne forankring medfører dog at der altid vil kunne sås tvivl om dens objektivitet. Intern 

revision samarbejder om revisionen med den eksterne revision og har mange lignende forpligtelser. 

 

Det kan sammenfattende siges om risikostyringen og de interne kontroller samt kontrollen heraf, at 

de har en væsentlig andel i at beskytte indtjeningen. I relation til at præge udviklingen og sikre uaf-

hængigheden spiller de en begrænset rolle.  

 

Derfor bliver delkonklusion og svar på underspørgsmål 8 ”Hvordan varetager risikostyring og in-

terne kontroller garanternes interesser?”, at de kan være med til at beskytte indtjeningen, såfremt de 

fungerer effektivt. Et godt kontrolmiljø i sparekassen er en forudsætning for, at bestyrelsen kan ud-

føre sit arbejde korrekt og kan forhindre, at der handles mod garanternes interesser. Dermed kan det 

være medvirkende til at højne tilliden til Sparekassen og de informationer, de udsender. 
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Kapitel 8  Konklusion & perspektivering 
Nærværende kapitel indeholder konklusionen på opgaven og en perspektivering af den. 

Kapitel 8.1  Konklusion 

Siden Lehmann Brothers krakkede i efteråret 2008 har verden været forandret, hvor den ene kon-

kurs har efterfulgt den anden. Således også i den finansielle sektor i Danmark, hvor flere pengeinsti-

tutter er bukket under som følge af ledelsens risikofyldte adfærd. 

 

Denne afhandling omhandler garanternes interesser i en sparekasse da der er en risiko for, at det er 

ledelsen og ikke garanterne der har kontrollen over sparekassen. Det skyldes den juridiske organise-

ringsform, hvor ingen garant kan have mere end 20 stemmer på repræsentantskabsmødet.  

 

Igennem en spørgeskemaundersøgelse med respondenter fra Middelfart Sparekasses repræsentant-

skab og en analyse af motiver, er det fastlagt, at garanternes interesser primært er at sikre uafhæng-

igheden og indtjeningen samt at have muligheden for at præge udviklingen i Sparekassen. 

 

Organiseringsformen byder dog på nogle udfordringer for garanternes interesser, hvilket primært 

relaterer sig til ledelsens risikoappetit og hvorvidt de fokuserer på egne interesser frem for garanter-

nes. 

  

Som følge af det er det interessant om corporate governance spiller en rolle i at sikre garanternes 

interesser. Det er fundet at det kan spille en vigtig rolle, men effektiviteten afhænger helt af hvordan 

virksomheden udnytter de rammer der er indenfor corporate governance.  

 

I den forbindelse er det i bestyrelsen det er forankret, hvorfor det er helt op til deres sindelag og 

fokus, hvorvidt det er effektivt eller ej. De er valgt af garanterne til at varetage deres interesser, 

hvilket der er flere “værktøjer” der kan hjælpe dem med. 

 

Igennem en åben og ærlig virksomhedsdrift kan bestyrelsen vinde interessenternes tillid, hvilket er 

gavnligt for garanternes interesser. Aflønningen er en anden måde der kan anvendes til at styre le-

delsen i den retning garanterne ønsker. 

 

Fundamentet for bestyrelsens arbejde er en effektiv risikostyring og tilsvarende interne kontroller. 

Uden dem kan de ikke foretage den overordnede og strategiske styring, hvilket er deres primære 

arbejdsopgaver.  

 

Lovgivningen pålægger mange krav og for at sikre, at de overholdes holder Finanstilsynet de finan-

sielle virksomheder under observation. De holder opsyn med om virksomhederne, og dermed besty-

relserne, overholder lovgivningen og gør deres arbejde ordentligt. 
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Revisorerne, både de interne og eksterne, er mekanismer der hjælper til med kontrollen. De rappor-

terer både til bestyrelsen og Finanstilsynet. De mange lovgivningskrav gør, at de igennem revisi-

onsprotokollatet rapporterer på vigtige områder omkring virksomhedens tilstand. 

 

Delkonklusionerne i opgaven danner grundlaget for svaret på hovedspørgsmålet ”Corporate Go-

vernance i en sparekasse - Hvordan varetages garanternes interesser?”. De varetages igennem 

heftig regulering og kontrol heraf, hvor lovgiver opsætter rammerne for sparekassernes virke, mens 

Finanstilsynet og revisionen kontrollerer det.  

 

Hvorvidt garanternes interesser varetages effektivt afhænger af bestyrelsen og om den formår at 

være den samlende kraft. Det er således igennem dens virke, at de overordnede linjer i sparekassen 

fastlægges og derfor er det afhængig af hvilket sindelag og fokus medlemmerne har. For hvis de 

ikke formår at disciplinere direktionen og arbejde i tråd med garanternes interesser så kan det være 

svært for kontrolinstanserne at stille noget op.  

 

Kontrolinstanserne sikrer til en vis grad, at indtjeningen bevares – eller i hvert fald, at rammerne for 

det er der. Det er dog op til virksomheden selv at udfylde rammerne og drive en rentabel forretning. 

Hvad angår garanternes interesser i relation til at sikre uafhængigheden og præge udviklingen er det 

lagt i bestyrelsens hænder. Da valgbare garanter har mulighed for at stille op til bestyrelsen er det 

groft sagt op til dem selv at beskytte de to sidste interesser. Det er således kun en engageret indsats 

fra dem selv eller nogen de har tillid til, at de kan få mulighed for at præge udviklingen og sikre 

uafhængigheden. 

 

Dybest set er konklusionen, at garanterne selv må engagere sig aktivt hvis de vil sikre deres interes-

ser. Det skyldes, at selvom lovgivningen opstiller nogle snævre rammer for ledelsens virke, så er det 

stadig dem der skal udfylde dem og drive virksomheden. Det kan gøres på mange forskellige måder 

og der er steder hvor det kan gå galt. 

 

Konklusionen giver anledning til at drøfte andre interessante forhold i relation til garanternes inte-

resser. Dette leder hen til perspektiveringen, hvor udvalgte områder fremhæves, som i denne om-

gang blot berøres på et overordnet niveau. 

Kapitel 8.2  Perspektivering 

Lovgivningen og diverse anbefalinger om god selskabsledelse opstiller en masse rammer for hvor-

dan ledelserne bør agere, men på trods af det findes der ledelsesmedlemmer der vil det anderledes. 

Når diverse disciplineringsmekanismer ikke har virket må det være fordi deres mål ikke er dækken-

de og der derfor skal tænkes i andre baner.  

 

Sociale medier 

En mulighed er, at garanterne tager sagen i egen hånd og forsøger at disciplinere ledelsen, hvilket 

det digitaliserede samfund giver helt nye muligheder for.  

  



77 

 

De sociale medier er et ”sted” der giver almindelige mennesker mulighed for at skabe opmærksom-

hed om en sag. Her er grænserne meget vide og det kan være svært at dæmme op for folkets prote-

ster. En professor i ”virksomhedsinformation” udtrykker følgende om sociale medier: ”Det har 

potentialet til at flytte grupper af aktionærer fra passive administratorer til aktive deltagere. Især 

finanssektoren burde bekymre sig om de sociale medier som et middel til at skabe nye forsamlinger 

hvor man kan formulere, sælge og sprede sine opponerende synspunkter”
320

. 

 

Det medfører naturligvis også risikoen for, at der spredes falske historier om de finansielle virk-

somheders ageren. Den risiko vil der dog altid være og selvom det er på internettet er det stadig 

underlagt de almindelige bestemmelser om injurier og lignende. 

 

Et andet website som giver personer mulighed for at komme til orde er ”moxyvote.com”. Sidens 

formål er: “We made this site to give shareholders a voice in the boardrooms of companies they 

own. We want to empower the little guy”
321

. Men de går endnu længere end det og tilbyder ligefrem 

personer at stemme for dem og har skabt et forum hvor investorer kan samles. Google’s køb af et 

mindre IT-firma er et eksempel på hjemmesidens store betydning. Via hjemmesiden fandt aktionæ-

rer
322

  sammen og deres protest førte til, at købsprisen blev 25 % højere
320

. Det viser, at de sociale 

medier er et særdeles slagkraftigt værktøj der skal tages meget alvorligt. Som en professor i ”sociale 

medier” udtrykker det: ”Hvis jeg var en ledende direktør for en stor virksomhed så ville jeg have 

dette på min radar over ting, der bør holdes øje med”
320

. 

 

Et andet eksempel på internettets muligheder er, at et antal garanter fra den krakkede LS har etable-

ret Foreningen ”Garantloekken” der samler utilfredse garanter
323

. Her har man indtil videre samlet 

over 30 % af garanterne med det formål at hjælpe garanter der har mistet deres garantkapital
324

. To 

års pres har resulteret i, at man er blevet bevilliget fri proces til, at sagsøge LS og de ansvarlige for 

kollapset
325

.  

