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Høring over udkast til bekendtgørelse om 

forretningsorden for bestyrelsen for 

Finanstilsynet 

Finanstilsynet sender hermed udkast til bekendtgørelse om forretningsorden 

for bestyrelsen for Finanstilsynet i høring. 

 

I medfør af § 345, stk. 13, i lov om finansiel virksomhed skal bestyrelsen for 

Finanstilsynet fastsætte sin egen forretningsorden, og forretningsordenen 

skal godkendes af erhvervs- og vækstministeren. 

 

Følgende fremgår af lovbemærkningerne til § 345, stk. 13, i lov om finansiel 

virksomhed (L 133 af 7. februar 2014): 

 

”Med stk. 13 foreslås, at bestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden, hvoraf 

bl.a. skal fremgå regler om mulighed for foretræde for bestyrelsen. 

  

Det vil endvidere fremgå af forretningsordenen, at i sager, hvor der skal foretages 

partshøring, omfatter adgangen til partshøring udkastet til rådets afgørelse i den 

form, afgørelsen påtænkes offentliggjort. Hensigten er at styrke retssikkerheden for 

de virksomheder og enkeltpersoner, som Finanstilsynets bestyrelses afgørelse vil 

rette sig mod, således at de kan gøre sig bekendt med Finanstilsynets vurderinger 

forud for bestyrelsens behandling af sagen. Der er tale om en videreførelse af den 

nuværende retstilstand, jf. § 345, stk. 7, i lov om finansiel virksomhed. 

 

 Forretningsordenen skal godkendes af erhvervs- og vækstministeren.” 

 

Finanstilsynet er interesserede i at modtage bemærkninger til udkastet til 

bekendtgørelse. Vi skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger 

til udkastet senest mandag den 22. september 2014 kl. 14:00. 

Bemærkninger bedes sendt pr. e-mail til ministerbetjening@ftnet.dk med 

kopi til bs-sekr@ftnet.dk. Eventuelle spørgsmål til udkastet til 

bekendtgørelse kan rettes til specialkonsulent Louise Villumsen på tlf. 

33 55 82 70 eller specialkonsulent Mette Tidemann Juul på tlf. 33 55 82 92. 

12. september 2014 
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I forhold til den korte høringsfrist bemærkes, at Finanstilsynet finder dette 

acceptabelt henset til, at det haster at få bekendtgørelse udstedt. Endvidere 

indeholder bekendtgørelsen reelt ingen pligter for virksomheder, men alene 

en regulering af ret til foretræde for bestyrelsen og en udvidet 

partshøringsret. 

 

 

Med venlig hilsen  

 

 

 

Mads Juul Eegholm 

bestyrelsessekretær 


