
UDKAST 

 
 

Forslag 

 

til 

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om kapitalmarkeder, lov om 

investeringsforeninger m.v. og flere andre love. 

(supplering af taksonomiforordningen og ny model for SIFI-udpegning) (del II) 

 

§ 1 

 

I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1447 af 11. september 2020, 

som senest ændret ved § 2 i lov nr. 1166 af 8. juni 2021, foretages følgende ændring: 

 

1. I § 75 a, stk. 1, indsættes som 4. pkt.: 

»Lov om beskyttelse af whistleblowere finder anvendelse på ordningen i 1. pkt., jf. dog 

§ 2 i lov om beskyttelse af whistleblowere.« 

 

§ 2 

 

I lov om kapitalmarkeder, jf. lovbekendtgørelse nr. 1767 af 27. november 2020, som 

ændret ved § 5 i lov nr. 641 af 19. maj 2020, § 3 i lov nr. 1940 af 15. december 2020, og 

§ 4 i lov nr. 2110 af 22. december 2020, og § 8 i lov nr. 1163 af 8. juni 2021, foretages 

følgende ændring:  

 

1. I § 58, stk. 1, indsættes som 4. pkt.: 

»Lov om beskyttelse af whistleblowere finder anvendelse på ordningen i 1. pkt., jf. dog 

§ 2 i lov om beskyttelse af whistleblowere.« 

 

§ 3 

 

I lov om investeringsforeninger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1718 af 27. november 

2020, som ændret ved § 4 i lov nr. 1940 af 15. december 2020 og § 6 i lov nr. 1163 af 8. 

juni 2021, foretages følgende ændring: 

 

1. I § 63 a, stk. 1, indsættes som 4. pkt.: 

»Lov om beskyttelse af whistleblowere finder anvendelse på ordningen i 1. pkt., jf. dog 

§ 2 i lov om beskyttelse af whistleblowere.« 

 

§ 4 

 

I lov om forsikringsformidling, jf. lovbekendtgørelse nr. 378 af 2. april 2020, som ændret 

ved § 6 i lov nr. 641 af 19. maj 2020 og § 6 i lov nr. 1940 af 15. december 2020, foretages 

følgende ændring: 
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1. I § 17, stk. 1, indsættes som 4. pkt.: 

»Lov om beskyttelse af whistleblowere finder anvendelse på ordningen i 1. pkt., jf. dog 

§ 2 i lov om beskyttelse af whistleblowere.« 

 

§ 5 

 

I lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme 

(hvidvaskloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1062 af 19. maj 2021, som ændret ved § 302 i 

lov nr. 1155 af 8. juni 2021, og § 7 i lov nr. 1163 af 8. juni 2021, foretages følgende æn-

dringer:  

 

1. I § 35, stk. 1, indsættes som 4. pkt.: 

»Lov om beskyttelse af whistleblowere finder anvendelse på ordningen i 1. pkt., jf. dog 

§ 2 i lov om beskyttelse af whistleblowere.« 

 

§ 6 

 

I lov om betalinger, jf. lovbekendtgørelse nr. 1719 af 27. november 2020, som ændret ved 

§ 1 i lov nr. 1940 af 15. december 2020, og § 11 i lov nr. 1163 af 8. juni 2021, foretages 

følgende ændring:  

 

1. I § 26, stk. 1, indsættes som 4. pkt.:  

 

»Lov om beskyttelse af whistleblowere finder anvendelse på ordningen i 1. pkt.« 

 

§ 7 

 

I lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1110 af 10. oktober 

2014, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 339 af 2. april 2019, § 3 i lov nr. 1557 af 27. 

december 2019, § 10 i lov nr. 1559 af 27. december 2019, § 3 i lov nr. 1223 af 21. august 

2020 og senest ved § 4 i lov nr. 2202 af 29. december 2020, foretages følgende ændring:  

 

1. I § 24 g, stk. 1, indsættes som 4. pkt.:  

»Lov om beskyttelse af whistleblowere finder anvendelse på ordningen i 1. pkt.« 

 

§ 8 

 

I lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., jf.  lovbekendtgørelse nr. 1047 

af 14. oktober 2019, som ændret ved § 4 i lov nr. 369 af 9. april 2019, § 9 i lov nr. 554 af 

7. maj 2019, § 9 i lov nr. 1563 af 27. december 2019, § 2 i lov nr. 641 af 19 maj 2020 og 

senest ved lov nr. 1940 af 15. december 2020, foretages følgende ændring:  
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1. I § 27 a, stk. 1, indsættes som 4. pkt.:  

 

»Lov om beskyttelse af whistleblowere finder anvendelse på ordningen i 1. pkt.« 

 

§ 9 

 

I lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 1109 af 9. september 

2014, som ændret bl.a. ved § 10 i lov nr. 552 af 7. maj 2019 og senest ved lov nr. 641 af 

19. maj 2020, foretages følgende ændring:  

 

1. I § 5 f, stk. 1, indsættes som 4. pkt.:  

»Lov om beskyttelse af whistleblowere finder anvendelse på ordningen i 1. pkt.«  

 

§ 10 

 

I lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 980 af 9. september 2019, som ændret ved § 2 i lov nr. 550 af 7. 

maj 2019, § 15 i lov nr. 1563 af 27. december 2019, og § 2 i lov nr. 2200 af 29. december 

2020, foretages følgende ændring:  

 

1. I § 4, stk. 1, indsættes som 4. pkt.: 

»Lov om beskyttelse af whistleblowere finder anvendelse på ordningen i 1. pkt.« 

 

§ 11 

 

I lov om ejendomskreditselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 1063 af 19. maj 2021, som 

ændret ved § 301 i lov nr. 1155 af 8. juni 2021, § 9 i lov nr. 1163 af 8. juni 2021, foretages 

følgende ændring: 

 

1. I § 5 a, stk. 1, indsættes som 4. pkt.:  

»Lov om beskyttelse af whistleblowere finder anvendelse på ordningen i 1. pkt.« 

 

 

§ 12 

 

I lov om firmapensionskasser, jf. lovbekendtgørelse nr. 355 af 2. april 2020, som ændret 

ved § 7 i lov nr. 1940 af 15. december 2020, foretages følgende ændring:  

 

1. I § 44, stk. 1, indsættes som 4. pkt.:  

»Lov om beskyttelse af whistleblowere finder anvendelse ordningen i 1. pkt.« 

 

§ 13 
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I lov om forbrugslånsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 450 af 24. april 2019, som 

ændret ved § 11 i lov nr. 1563 af 27. december 2019, § 1 i lov nr. 801 af 9. juni 2020 og 

§ 9 lov nr. 1940 af 15. december 2020, foretages følgende ændring:  

 

1. I § 13, stk. 1, indsættes som 4. pkt.:  

»Lov om beskyttelse af whistleblowere finder anvendelse på ordningen i 1. pkt.«  

 

§ 14 

 

I lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og –aktiviteter, jf. lov nr. 1155 af 

8. juni 2021, foretages følgende ændring: 

 

1. I § 101, stk. 1, indsættes som 4. pkt.:  

»Lov om beskyttelse af whistleblowere finder anvendelse på ordningen i 1. pkt., jf. dog 

§ 2 i lov om beskyttelse af whistleblowere.«  

 

 § 15 

 

I lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder, jf. lovbekendtgø-

relse nr. 24 af 4. januar 2019, som ændret ved § 2 i lov nr. 2110 af 22. december 2020, § 

305 i lov nr. 1155 af 8. juni 2021, § 13 i lov nr. 1163 af 8. juni 2021, og § 1 i lov nr. 1164 

af 8. juni 2021, foretages følgende ændringer: 

 

1.  I § 13 indsættes som stk. 5: 

»Stk. 5. Ved konkurs i en virksomhed betales egentlige kernekapitalinstrumenter efter 

hybride kernekapitalinstrumenter og hybride kernekapitalinstrumenter efter supplerende 

kapitalinstrumenter. Et kapitalinstrument, som kun delvis anses for at være en kapital-

grundlagspost, betales i sin helhed som kapitalgrundlag i medfør af 1. pkt.« 

 

§ 16 

 

Stk. 1. §§ 1-14 træder i kraft den 17. december 2021. 