 

Slutningen på en æra? 

Men spørgsmålet er hvor længe det er nødvendigt at værne om garanternes interesser. Siden lovæn-

dringen i 1989 har det ikke længere været muligt at oprette garantsparekasser og hver gang en luk-

ker eller fusionerer, bliver der således færre at værne om.   

 

Som situationen på funding markedet er for øjeblikket bliver det ikke nemmere for sparekasserne at 

overleve. Det skubber således til udviklingen, da det kan blive svært for garantsparekasser at til-

trække nok kapital når de statsgaranterede lån udløber. Lovgiver har med den såkaldte ”Bankpakke 

IV” signaleret, at den danske finansielle sektor skal slankes og det skal ske gennem konsolidering. 

                                                 
320

 With (2011). 
321

 http://www.moxyvote.com/about 
322

 Med tilsammen 20 millioner aktier, svarende til 11 % af aktiekapitalen. 
323

 http://garantloekken.dk/docs/pressemeddelelse.pdf 
324

 http://garantloekken.dk/nyheder.html 
325

 http://garantloekken.dk/docs/pressemeddelelse250711.pdf 
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Her ser der ud til, at ofrene bliver de små og mellemstore pengeinstitutter der må lade sig opsluge af 

de større spillere
326

. 

 

Uanset hvordan fremtiden tegner sig for garantsparekasserne er en ting sikkert; uden dem vil den 

finansielle sektor være mindre mangfoldig. Deres udgangspunkt og værdigrundlag er forskelligt fra 

bankerne, men om de blive savnet må være op til den enkelte at bedømme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
326

 Lehmann et. al (2011). 
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Kapitel 9  Bilag 
Her er bilagene fra afhandlingen oplistet. 

Bilag 1  Oversigt over banker og sparekasser 

Indhentet den 9. februar 2011, data stammer fra  

http://finanstilsynet.dk/da/Tal-og-fakta/Virksomheder-under-tilsyn/VUT.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 2:  Forskelle på banker og sparekasser 
Tabel 2.4 ”Forskelle på banker og sparekasser”, tallene i parentes henviser til referencer nedenfor. 

 

 

Tabel 2.4 ”Forskelle på banker og sparekasser” 

 

Område: Banker Sparekasser 

Øverste myndighed: Generalforsamling (1) Repræsentantskab (1) 

Juridiskform: Aktieselskab (2) Selvejende  institution 

Ejerbevis: Aktie (3) Garantbevis 

Kapitalindskydere: Kapitalejere (1) Garanter 

Tabsbegrænsning: Den indskudte kapital Den indskudte kapital 

Fordeling af formue ved ophør: Til kapitalejere (4) Et alment nyttigt formål 

Omsættes via: Fondsbørsen (5) Sparekassen 

Omsættelighedsbegrænsninger: Udgangspunkt intet Sparekassen kan nægte at indløse 

Stemmeretsbegrænsninger: Udgangspunkt ingen Lovbestemt (8) 

Stemmeloft: Udgangspunkt intet Maximum 20 stemmer (8) 

Mulighed for at styrke kapitalgrundlaget: Ind- og udlån samt 

aktieemission (6) 

Ind- og udlån samt garantindskud 

(6) 

Skattebetaling: Ja (7) Ja (7) 

 

Referencer: 

1) Baldvinsson (2005:152). 

2) Baldvinsson (2005:60). 

 

Pengeinstitutter fordelt efter type 

 

Type Antal Procent 

Aktieselskab 52 34,2 

Sparekasser 53 34,9 

Andelskasser 36 23,7 

Øvrige 11 7,2 

I alt 152 100,0 
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3) Baldvinsson (2005:182). 

4) SL § 216.4. 

5) Såfremt de er børsnoteret. 

6) Baldvinsson (2005:270-271 & Hansen(2001:88).  

7) Hansen (2001:69). 

8) FiL § 81.3. 

Bilag 3  Oversigt over garanter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencer: 

 Garantkapitalen 2006-2007: MS (2007:16). 

Garantkapitalen 2008-2009: MS (2009:45). 

Garantkapitalen 2010: MS (2009:92). 

 Antal kunder: Intern Revisionschef Susanne Overgaard Nielsen. 

 
Bilag 4  Udvælgelse af respondenter  

Til spørgeskemaundersøgelsen er der udvalgt seks garanter blandt repræsentantskabets medlemmer. 

Der er taget udgangspunkt i fortegnelsen over repræsentantskabsmedlemmer på side 14-15 i MS 

(2010). Det er forsøgt at fordele udvælgelsen ligeligt mellem valgkredse og køn. 

 

MS’ repræsentantskab er pr. 31. december 2010 sammensat som følger: 

 

 ”Oversigt over MS repræsentantskab” 

  

Valgkreds: Geografi: Medlemmer: Mænd: Kvinder: Udvalgt: 

1 Middelfart / Strib 18 16 2 2 mænd 

2 Fredericia 4 4 0 1 mand 

3 Vejle/Vinding/ 

Ødsted 

5 3  2 1 kvinde 

4 Uldum/Hedensted 4 2 2 1 kvinde 

5 Kolding 6 3 3 1 kvinde 

Total  37 8 9  

 

Tabel 2.6 ”Garanter” 

 

Beløb i 1.000 kroner 2010 2009 2008 2007 2006 

Garantkapital primo: 151.234 149.998 167.592 181.597 191.172 

Årets bevægelse: 72.142 1.236 -17.594 -14.005 -9.575 

Garantkapital ultimo: 223.376 151.234 149.998 167.592 181.597 

Antal kunder 43.643 40.134 38.893 38.148 37.649 

Garantkapital pr. kunde 5,12 3,77 3,86 4,39 4,82 
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Ud af de seks udvalgte er tillige et nuværende og et nyligt afgået bestyrelsesmedlem. 

Bilag 5  Besvarelser  
Her følger en anonymiseret gennemgang af de enkelte garanters besvarelser. Forfatteren er bekendt 

med garanternes identitet. 

 

Respondent 1 – mand 
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Respondent 2 – kvinde 
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Respondent 3 – mand 
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Respondent 4 – kvinde 
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Respondent 5 – mand. 
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Respondent 6 – kvinde 
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Bilag 6  Interview med Helle Lund Gregersen 
Interview med Helle Lund Gregersen d. 12. juli 2011 

 

SPØRGSMÅL: Man bliver garant fordi man er interesseret i det lokale og vil støtte op om 

det? 

Morten: Og det er fordi jeg har en ide om, at man bliver garant fordi, at man er interesseret i lokale 

og vil støtte op om det og derfor man går videre og bliver repræsentantskabsmedlem - og bestyrel-

sesmedlem. Og det har de faktisk også, de seks medlemmer, der er i hvert fald tre der har sagt det 

helt klart at det var derfor, og så er der de andre, der også indikere at det noget er noget i den stil og 

så selvfølgelig også fordi man får nogle bedre vilkår men man skal jo også have noget for at inve-

stere. 

Helle: ja 

 

SPØRGSMÅL: Hvad er Jeres overordnede tilgang til CG? 

Morten: Mit første spørgsmål er egentlig, at nu kan jeg se, at I gør meget for CG og også mere end i 

bør eller behøver, eller hvad man nu skal siger. Så går mit spørgsmål på, hvad er jeres overordnede 

tilgang til det, altså er det et nødvendigt onde eller er det en måde, hvor man kan sige her er vi og 

dette er det vi står for.  

Helle: ja, det sidste, det er simpelthen en del af den måde vi driver virksomheden på. Altså, det er 

for os ganske naturligt at… det er ikke noget når du læser i de CG anbefalinger der er som vi synes 

er noget man bør tænke ind. Altså så det er slet ikke noget med nødvendigt onde, det er faktisk ikke 
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meget af det vi gør sammen med CSR rapporteringen det gør vi også selvom vi ikke er forpligtiget 

til det. Men fordi vi synes det passer godt ind i den måde vi ønsker at drive virksomhed på.  

Morten: Ja 

Helle: altså ansvarlighed, troværdighed og åbenhed og alle de her udtryk som vi, som mange bare 

bruger, det er også en del af vores måde at arbejde på så - det svarer rigtigt godt overens med det vi 

vil. 

 

SPØRGSMÅL: Bruger i CG aktivt? 

Morten: jamen det er også det indtryk jeg har af det. At i sådan bruger det aktivt.  

Helle: Ja 

Morten: Kan man sige at i også har sådan den ikke skumle bagtanke men, at hvis der står en kunde, 

der skal vælge mellem jer og en lignende sparrekasse, bruger i det for at hive kunder ind? 

