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Høringssvar vedr. høring over betænkning 1575 fra Er-
hvervsministeriet 

Akademikerne har fra Erhvervsministeriet modtaget høring over be-

tænkning 1575 om skærpet ansvarsvurdering af ledelse af finansielle 

virksomheder. Akademikerne har sendt betænkningen i høring i med-

lemsorganisationerne, og skal på den baggrund fremkomme med be-

mærkninger til udvalgets forslag til lov om finansiel virksomhed § 77 L.  

 

Forslaget til § 77 L gør det klart, at udbetaling af en fratrædelsesgodtgø-

relse ikke kan ske, hvis direktøren har udvist en adfærd, der udgør et 

alvorligt ledelsesmæssigt svigt. Ligesom en påbegyndt udbetaling skal 

indstilles, og allerede udbetalt godtgørelse kræves tilbage, hvis en sådan 

adfærd konstateres på et senere tidspunkt.  

 

Akademikerne finder, at dette tiltag er fornuftigt i de få situationer, hvor 

den registrerede direktør har udvist et alvorligt ledelsesmæssigt svigt. 

 

Det kan imidlertid være en forringelse af de registrerede direktørers fra-

trædelsesvilkår, at de ikke kan få udbetalt fratrædelsesgodtgørelsen 

som en klumpsum, dersom de ikke har udvist et alvorligt ledelsesmæs-

sigt svigt – hvilket udgør langt størstedelen af tilfældene. I de situatio-

ner hvor det hurtigt kan konstateres, at der ikke foreligger et alvorligt 

ledelsesmæssigt svigt, bør den registrerede direktør have mulighed for 

at vælge, om denne ønsker fratrædelsesgodtgørelsen udbetalt som en 

klumpsum - eller som en løbende månedsvis udbetaling.  

 

Det samme gør sig gældende i de situationer, hvor en undersøgelse af 

en registreret direktør kan afsluttes, fordi det viser sig, at den registre-

rede direktør ikke har udvist en adfærd, der må anses for at udgøre et 

alvorligt ledelsesmæssigt svigt - eller ikke er ansvarlig for, at den finan-

sielle virksomhed er nødlidende - eller kan tilregnes, at den finansielle 

virksomhed har været involveret i finansiel kriminalitet, herunder hvid-

vask eller andre kritiske forhold.  

 

Det er et godt udgangspunkt for forståelsen af det nye begreb ”alvorligt 

ledelsesmæssigt svigt”, at der medtages en række eksempler, som har 

til formål at illustrere anvendelsesområdet for bestemmelsen og udgøre 

fortolkningsbidrag i bemærkningerne til udkastet til lovforslaget.  
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