 

Stk. 2. § 15 træder i kraft den 1. januar 2022.  

 

§ 17 

 

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2. 

Stk. 2. Loven kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Færøerne og 

Grønland med de ændringer, som de færøske henholdsvis grønlandske forhold tilsiger. 
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1. Indledning 

Med lovforslaget foreslås, at fastsætte supplerende regler til lov om beskyttelse af 

whistleblowere med henblik på at fastsætte minimumskrav for de virksomheder, hvis 

whistleblowerordninger ikke er omfattet af lov om beskyttelse af whistleblowere.  

 

Videre foreslås med lovforslaget, at præcisere samspillet mellem de eksisterende regler 

om whistleblowerordninger i den finansielle regulering og lov om beskyttelse af 

whistleblowere.  

 

Ændringerne foreslås, da det er i offentlighedens interesse, at alvorlige lovovertrædelser 

og andre alvorlige forhold på offentlige og private arbejdspladser kommer frem i lyset. 

 

Med lovforslaget indføres en ny bestemmelse i lov om afvikling og restrukturering af 

visse finansielle virksomheder vedrørende de konkursretlige regler for kapitalgrundlags-

instrumenter i pengeinstitutter og realkreditinstitutter. Bestemmelsen indebærer, at kapi-

talgrundlagsinstrumenter i en konkurssituation vil rangere ud fra den type kapital, de er 

medregnet som i kapitalgrundlaget, uanset hvad der i øvrigt fremgår af instrumenternes 

aftalegrundlag. Det vil fremadrettet sikre kreditinstitutterne mod såkaldt infektionsrisiko, 

hvor en type af kapitalinstrument ikke kan tælles med i kapitalgrundlaget, fordi der er 

andre typer af kapitalinstrumenter, der i konkurs er sidestillet med dette instrument.  

 

2. Lovforslagets hovedpunkter 

2.1. Regulering af whistleblowerordninger  

2.1.1 Gældende ret 

Lov om beskyttelse af whistleblowere, der blev vedtaget den 24. juni 2021 og træder i 

kraft den 17. december 2021, implementerer Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

(EU) 2019/1937 af 23. oktober 2019 om beskyttelse af personer, der indberetter 

overtrædelser af EU-retten (whistleblowerdirektivet).  

 

Formålet med loven er -  i overensstemmelse med whistleblowerdirektivet -  at styrke 

håndhævelsen af EU-retten og EU’s politikker ved at fastsætte fælles 

minimumsstandarder, der sikrer et højt beskyttelsesniveau for personer, der indberetter 

overtrædelser af EU-retten (whistleblowere), idet whistleblowere kan bidrage til at 

forebygge skader og afsløre trusler mod eller forhold til skade for offentlighedens 

interesser, der ellers ville forblive skjult.  

 

Lov om beskyttelse af whistleblowere fastsætter, at en lang række private og offentlige 

arbejdspladser med flere end 50 ansatte skal etablere whistleblowerordninger til 

indberetning af oplysninger om overtrædelser af lovgivningen inden for en lang række 

specifikke områder, herunder offentligt udbud, finansielle tjenesteydelser, 

transportsikkerhed, miljøbeskyttelse og forbrugerbeskyttelse, samt andre alvorlige 

lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold, jf. § 9, stk. 1, og § 1, nr. 1 og 2, i lov om 

beskyttelse af whistleblowere jf. lov nr. 1436 af 29. juni 2021. 
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Whistleblowerdirektivet er et minimumsdirektiv, og det berører derfor ikke 

medlemsstaternes adgang til at indføre eller opretholde bestemmelser, der er mere 

gunstige, for så vidt angår whistleblowerens rettigheder end dem, der er fastsat i 

whistleblowerdirektivet. Whistleblowerdirektivet berører videre ikke medlemsstaternes 

beføjelse til at udvide beskyttelsen i henhold til national ret med hensyn til områder eller 

handlinger, der ikke er omfattet af whistleblowerdirektivet. 