Helle: ikke decideret CG, men hele vores brand og hele det måde vi er på, ja det gør vi. Ja, ja… 

Morten: det kan man jo også læse ud af de ting i skriver. Det virker som om at det betyder noget for 

jer at det ikke er varm luft 

Helle: ja, lige nøjagtig.. 

Morten: for det indtryk kan man jo godt få nogle gange. At nogle virksomheder tager det som… 

Helle: ja, ja, ja, ja, det har du helt ret i 

Morten: at det skal vi jo gøre! 

Helle: og det tror jeg også at der er mange der gør. Altså som du siger, som et nødvendigt onde.  

Morten; ja  

Helle: ja, men nej, jeg vil sige da vi skulle i gang med at kigge på alle de her anbefalinger og det, da 

vi begyndte at gå dem i gennem var der jo stort set ikke, kan man sige, at det gør vi også.. og det 

gør vi også og det gør vi også. Det er jo noget vi ubevidst har arbejdet med i flere år, uden at være 

klar over at det lige skulle hedde CG.  

Morten: ja det er jo tit det at mange af de ting som bliver skrevet ned, så er det jo noget som virk-

somhederne egentlig gør, men så bliver det bare sat mere i system. 

Helle: lige nøjagtig. 

 

SPØRGSMÅL: Har MS en medarbejder der udelukkende fokuserer på CG? 

Morten: jamen det kan jeg også se, altså nu har jeg været inde og se på din profil på hjemmesiden 

og sådan noget, at du jo har lavet mange ting her i foretagendet.  

Helle: det har jeg. 

Morten: og jeg synes det er imponerende at et pengeinstitut, der ikke er større end det her tilfældet 

er, at de så har en medarbejder som fokuser på det.  

Helle: ja 

Morten: arbejder du kun med det? 

Helle: ja 

Morten: altså helt udelukkende fra morgen til aften? 

Helle: ja, men det er jo et bredt felt. Fordi det jo handler om alt hvad vi gør på medarbejdersiden og 

det handler jo om mange ting vi gør på kundesiden. Så hvis jeg skal involveres i alle de ting, som 

foregår rundt omkring, så er det jo et stort område.  
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Morten: Ja 

Helle: men jeg er jo også.. jeg sidder jo også med i bestyrelsen, så det bruger jeg jo også noget tid 

på og sådan noget. Så selvfølgelig kan man sige er det rent det? men det er en del af det i hvert fald.  

 

SPØRGSMÅL: Kæder i CG og værdierne sammen? 

Morten: ja okay, ja, fordi at man… kan også sige at når I har en aktiv tilgang til det så får i det jo 

også ind når i kæder både medarbejder og kunder og hele sparekassen sammen. Jeg synes det er 

meget imponerende de der værdier i arbejder ud fra og hvordan i beskriver det, det synes jeg er  

Helle: ja 

Morten: det har jeg også skrevet i min opgave, at det er en imponerende måde at gøre det på. Fordi 

det er jo ligesom om at vende en meget konservativ branche. 

Helle: ja, men det har vi jo også kæmpet med i mange år, også fordi man kan sige at vi er ikke dem, 

der har tjent flest penge men det har så heller ikke været vores mål. Man kan sige nu vil vi jo godt 

ud med nogle overskud – det er jo slet ikke det, nu har vi jo haft underskud de sidste par år. Men 

vores hovedformål er ikke at tjene mange penge – det er at vi tjener så mange penge at vi kan gøre 

de ting vi gerne vil. Og det er jo så fordi vi er en garant sparrekasse ikke også. Så vi har ikke de der 

aktionærer, der står og råber og skriger. 

Morten: nej 

Helle: men vi har hele den der tankegang om at hver gang vi investere i vores lokalområde jamen så 

investere vi også i vores egen virksomhed. Fordi hvis lokalområdet bliver attraktivt, jamen så bliver 

det også attraktivt for tilflyttere og derved får vi et nyt kundeunderlag også, det er jo sådan vi tæn-

ker i alt hvad vi foretager os. 

……Snak om Middelfart generelt og sparrekassens byggeri….. 

Morten: ja vi har jo været inde på det - men jeres aktive indsats her overfor CG og CSR altså sådan 

generelt. Altså nu bruger jeg bare begge begreber, fordi jeg har indtrykket af at det flyder noget 

sammen. Det er simpelthen for at lave – ja for at forankre værdierne i jeres arbejde, og så også at 

det giver genlyd i hele virksomheden. 

Helle: ja, lige nøjagtigt, fordi hvis vi ikke skulle have det oppe fra bestyrelsesniveau som det jo og-

så kommer Governance, så ville det jo heller ikke have nogen effekt ned gennem organisationen. 

Fordi hvis det er der ikke er et tydeligt signal der oppe fra, om at der mener de det altså også. 

 

SPØRGSMÅL: Er CG et fokusområde? 

Morten: ja, det er jo fordi typisk skal det jo forankres oppe i toppen. Jeg har også indtryk af at det er 

et fokusområde. 

Helle: ja, det er det også 

Morten: man bruger meget.. man bruger de ressourcer på det der er nødvendige 

 

SPØRGSMÅL: Har MS et CG udvalg? 

Helle: ja, det gør vi også. Vi har jo også vores eget udvalgt også jo.. 

Morten: ja, det er du også med i 

Helle: ja 

Morten: og der mødtes i to gange om året? 
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Helle: ja, mindst to gange om året. Ja det er jo så fordi vi startede sidste år, og der var det kun to 

gange om året. Men anbefalingerne siger at det er to gange om året, så ja… vi har holdt det første 

møde nu her også skal vi så inden så længe have et nyt møde, hvor vi skal i gang med at have inte-

greret alle de nye i § 71.. for at se om der er nogle ting, der skal passes ind der. 

 

SPØRGSMÅL: Hvem beslutter Jeres CG fokusområder? 

Morten: nu kunne jeg se, at der stod at jeres fokusområder det var sådan, der var noget med 

madspild og sådan nogle ting og sager… 

Helle: ja 

Morten: hvem beslutter det? 

Helle: Det kan være at det er mig der gør det, men det kan også være at det er Jeppe f.eks. 

Madspilds projektet kommer i forbindelse med vores garantmøder og det er Jeppe, der har ansvaret 

for det. Hvor vi så får et samarbejde med Ann-Birthe som har det her koncept, som tidligere har 

været ansat her som marketingschef faktisk. Så derved har vi fået den kontakt… så det er sådan lidt, 

ellers alt hvad der bliver besluttet her i forhold til CSR aktiviteter, det er medarbejderne selv der gør 

det - sammen med mig. Og så laver vi en endelig indstilling til direktionen, og så er det det. 

Morten: og så beslutter de det, ud fra der.. 

Helle: ja, og de har endnu ikke ændret et eneste punkt i noget af det der er kommet, så medarbej-

derne må sådan vide hvad det er der rør sig. 

 

SPØRGSMÅL: Er det rigtigt at medarbejderne har meget indflydelse i dagligdagen? 

Morten: ja men det har jeg også indtryk af, at hele den struktur der er og hele organiseringen - at 

meget af det er lagt ud til medarbejderne. 

Helle: Ja 

Morten: ja, jeg ved ikke andre virksomheder, der gør det på samme måde 

Helle: nej 

Morten: det er der ikke? 

Helle: nej, jo det er der nok i mere eller mindre grad men det tror jeg ikke så meget som her… og 

slet ikke nogen pengeinstitutter 

Morten: nej, deet.. nu har jeg også i forbindelse med min opgave dykket noget ned i historien om-

kring, hvordan pengeinstitutter generelt her været både banker og sparrekasser… og der stikker 

Middelfart sparrekasse jo sådan markant ud, også 

Helle: ja 

Morten: ja både i forhold til Danske Bank, som jo er gået en hel anden retning, 

Helle, ja en helt anden retning 

 

SPØRGSMÅL: Hvor lang tid har I arbejdet med selvledelse? 

Morten: hvor lang tid er det i har lavet det, altså vendt det hele på hoved. Og givet ja selvledelse… 

Helle: jamen det starter tilbage i 1991-1992, der blev vores nuværende administrerende direktør 

ene-direktør. … og det er så egentlig der det så rigtigt starter… med at det de siger de gamle, der er 

her stadigvæk – som var her dengang, at det altid har været meget sådan frit her også under de an-

dre.. men her blev det ligesom mere den der… Hans-Erik han havde så meget tillid til sine medar-
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bejder, at han kunne ikke se de skulle kontrolleres sådan og de ting han nu… og så startede det 

egentlig op på den måde der. Selvledelse kom jo først omkring 2000 mener jeg det var  

Morten: sådan hvor det blevet meget mere sådan formaliseret… 

Helle: ja hvor vi faktisk kom på, vi havde faktisk praktiseret det lidt, men vi vidste ikke rigtigt, at 

det hed selvledelse. Man startede med at holde møder med alle lederne, fordi det var sådan dem og.. 

og der blev de sendt hjem igen direktionen – med at det ville lederne sku ikke være med til, de kun-

ne slet ikke se formålet med det.  

Så gik der noget tid og der var en masse avisartikler, hvor det netop gik på, at man troede på at det 

her ville være godt og alt sådan noget – jeg kan ikke helt huske hvordan… og så prøvede de så en 

gang til og kalde lederne sammen og så fandt man så ud at, af det var denne vej vi skulle, og så måt-

te lederne så være med. Lederne var jo bange for at der ikke var brug for dem mere. Og der er jo 

netop brug for lederne i en sådan organisation jo.  

Så det skulle de så lige i gang med at tykke lidt på og så blev medarbejderne så alle sammen invol-

veret og vi var alle samme på kursus, altså både fra direktør til rengøringskone. Så alle var af sted 

blandet over nogle år. Og stadigvæk nyansatte, der bliver ansat i dag kommer på selvledelseskursus.  

Morten: det er meget imponerende at I kan det her… altså nu har i jo også gjort det igennem 20 år 

sådan mere eller mindre… 

Helle: ja 

 

SPØRGSMÅL: Kravene fra myndighederne – kan de forenes med selvledelse? 

Morten: så det er jo kultur man … fremelsker. Men hvordan med alle de krav der kommer nu her 

fra Finanstilsynet og fra lovgivningen, hvordan kommer det til at harmonere i fremtiden? Det virker 

sådan meget stramt styret der… og så meget løst her… 

Helle: ja, nå men vi har jo sådan en holdning til… vi har faktisk diskuteret det på et seminar, det der 

med, hvordan vi skulle.. men vi har lidt jamen lovgivningen den skal vi jo leve op til, og det er jo 

ikke sådan at vi ikke kan finde ud af at lave en forretningsgang eller sådan noget, men vi synes bare 

ikke det er særlig sjov at lave… for vi bruger dem ikke jo… men det skal være der og det skal laves 

og det skal gennemarbejdes. For dem som der er en mening med at de skal være der, jamen dem 

skal vi jo selvfølgelig nok også lave. 

Vi kan jo også godt se alt hvad der sker i pengeinstitutbranchen, at der er en årsag til at noget af det 

bliver til et krav. Så det må vi bare passe ind. 

Helle: og så sige at der hvor vi kan gøre det andet, jamen der gør vi det så. 

 

SPØRGSMÅL: Er der strammere tøjler på kreditsiden? 

Morten: er det så sådan at, nu tænker jeg også sådan specielt på kreditsiden… der må vel være lidt 

strammere tøjler? 

Helle: vi har overhoved ikke ændret vores kreditpolitik, i op- eller nedgangstider… det er fuldstæn-

digt ens, ja. 

Morten: okay. Jamen det er bare fordi at nu har jeg læst en rapport om salg af garantbeviser, om 

hvordan man havde, blandt andet med Løkken sparrekasse, hvordan det havde gået lidt galt der, 

fordi direktøren var både kreditdirektør og administrende direktør.… og der ikke var nogle ned-
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skrevne forretningsgange. Men i har jo ikke… i har jo både en kreditdirektør og en administrende 

direktør… men der er vel også en klar arbejdsdeling mellem de to? 

Helle: ja, det er der bestemt, men det der er hele vores essens i det her, er jo at vores etik og moral 

er i orden. Ellers kunne vi jo ikke gøre det her. Hvis vi ikke var sikre på, at medarbejderne er for-

holdvis ansvarlige – selvfølgelig er der nogle der kan lave fejl, men det der foregik der oppe det er 

jo helt henne i skoven, ikke også altså.. jeg tror ikke det kunne foregå her fordi her ville der sim-

pelthen være nogle medarbejder, der ville råbe vagt i gevær. 

Morten: Ja, fordi det kan jeg jo også godt sige, at fordi noget af det her jeg kigger på, er fordi som 

jeg har indtrykket af det når pengeinstituttet ikke er større end som så, så tror jeg der er stor risiko 

for at der er en stærk mand i front. Ligesom vi så i Roskilde Bank også blandt andet… og Amager-

banken og sådan nogle ting. Og det er egentlig lidt det min opgave går op og se at det kan godt være 

at der er det men det betyder ikke noget. Fordi jeg vil gerne vise at der er flere… hvordan i håndter 

at dele ansvaret 

Helle: ja 

 

SPØRGSMÅL: Hvordan finder i nye medlemmer til bestyrelsen og repræsentantskabet? 

Morten: og det kan man også sige… og nu har jeg kigget på hvordan i screener medlemmer til be-

styrelsen og repræsentantskabet… og det kunne jeg godt tænkte mig at spørge dig, hvordan… po-

tentielle medlemmer, hvordan finder i dem? 

Helle: ja, til repræsentantskabet? 

Morten: ja til at starte med 

Helle: altså, der spørger vi rundt f.eks. i vores erhvervsafdelinger og ned i vores kunde ekspederen-

de afdeling og spørger om de har nogle kunder, som kunne være nogle gode repræsentanter, nogle 

gode ambassadør for sparrekassen og på den måde der… og så nogle.. ja dette kunne måske være.. 

og så tager vi kontakt til dem og høre om de ikke kunne have interesse i det. Og nogle kommer jo 

selv og hører, når vi annoncerer, at nu skal der til at være valgt og kandidater kan melde sig, altså at 

de kan melde sig som kandidater og det.  

Men ellers gør vi også det at vi tager kontakt til nogen – men det er jo lidt en udfordring fordi selv-

om vi finder en som vi godt kunne tænke os skal i repræsentantskabet, så er det jo ikke ensbetyden-

de med, at vi som sparrekasse eller bestyrelse kan sige at den person skal vælges ind.  

Det er jo altså kunderne der… og det er ikke nogen hemmelighed, at det indimellem er en kæmpe 

udfordring.. du kan have en læge med som overhoved ikke er interesseret i at komme i bestyrelsen 

og ikke er interesseret i ret meget andet end, at det er fint at sidde med her. Men han får voldsomt 

mange stemmer fordi alle de gamle koner kender ham oppe fra lægehuset eller et eller andet… dette 

er bare et eksempel. ...hvor en eller anden dygtig erhvervsmand som vi synes kunne være fedt at få 

ind fordi han så har nogle af de kompetencer vi kunne bruge – jamen han eller hun bliver måske 

ikke valgt for han eller hun ikke er så kendt i området. Det er noget af en udfordring også fordi det i 

dag kræver noget mere at sidde i en bestyrelse.. hvis jeg bare kigger fire år tilbage og så i forhold til 

i dag – jamen hold da op der er sket meget.. 

Morten: ja 

Helle: det er noget af en.. det er en kæmpe udvikling 
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SPØRGSMÅL: Er det blevet sværere at blive medlem af bestyrelsen nu? 

Morten: ja der er vel mange flere ting og krav der skal tages stilling til? 

Helle: ja det er noget helt andet. Altså hvis du ser fire år tilbage så havde vi det vi næste kan kalde 

en tantebestyrelse, hvor det sådan set var den administrende direktør – ham der er i dag – der sådan 

set styrede det hele, og også skrev formandens beretning og gjorde alle de der ting – det var lidt den 

der bykongeagtige.. og hvis han havde villet det havde han haft en uhyggelig magt.  

Men sådan er han bare ikke som menneske og jeg tror det er der den store forskel ligger. Det er 

hvordan du reelt er som menneske, hvis du skal bestride en sådan post. 

 

SPØRGSMÅL: Er det muligt for direktionen at have magten i MS? 

Morten: Jamen det tror jeg også, at jeg har indtryk af at det er hans sindelag der gør at… fordi at 

mulighederne er her altså.. 

Helle: ja det er de. Han er af den type, at hvis han kører med sparrekassens Brobizz fordi han skal til 

møde i København, og så han skal over at besøge noget familie i Sverige eller sådan noget, jamen 

så får han refunderet.. eller så betaler han selv turen over til Sverige. Det er der ikke ret mange di-

rektører der ville gøre. Uanset hvor de næsten kom fra… 

Morten: nej 

Helle: nej. Altså der er ikke noget som helst ved ham… altså han kunne ikke finde på at gøre sådan 

nogle ting der altså… Der er fuldstændige rene linjer…. og det er altså… det ser du ikke mange 

steder!  

 

SPØRGSMÅL:  Hvem specifikt finder medlemmerne? 