 

Whistleblowerdirektivet forpligter medlemsstaterne til at sikre, at alle juridiske enheder i 

den offentlige og private sektor med 50 eller flere arbejdstagere etablerer 

whistleblowerordninger og fastsætter procedurer for modtagelse af og opfølgning på 

indberetninger til disse. Whistleblowerdirektivet finder desuden anvendelse på juridiske 

enheder med færre end 50 ansatte, som i medfør af de sektorspecifikke EU-retsakter, der 

fremgår af direktivets bilag del II, er forpligtet til at oprette en intern 

whistleblowerordning. Direktivet supplerer således disse retsakter – og eventuel national 

lovgivning fastsat i medfør heraf – således, at beskyttelsen af whistleblowere som 

minimum skal leve op til de i direktivet fastlagte minimumsstandarder, dog således at et 

eventuelt højere beskyttelsesniveau i en sektorspecifik whistleblowerordning 

opretholdes. Det følger af §§ 2 og 9 i lov om beskyttelse af whistleblowere. 

 

Lov om beskyttelse af whistleblowere finder anvendelse på indberetninger, som vedrører 

overtrædelser af EU-retten, og som er omfattet af anvendelsesområdet for Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser 

af EU-retten, samt indberetninger, som i øvrigt vedrører alvorlige lovovertrædelser eller 

øvrige alvorlige forhold. Det følger af § 1, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om beskyttelse af 

whistleblowere.  

 

Finansielle virksomheder med flere end 50 ansatte er forpligtet til at etablere en 

whistleblowerordning i medfør af lov om beskyttelse af whistleblowere og skal derfor 

efterleve kravene heri, når lov om beskyttelse af whistleblowere træder i kraft d. 17 

december 2021. Det følger af § 9, stk. 1, i lov om beskyttelse af whistleblowere. 

Finansielle virksomheder med færre end 50 ansatte skal desuden efterleve kravene i lov 

om beskyttelse af whistleblowere, såfremt de omfattes af de sektorspecifikke retsakter i 

whistleblowerdirektivets bilag del II og de pågældende nationale implementeringslove. 

Det følger af § 2 i lov om beskyttelse af whistleblowere. Der henvises her til de finansielle 

virksomheder, der er omfattet af henholdsvis lov om finansiel virksomhed, lov om 

kapitalmarkeder, lov om investeringsforeninger m.v., lov om forsikringsformidling, lov 

om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter samt lov om 

forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme.  

 

Den finansielle regulering fastsætter desuden regler om whistleblowerordninger. 

Finansielle virksomheder er således forpligtet til at have en whistleblowerordning, hvor 

ansatte via en særlig, uafhængig og selvstændig kanal kan indberette overtrædelser eller 

potentielle overtrædelser af den finansielle regulering og anden relevant regulering begået 

af virksomheden, herunder af ansatte eller medlemmer af bestyrelsen i virksomheden. 
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Indberetninger til whistleblowerordningen skal bl.a. kunne foretages anonymt, og 

virksomheden skal følge op på indberetninger til whistleblowerordningen og skriftligt 

kunne dokumentere, hvordan virksomheden har fulgt op på indberetningerne. Kravet 

gælder bl.a. for virksomheder omfattet af lov om finansiel virksomhed, lov om 

investeringsforeninger m.v., lov om firmapensionskasser, lov om betalinger m.fl. 

 

Reglerne er gennemført på baggrund af den politisk aftale af 10. oktober 2013 mellem 

regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, 

Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om regulering af 

systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI) samt krav til alle banker og 

realkreditinstitutter om mere og bedre kapital og højere likviditet (Bankpakke 6) og 

politisk aftale af 19. september 2018 mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og 

Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre 

og Socialistisk Folkeparti om yderligere initiativer til styrkelse af indsatsen mod hvidvask 

og terrorfinansiering. 