Morten: Nu tænker jeg så på, at det enten er bestyrelsen eller sparrekassen, der finder potentielle 

repræsentantskabsmedlemmer. Er det så dig eller Hans-Erik eller er det? 

Helle: det kan være mig, vi snakker om det f.eks. i bestyrelsen, der kan vi sidde og snakke om at nu 

er det ved at være tiden at vi skal til at kigge på kandidater. Sådan var det tidligere. I dag har vi så-

dan nogle vederlag, nomineringsudvalg så kan opgaven ligge hos dem. 

Hvor vi så siger at vi gerne vil indstille den og den og den, eller vi har fundet frem til sådan og så-

dan eller har i nogen andre kandidater og så… jamen så det er såmænd ikke det… 

Morten: så i finder ud af det i fællesskab. 

Helle: ja 

 

SPØRGSMÅL: Hvordan kan nogen vælges til bestyrelsen uden at være repræsentantskabs-

medlemmer? 

Morten: ja. Nu kom jeg så til at tænke på noget andet, også noget andet og noget andet. Åge Alm-

toft han er ikke valgt direkte. Hvordan kan det lade sig gøre? 

Helle: det kan lade sig gøre fordi vi fik lavet en vedtægtsændring. Vi fik simpelthen lavet en ved-

tægtsændring, fordi vi ikke havde nogen i vores repræsentantskab som havde de kompetencer så vi 

var jo tvunget til det. 

Morten: så fremover når han nu på et tidspunkt ikke vil være med mere… 

Helle: ja 
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Morten: så skal man ud at finde en anden. Vil man gentage den procedure hvis man ikke… ja det vil 

man jo nok gøre hvis man ikke har fundet nogen. 

Helle: ja, ja, det bliver du nød til. 

Sandsynligheden for at der vil være nogen i vores repræsentantskab, der har de kompetencer… Hvis 

det ikke ændres… hvis strukturen på vores repræsentantskab ikke ændres så kan vi jo ikke regne 

med at vi har det. Også fordi, de må ikke have været kunde her.. og der er jo mange regler der kan 

gøre sig gældende, sååå… 

 

SPØRGSMÅL: Tror du ledelsesmodellen i sparekassen ændrer sig? 

Morten: Nu sagde du, at hvis strukturen for repræsentantskabet ikke bliver ændret… tror du den gør 

det eller hvad? 

Helle: jamen det ved jeg faktisk ikke. Men på en eller andet måde så tror jeg det lidt, fordi at de 

kompetencer der skal bruges til bestyrelsen.. altså der er du også nød til at sikre dig på en eller andet 

måde, at der er nogen at rekruttere af. Og om der så skal laves et A og et B hold, eller hvordan det 

skal laves… jamen… og alle er jo vigtige det er jo slet ikke det… men vi har jo været i gang med 

også at snakke med repræsentantskabet om, hvem er reelle bestyrelseskandidater og hvem er am-

bassadører. De er selvfølgelige alle sammen ambassadører, men hvilken gruppe er der af reelle be-

styrelseskandidater og så har vi lavet undervisninger også og sådan… Det hjælper jo ikke noget at 

gå at tro at vi har ti kandidater, hvis der kun er to og rekruttere af, så det er sådan lidt… men lige at 

finde ud af, hvad har vi egentlig at gøre med og sådan. Og hvis vi skal sikre at der er nogen at re-

kruttere af i fremtiden, så kan det da godt være at vi skal have ændres en struktur… vi har mulighe-

den for at vælge en mere ind i bestyrelsen udefra… og det har vi faktisk gjort den her gang.  

Morten: og det er… 

Helle: det var den tidligere kommunaldirektør Søren Andersen her fra byen som vi har taget ind. 

 

SPØRGSMÅL: Er der tale om at repræsentantskabet mest af alt findes fordi man skal have 

et? 

Morten: så man kan faktisk godt sige at nu her, du snakker om at for fire år siden, at det var lidt en 

tantebestyrelse 

Helle: ja 

Morten: så er det måske også et lidt tanterepræsentantskab? 

Helle: ja det har det også været 

Morten: Det begynder at blive mere professionelt? 

Helle: ja det gør det… og de er virkelig engageret når vi har holdt de her uddannelsesaftner og så-

dan noget. Det var virkelig… det har været rigtigt godt. 

Morten: jamen det har man vel heller ikke holdt før har man? 

Helle: nej aldrig. Så har man valgt nogle emner ud, ikke også, og så diskutere… så et emne var CSR 

og et andet emne var Basel 3 reglerne og altså sådan nogle ting, hvor man graver lidt ned, hvor de 

får en forståelse af hvad det egentlig er for nogle ting vi arbejder med. 

Morten: ja de skal vel også, de skal vel også når de er ambassadør skal de vel også når de er ude i 

det danske land når der er nogen der spørger… skal de vel også kunne forklarer om… 

Helle: jaah det skal de vel ikke sådan helt, men de skal kunne i hvert fald kunne nogle få ting.. 
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Morten: ja sådan det mest grundlæggende 

Helle: ja 

Morten: f.eks. Basel 3, så skal de sige at jamen det har vi styr på i sparekassen. Uden at kunne for-

klare i detaljer hvad det er. 

Helle: ja lige nøjagtig. Og vi har da også snakket om meget nu – og noget af det vigtigste vi skal i 

repræsentantskabet er at få dem klædt på til at møde de kunder der, der ligesom reagere. De stopper 

dem nede på gaden og spørger dem om et eller andet dud dud.. jamen i stedet for at sige, at det er 

fandme også for dårligt så ligesom at sige at det skal jeg nok undersøge og så vender jeg lige tilbage 

til dig. Altså lærer dem lidt mere om den kommunikative del af det og være ambassadør. At man 

ikke bare hopper med på det snak der er, men man ligesom formår… 

Morten: og være ambassadør for… 

Helle: ja, vi har nemlig lige prøvet nu her, hvor det har været godt. Vi havde bestyrelsesmøde en 

fredag, det har vi fundet ud af at det dur sku ikke…fordi så gik der rygte om at vi var ved at lukke. 

Fordi de steder der har været det med finansielt stabilitet, der har møderne været afholdt om freda-

gen og så har man lavet meldingen om mandagen. Så det var simpelthen… de troede sku vi var ved 

at lukke 

Morten: nå ja, det dur ikke… 

Helle: nej. Så det dur ikke at holde bestyrelsesmøde om fredagen, har vi fundet ud af… 

 

SPØRGSMÅL: Kræver samfundet flere informationer fra Jer, som samfundet er nu? 

Morten: jamen, det er også det som jeg, nu…. i aviserne …der står altid stolpe op og stolpe ned hele 

tide …og meget af det er vel også følelsesladet det her. Altså det bliver hurtigt en storm i et glas 

vand.  

Helle: ja det gør det.  

Morten: så jeg tænkte på, at nu læste jeg… I laver ikke kvartalsrapporter 

Helle: nej 

Morten: er det noget man har tænkt på at gøre, simpelthen for at komme altså ikke aktionærerne 

men interessenterne mere i møde? 

Helle: ja, altså umiddelbart er det ikke noget vores interessenter efterspørger. Men der er ingen tvivl 

om at vi kan blive… at det vi snakker meget om er at der er nogle processer vi godt kan bliver bedre 

til. Vi har da virkelig lavet sådan en selv ransagelse i forhold til mange ting, men jeg tror ikke det 

vil ændre sig i forhold til at vi skal lave kvartalsrapporter. Men altså sådan noget som budgetrevisi-

on og alle sådan nogle ting, det er steder hvor vi kan blive meget, meget bedre.  

Det har jo gået den her vej for os i rigtig mange år, men når det begynder sådan at stramme til, så er 

det klart at så skal man lige overveje hov er der ikke lige nogle steder vi skal stoppe op og kigge på, 

ikke også. Også med den bløde virksomhed vi er, er der måske også medarbejder, der har fået lov til 

at ”bare” at være her… sådan mere eller mindre. Og det kan man sige, det er der ikke råd til mere i 

den her verden, og der er vi jo også nød til at skærer lidt til hist og her… 

Så jeg tror ikke det at lave kvartalsrapporter er noget som vi vil… der ændre noget som helst andet 

end at det kræver noget mere arbejde i vores regnskabsafdeling. Jeg tror mere det er det interne fo-

kus på omkostninger og sådan noget, hvor vi kan gøre noget. Det er ikke noget, der efterspørges 

udad til… 
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SPØRGSMÅL: Er Jeres indtryk at interessenterne er tilfredse med Jeres informationsni-

veau? 

Morten: så interessenterne er egentlig rimelig godt tilfredse med på informationen? 

Helle: ja. Vi laver også en del information til repræsentantskabet, hvad foregår der lige nu, og hvis 

vi har.. det gør vi måske kvartalsvis eller sådan noget og så sender noget materiale ud til dem, og 

sætter dem lidt ind i, hvad er det der arbejdes med lige nu.. 

Morten: så de også er opdateret, hvis de møder nogen på gaden 

Helle: ja, ja, ja… og der bliver lavet nyhedsbreve også og sådan noget, som bliver sendt til kunder-

ne og ligger på vores hjemmeside og sådan nogle ting. Så.. jeg synes vi er sådan forholdsvis godt….  

også der bliver optaget videoer med vores administrende direktør, hvor han lige kort fortæller, 

hvordan ser verden ud for os lige nu og sådan noget der, såå.. 

Morten: ja, han, han.. det er også lidt imponerende, eller han har hans egen blog altså… 

Helle: ja. Der har så været perioder, hvor den ikke har været brugt så meget, men ja.. 

Morten: men… altså hvor tit kommer de der nyhedsbreve ud til kunderne? 

Helle: altså når vi har stof til dem… 

Morten: når i har et eller andet 

Helle: så ryger de af sted, når vi har et eller andet vigtigt at fortælle, eller også når vi synes der er 

blevet samlet sammen til det. Men det er sådan Jeppe og en, der hedder Kristian sammen, der styrer 

hvornår sådan… den ryger ud. 

 

SPØRGSMÅL: Har de seneste par krak i den finansielle sektor betydet at I oftere skal ud og 

informere om MS’ tilstand? 

Morten: ja. Nu her tænker jeg på f.eks. Fjordbank Mors, har lige måtte aflevere nøglerne og de an-

dre ting der har været med Amagerbanken også. Kan i så mærke at der kommer mere efterspørgsel 

efter information? 

Helle: ja, det kan vi godt, men ligeså meget fra vores medarbejder. Ja… Så det er lige så meget in-

ternt som det er udefra. Men jeg synes ikke det er voldsomt. Det er det ikke. Og vi har ikke haft 

nogen storm på at folk vil have deres garantbeviser eller noget vel så.. 

Morten: nej 

Helle: så jeg tror, vi havde jo garantmøde her i april måned. Og der var Hans Erik vores admi-

nistrende direktør på og forklarer, lidt mere grundigt i form – uden at det blev kedeligt, hvad det 

hurtigt kan blive ikke også.. for dem der ikke interessere sig for tal, meget grundigt, hvordan vores 

situation reelt ser ud og sådan noget. Og det tror jeg, det gav, det gav virkelig en ro… 

Morten: og fordi selvom I har hygget jer lidt med nogle underskud desværre, så lader det til at i og-

så har stort indlånsoverskud og altså…. så der er styr på det mest grundlæggende… 

Helle: ja, ja, ja… 

Morten: …og hvis det skulle gå helt galt så kører det stadig væk. Ja, det er jo også det når folk har 

spurgt mig, Middelfart sparrekasse lukker den ikke? Så siger jeg nej det tro jeg da ikke – jeg tror der 

er andre der står i køen først. 

Helle: ja 
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SPØRGSMÅL: Opgørelsen i Børsen over pengeinstitutternes styrke – har den påvirket MS? 

Morten: fordi nu så jeg der var den der opgørelse i Børsen… 

Helle: ja vi lå nummer 64.. 

Morten: ja, og det tænkte jeg, det synes jeg da var imponerende… og så snakkede jeg med nogen 

om det som også er revisorer, og de kunne jo ikke forstå det fordi jeg havde jo snakket pænt om 

foretagenet… så sagde jeg at jeg tror du skal gå ind og læse på de parametre, de måler på… 

Helle: ja lige nøjagtig, lige nøjagtig…. 

Morten: fordi det er meget subjektivt. Det er også lidt uheldigt at Fjordbank Mors, de…. Altså når 

man kommer helt ned i den tunge ende… 

Helle: ja, så er der noget om det jo… 

Morten: ja, så er der nok noget om det men… som de nok også har opdaget oppe ved… 

Helle: ja, jamen jeg var da også ved at gå fuldstændig i panik… jeg sagde vi skal sku have bestilt 

den der rapport der… Så gik jeg så ned til vores kundedirektør, ham der er chef for Jeppe, Peter, og 

så siger jeg til ham sådan og sådan… Og så sagde han at vi fik sidste år eller var det forrige år eller 

sådan noget da de lavede den. Og lokale pengeinstitutter havde også været igennem dem, og de si-

ger lige sådan – jamen det er de kriterier de måler på… der gør at vi ligger der. Fordi det.. i forhold 

til hvordan det ellers ser ud, så burde det ikke være rigtigt. Vi ligger jo sammen med Brørup Spar-

rekasse ikke også… som også har været lige på kanten på et tidspunkt ikke også. 

 

SPØRGSMÅL: Indslaget i TV2 Fyn hvor der refereres til undersøgelsen i Børsen, har det 

haft betydning for MS? 

Morten: jamen det var jo også et indslag i TV2 Fyn, hvor i blev markeret som en gul bank.  

Helle: ja… og det var jo så fordi vi ligger som nummer 64 der har vi f.eks. skrevet ud til vores re-

præsentantskab, hvad betyder det at vi er en gul bank. Og så forklar dem hvad der ligger bag ved 

det og sådan noget… Det synes jeg egentlig det er vi kommet godt af med… kommet godt af sted 

med. Vi har ikke… vi kunne mærke det lidt i Middelfart, men i vores jyske afdelinger, som ikke har 

set TV Fyn, der var overhoved ikke nogen reaktion. 

Morten: okay… det er meget sjovt med det her… det er hardcore facts og tal det hele handler om – 

og så når der kommer en eller anden journalist eller en rådgivningsvirksomhed skriver en rapport 

så.. så kan det ryste hele branchen… ja, at det er noget af et paradoks at der ikke skal mere til… 

Helle: ja 

 

SPØRGSMÅL: Har medierne for meget magt i deres skriver om finanskrisen og den finan-

sielle sektor? 

Morten: og jeg tror også at nu her fremover at journalisterne har jo så meget magt og… 

Helle: ja det har de… det er vildt 

Morten: og det kan skrive det ene og… og jeg læste en artikel i Børsen, hvor man sammenlignede 

straftillægget i Nodea og Danske Bank, og de sammenlignede æbler og pærer, fordi det var tre og 

fem-årige obligationer… og det blev lige skrevet op over.. at der var forskel i… og hvis man bare 

som almindelig læser sidder og tænker: ”nå… ”  

Helle: ja, lige nøjagtig 

Morten: Så begynder man jo at ryste på hånden. Men… 
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Helle: de har meget magt.. det er uhyggelig.. 

Morten: Ja, så er det så lidt forskellige ting og sager det her. 

Helle: ja 

 

SPØRGSMÅL: Hvorfor anvender MS ikke variabel løn? 

Morten: nu kan jeg se at direktøren han ikke bliver resultataflønnet.  

Helle: nej det gør han ikke. 

Morten: og det har man aldrig gjort? 

Helle: nej. Nej, det ville han aldrig nogen sinde… nej, nej 

Morten: så hvis der var nogen der kom og sagde… hvis bestyrelsen… 

Helle: nej, nej, jamen det ville han ikke… 

Morten: det ville han ikke? 

Helle: nej, men det ville heller ikke passe ind til os, fordi vi bruger ikke, altså vi bruger slet ikke 

resultatløn – heller ikke blandt medarbejderne.  

Morten: nej 

Helle: nej. Vi har ikke nogen, kan man sige… Hvis en rådgiver, du skal nå de her salgsmål så får du 

en eller andet bonus… eller et eller andet, sådan noget har vi slet ikke noget af.  

 

SPØRGSMÅL: Når I ikke bruger resultatløn, hvordan motiverer I så medarbejderne? 

Morten: hvordan… hvad så med.. I kører vel med budgetter eller hvordan? Gør i ikke det? Eller 

hvordan? 

Helle: der er budgetter, afdelingerne laver selv deres budgetter. Middelfart afdelingen hernede by-

der ind med, at vi regner med at vi samlet kan lave så og så mange gruppelivsforsikringer, ud fra 

hvordan vores kunder er strikket sammen og så.. så melder de det ind og så er det det der bliver 

budgetteret med.  

Det er ikke ledelsen der kommer ned og siger at nu skal i lave så og så mange… den her gang der 

har vi lavet en runde med, hvor man siger at ovre i den afdeling siger de, de kan lave så mange, i 

kan kun lave så mange, hvad er det der gør.. hvad er det der gør at der har været forskel i jeres vur-

deringer? Der er nemlig forskellige.. sådan en som vores Fredericia afdeling har tidligere… jeg ved 

faktisk ikke om det er sådan mere. Men i hvert fald tidligere var det sådan at dem, der boede i om-

rådet var nogen, der ikke tjente så mange penge… Det vil sige hvis de så skulle sammenlignes med 

en af vores afdelinger hvor der er sådan lidt rigere kunder så… så er det det samme som at sammen-

ligne æbler og pærer… 

Morten: ja 

Helle: så det handler også meget om at kundesammensætningen i de forskellige afdelinger, er sim-

pelthen så forskellig… og derfor er det ikke det samme man kan præstere kan man sige.  

Morten: nej 

Helle: og det er vigtigt at tage med. Det samme med en rådgiver, du kan tage to sindssygt dygtige 

privatrådgivere og give dem en kunde portefølje med cirka lige mange kunder i, men de er stadig-

væk forskellige jo.  
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Du vil jo heller ikke tage en mand på din alder og samme indtægt og alt muligt… i er jo stadig for-

skellige jo, og det er stadig forskellige behov og sådan noget og derfor bruger vi ikke det der. Det er 

meget, hvad er det den enkelte har brug for og så ja… hvad… ja…  

Selvfølgelig har vi også ind imellem f.eks. hvis vi har et produkt f.eks. garantiinvest, hvor vi siger, 

hvor meget tror i, i afdelingen at i får solgt af det her, jamen de tror så og så meget. Og hvis de så 

når det så siger man til afdelingen at så må i tage en sandwich en eller anden eftermiddag, eller i får 

en flaske vin eller sådan noget. Så kan de godt få sådan noget – men det er afdelingsvis, det er al-

drig på individplan. 

Morten: nej, okay. Så det er sådan lidt mere symbolske gaver for… 

Helle: ja, ja, lige nøjagtig. Fordi man har gjort en god indsats eller et eller andet. 

Morten: Ja, for det skal vel også afspejle sig, at man har gjort et godt stykke arbejde. 

Helle: ja lige nøjagtig. Men det er ikke sådan det der gør… det der driver dem… nej, gaverne er så 

små, så det er ikke det der er årsagen til at de får dem solgt.  

Morten: nej det går jeg da ikke ud fra… 

 

SPØRGSMÅL: Har Finanstilsynets rapport om salg af garantbeviser fået MS til at ændre 

måden hvorpå i tiltrækker garantkapital? 

Morten: sådan noget som.. nu snakkede jeg tidligere om at Finanstilsynet for to år siden lavede den 

der rapport om hvordan man havde forsøgt, kan man vel strengt taget godt sige ”proppe garantbevi-

ser ned gennem halsen på kunderne” nej Middelfart sparrekasse var ikke en del af den rapport 

Helle: nej 

Morten: men har det… har i gjort noget anderledes efter at den er kommet frem eller? Har det fået 

jer til at tænke over det eller? 

Helle: nej, for vi havde gjort noget inden. Vi havde faktisk… ja… hvad har det været?… jeg kan 

ikke en gang huske hvad år det var, men det er nogen år siden at vores administrerende direktør på 

et bestyrelsesmøde, kommer med det forslag at han synes vi skal sætte et loft på, at vores garantbe-

viser max må være 20.000.  

Så det kan man sige, bare det – det er jo et signal at sige, at det vil vi ikke alt det her. Så på det tids-

punkt havde vi et max på garantbeviser på 20.000 og vi havde kontakt til alle kunder, der havde 

garantbeviser større og fik dem minimeret og det her.  

Det der så er sket, var det sidste år? Der fik vi indført det der hedder en A- og B garant. Men hvor vi 

gør meget ud af at fortælle at man kan kun tegne det dobbelte af hvad man kan på, hvad hedder det, 

A, så kan man tegne det dobbelte i B eller... men det er stadig max 60.000 og det er den grænse der, 

så vidt jeg husker, blev sat i den rapport der inde fra. Såå.. der har vi så brugt den. også fordi vi kan 

sige at når funding og alle de her ting, som har været så besværlige, jo flere garantbeviser vi kan få 

ind, jo bedre. Men vi vil aldrig have så store garantbeviser at kunderne kan risikere… hvad kan man 

sige… at deres privatøkonomi bliver fuldstændig rystet ved at… hvis vi skulle lukke. 

Morten: ja 

Helle: så det har været meget holdningen… og det er lige den er med etik og moral altså, vi kan 

ikke finde på at, pænt sagt, tage røven på kunderne.  

Morten: nej fordi, det har jeg nogle gode eksempler på at det… det er selvfølgelige, medierne er 

altid god til at finde frem til dem der…. Men der er virkelige nogle der… 
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Helle: ja det er der… ja det er nogle skrækkelige historier noget af det 

Morten: ja det er der…  

 

SPØRGSMÅL: Hvorfor fortæller I ikke eksplicit om I følger en given anbefaling eller ej? 

Morten: i 2009, jeg fandt på jeres hjemmeside en redegørelse for hvor i tog stilling til de enkelte 

punkter i anbefalingerne for god selskabsledelse… men jeg har ikke kunne finde den for 2010, kan 

det passe? Jeg synes jeg har ledt alle steder. 

Helle: øhh… 

Morten: fordi I skriver et eller andet sted at i forholder jer til det. Og det tror jeg er inde under det 

der punkt… 

Helle: den ligger der inde under god selskabsledelse… 

Morten: jamen der åbner jeg denne her… men det kan være at det er fordi jeg ikke… 

Helle: jamen den er… den er lavet anderledes i 2010, end den er for… fordi der går vi ikke ind og 

hele tiden har den der, her lever vi op… her lever vi delvist op… Det valgte vi simpelthen i 2010 og 

sige at der er ikke nogen, der gider at læse det. Det bliver simpelthen skrevet for omstændigt, altså 

vi skriver hvad vi gør, og så kan man sige at så kan du selv forholde dig til, synes du så vi gør det 

godt nok eller synes du ikke vi gør det godt nok. 

Morten: ja så, tager hovedpointerne og kommenter.  

Helle: ja 

Morten: okay, det var barer fordi der stod det her.. og så tænkte jeg at det var det … om der var no-

get andet, men så er der forskel fra 2009 til 2010 

Helle: ja… hvor 2009, er første år vi laver den, hvor vi fuldstændig slavisk går hen og siger, jamen 

hvornår lever vi op til den. Og der var bestyrelsen… de godkendte den, men var ikke involveret i at 

lave den.  

Morten: nej 

Helle: det der er lavet i 2010, det er bestyrelsens arbejde… det er et udvalg under bestyrelsen der 

har lavet det. 

 

SPØRGSMÅL: Er KGS’ anbefalinger Jeres indgangsvinkel til CG?  

Morten: ja. Så, nu her når i.. når i… de der anbefalinger for god selskabsledelse som også Finansrå-

det anbefaler for finansielle virksomheder… så det er egentlig jeres indgangsvinkel til CG, og bruge 

dem. Der er ikke andre eller andet, i sådan… 

Helle: nej, det er der faktisk ikke 

Morten: nej, det burde jo også være dækkende. Og så jeres almindelige omtanke. 

Helle: ja, ja… 

 

SPØRGSMÅL: Vil MS også i fremtiden være en garantsparekasse? 

Morten: vi har været lidt inde på det, at det bliver meget mere sådan, at CG kommer til at fylde me-

re. Og det kommer til at fylde meget mere i fremtiden – også her i Middelfart. Middelfarts frem-

tidsudsigter, er det meningen at man vil kører videre som garantsparrekasse eller er det…? 

Helle: ja 

Morten: eller vil man lave en omdannelse for at kunne blive større eller…? 
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Helle: ja. Altså det vil gerne vil er at vi vil gerne bevares som selvstændig og det er som garantspar-

rekasse… det er der ingen tvivl om. Det der på et tidspunkt kunne gøre at man skulle være et aktie-

selskab er hvis vi er nød til at gøre det for simpelthen at hente kapital.  

Morten: okay 

Helle: men, men det er vores, bestyrelsens helt klare mål at vi skal forblive selvstændige som ga-

rantsparrekasse.  

Morten: så det ville være en nødløsning… eller omstændighederne der kunne tvinge jer til at lave en 

omdannelse. 

Helle, ja, ja, ja 

 

SPØRGSMÅL: Har MS oplevet at det er sværere at skaffe funding? 

Morten: okay. Ja for i kan vel også godt mærke presset på at skaffe funding? 

Helle: helt sikkert.  

Morten: at der skal arbejdes lidt mere for det. 

Helle: ja, ja… vi har så haft en god… en rigtig god funding plan, og der… hvor der ikke er en mas-

se, der forfalder på én gang, det har sådan været hvert år, hvor der er sådan en lille pulje, der forfal-

der og sådan noget, så vi har… så på den måde er vi ret godt sikret. Så det er ikke store summer vi 

hver gang skal ud at hente. Så.. 

Morten: så, så der står ikke lige i horisonten at I skal.. at I kan blive nød til at gå ud og… 

Helle: nej, det gør der ikke… det skulle det helst ikke da.. 

Morten: nej for så vil meget af ideen for Middelfart sparrekasse ville gå lidt af fløjten 

Helle: det ville den nemlig, ja 

Morten: Det må man sige fordi det så skal omdannes til en fond der ejer meget af det og sådan no-

get… det har man jo set andre steder at…. at det er gået godt nogle år, men så når man har fået op-

købsiver og så… 

Helle: ja, det er jo det 

Morten: det er ikke.. er det Middelfarts sparrekassens… vil I vokse både mod øst og vest, eller er I 

godt tilfredse med… 

 

SPØRGSMÅL: Skal MS etablere flere filialer i fremtiden? 

Helle: vi vil gerne være her hvor vi er nu. Vi skal helst ikke være meget større. 

Morten: så man kunne ikke forestille sig en afdeling i Århus og København eller? 

Helle: nej, det tror jeg ikke … nej det tror jeg ikke… vi har jo snakket om, at vi har åbnet i Horsens 

nu og i Odense og det var simpelthen.. det er også fordi vores administration var for stor i forhold til 

afdelingsnettet. Og der er jo to måder at gøre det på: du kan reducere administrationen eller du kan 

åbne nogle nye afdelinger men det kan så også være at det skal være en kombination, ikke også. 

Morten: ja 

Helle: så… men altså det er jo så en del af vores ledelsesstil, det der med at fyre medarbejder det er 

ikke noget man har gjort ret meget i og det er jo spørgsmålet om man på sigt kan blive ved med 

det…. At have den totale ikke naive men sådan lidt det går nok og ja…  

Morten: ja 
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SPØRGSMÅL: Hvad er de største udfordringer for MS i den nærmeste fremtid? 

Helle: vi skal være mere omkostningsfokuseret det er der slet ingen tvivl om. Hvis vi skal forblive 

selvstændige på sigt. 

Morten: ja. Så der er nogen.. så der er udfordringer nok.. 

Helle: meget. Jamen det er der, det er der slet ikke tvivl om. 

Morten: ja. Det tænker jeg også, nu når jeg læser at de der Basel 3 regler kommer, det stiller jo også 

krav til det administrative  

Helle: ja det gør det og vi er.. der er vi godt med, vi har vores egen jurist og vi har en meget, meget 

dygtig regnskabsafdeling og sådan noget så. Så vi har et rigtigt godt set up.. dygtig kreditafdeling 

og alt sådan nogle ting. Så det administrative sæt op i forhold til det der, det er vi klar til, når der 

kommer mere… men selvfølgelig kan de blive ved man at pålægge os så meget at man som mindre 

pengeinstitut ikke kan håndtere det jo, hverken økonomisk eller.. og så skal vi jo finde andre mulig-

heder. 

Morten: okay, så det er godt nok. Men i hvert fald lige for nærværende er der i hvert fald ikke store 

ekspansionsplaner eller… 

Helle: nej, det er der ikke. 

Morten: nej for det er jo også noget af det, der virkelig er kernen i det jeg skriver om, det er jo det 

nære og… 

Helle: ja, ja 

 

SPØRGSMÅL: I den store udvikling der er sket de sidste ti år, kan MS så bevare ånden? 

Morten: en god ambassadør som garanterne og kunderne er, som i skriver det skal jo være en god 

forretning både for jer og for kunden.  

Helle: ja lige nøjagtig… Og jeg tror også det der med at nu er vi blevet det større end når vi bare ser 

ti år tilbage altså. Og man kan da godt mærke forskel på at der er foregået noget i organisationen, at 

vi er blevet det lidt større. Men jeg tror også hvis vi skal bevare den ånd som der er – så skal vi hel-

ler ikke være meget større. Fordi så bliver det svære… det tager alligevel noget tid lige at køre til 

Odense. For en medarbejder, eller Horsens for den sags skyld. Det er det der med at jo længere væk 

afdelingerne kommer jo mindre nærhed er der.  

Morten: ja 

Helle: sååå… 

 

…..Kultur og HR….. 

 

SPØRGSMÅL: Hans Erik er vel nærmest svaret på MS’ kultur? 

Helle: det er nok mere vores administrerende direktør, der er kulturdirektør. 

Morten: ja fordi meget udspringer jo ved ham og hvad han gør.  

Helle: ja, lige nøjagtig. Det hele udspringer ved ham… hele det menneskesyn og det, der har båret 

det – det kommer fra ham. Og han er jo, som man kan sige, inden for de næste par år så er han væk 

jo… så det bliver jo spændende at se, hvad der kommer i stedet.  
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SPØRGSMÅL: Jeres administrerende direktør er næsten synonym med MS – hvem skal ef-

terfølge ham og hvordan sikret i ånden hvis det bliver en udefra? 

Morten: ja, fordi hvad er han, 65 nu? 

Helle: ja… så det er indenfor det næste måske år eller sådan noget. Så det bliver lidt spændende at 

se… hvad det kommer til at påvirke. 

Morten: ja fordi det bliver vel næsten, uden at sige noget….  men det bliver vel næsten nødt til at 

være en indefra. Eller hvordan? Det må jo være svært at screene vedkommende til at komme udefra. 

Helle: Det kommer an på hvad det er for nogle kompetencer vi går efter… for man kan sige er det 

en der har menneskesynet og det der men måske ikke har det faglige, for vi kan jo ikke rekruttere en 

fra Danske Bank f.eks. fordi det vil ikke være en person derfra, der har det menneskesyn. Så vil de i 

hvert fald have det dårligt i Danske Bank. Ikke for at snakke dårligt om dem men… 

Morten: nej 

 

SPØRGSMÅL: En ny administrerende direktør, hvilken rolle får han (udover de åbenlyse)? 

Helle: … men det er jo to så forskellige organisationer som det overhoved kan være, så det kan væ-

re vi skal have en fra en helt andet branche. Fordi hvad skal man sige, vores fagchefer og nettet om-

kring direktøren er på plads. Der er så meget faglighed der så det er ikke det der mangler kan man 

sige.  

Det er heller ikke bankvirksomhed han laver ret meget nu vores direktør. Det er jo netværk og ud-

vikling af lokalområdet og sådan nogle ting. Så det er det der igen, hvad er det for en type person du 

har brug for. Selvfølgelig er det svært for uanset hvor meget de har hørt om sparrekassen, så… det 

siger de også dem der kommer… altså man skal prøve at være her for at mærke hvordan det reelt er. 

Ellers tror man ikke helt på at det virkeligt er sådan.  

Det kan være en intern det kan være en ekstern, det kommer an på hvad man vil synes jeg. Og det er 

jo så sådan noget af det vi skal til at i gang med at finde ud af.  

Morten: ja for han må vel også… nu går det jo fint nok selvom.. på trods af underskuddet og sådan 

noget så… så det er vel ham selv der trækker i bremsen? 

Helle: ja mere eller mindre ja 

Morten: så, men det er jo så op til bestyrelsen på det tidspunkt at… 

Helle: ja lige nøjagtig.. 

Morten: enten at sige at nu begynder.. 

Helle: så er det nu… ja 

…..Afrunding…. 

Bilag 7 Væsentlige områder 
Nedenfor følger en kort gennemgang af de enkelte poster. 

 

Kreditrisikoen omhandler risikoen for, at debitor ikke kan eller vil leve op til sine forpligtelser
327

. 

Det er således dette område, der er et af de væsentligste for sparekassernes virke, da det har voldt 

mange pengeinstitutter, som Amagerbanken, RB og LS store problemer.  
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 Baldvinsson et. al (2009:280). 
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Under betegnelsen markedsrisiko findes de risici, som pengeinstituttet er udsat for på de finansielle 

markeder, nærmere bestemt rente-, aktie-, og valutaprodukter
328

.  

 

De operationelle risici relaterer sig til de almindelige risici, der er forbundet med at drive virksom-

hed, herunder system og skatterisici
329

. Som følge af pengeinstitutternes virke er de likviditetsrisici, 

som virksomheden påtager sig, når de formidler ind- og udlån. De skal til enhver tid have en likvi-

ditetsreserve, så de altid kan opfylde deres forpligtelser
330

.  

 

I nær tilknytning til driften er også at virksomheden skal have en politik for, om og hvordan risici 

skal afdækkes forsikringsmæssigt. Samtidig skal virksomheden have en politik for IT-sikkerhed, 

samt hvordan den håndterer uforudsete driftsforstyrrelser.  
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