 

Det blev med Bankpakke 6 besluttet at stille krav om etablering af en 

whistleblowerordning for virksomheder under tilsyn af Finanstilsynet, og kravene er som 

konsekvens heraf gennemført på tværs af den finansielle sektor.  

 

Det er med de politiske aftaler desuden besluttet at indføre enkelte nationale særregler i 

tillæg til, hvad der fremgik af direktiverne på det finansielle område, herunder at visse 

virksomheder med fem eller færre ansatte undtages og alle virksomhederne blev pålagt 

pligt til at følge op på whistleblowerhenvendelser og skriftligt dokumentere denne 

opfølgning.  

   

Lov om beskyttelse af whistleblowere finder kun anvendelse på de virksomheder, der har 

whistleblowerordninger, der er alene er fastsat ved de politiske aftaler, når de har flere 

end 50 ansatte. Der henvises i den forbindelse til virksomheder der er omfattet af lov om 

betalinger, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP-loven), lov om forvaltere af 

alternative investeringsfonde m.v., lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, lov om den 

selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, lov om ejendomskreditselska-

ber, lov om firmapensionskasser, lov om forbrugslånsvirksomhed. 

 

2.1.2. Erhvervsministeriets overvejelser  

Med ikrafttrædelsen af lov om beskyttelse af whistleblowere vil de finansielle 

virksomheder, som i dag er underlagt ensartede krav til deres whistleblowerordning, 

skulle opfylde forskellige regelsæt afhængig af den pågældende virksomheds størrelse og 

type. Finansielle virksomheder med 50 eller flere ansatte vil således være forpligtet til at 

etablere en ordning, hvor de ansatte kan indberette oplysninger omfattet af § 1, stk. 1, i 

lov om beskyttelse af whistleblowere. Herudover vil lov om beskyttelse af whistleblowere 

finde supplerende anvendelse på finansielle virksomheder med færre end 50 ansatte, som 

i medfør af de sektorspecifikke EU-retsakter, der fremgår af whistleblowerdirektivets 

bilag del II, er forpligtet til at oprette en intern whistleblowerordning, jf. § 2 i lov om 
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beskyttelse af whistleblowere. Det vil f.eks. være de finansielle virksomheder, der er 

omfattet af henholdsvis lov om finansiel virksomhed, lov om kapitalmarkeder, lov om 

investeringsforeninger m.v., lov om forsikringsformidling, lov om fondsmæglerselskaber 

og investeringsservice og -aktiviteter samt lov om forebyggende foranstaltninger mod 

hvidvask og finansiering af terrorisme. Det indebærer, at de finansielle virksomheder med 

færre end 50 ansatte som alene omfattes af de nationalt bestemte whistleblowerordninger 

i de finansielle sektorlove ikke skal overholde bestemmelserne i lov om beskyttelse af 

whistleblowere 

 

Af hensyn til at opretholde en ensartet regulering på tværs af den finansielle sektor findes 

det hensigtsmæssigt at indsætte en henvisning til lov om beskyttelse af whistleblowere i 

de finansielle sektorlove. Henvisningen vil indebære, at finansielle virksomheder med 

færre end 50 ansatte, der er forpligtet til at have en whistleblowerordning efter den 

finansielle regulering og som ikke er omfattet af whistleblowerdirektivets bilag del II, 

omfattes af kravene i lov om beskyttelse af whistleblowere. Dette vil gøre sig gældende 

for virksomheder omfattet af lov om betalinger, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension 

(ATP-loven), lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., lov om 

Lønmodtagernes Dyrtidsfond. lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets 

Erhvervssikring, lov om ejendomskreditselskaber, lov om firmapensionskasser, lov om 

forbrugslånsvirksomhed. Dette vil sikre den bedst mulige beskyttelse af whistleblowere 

på tværs af den finansielle regulering i overensstemmelse med den politiske aftale af 10. 

oktober 2013 om regulering af systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI) samt krav 

til alle banker og realkreditinstitutter om mere og bedre kapital og højere likviditet 

(Bankpakke 6). 

 

Det er desuden fundet hensigtsmæssigt at præcisere forholdet mellem lov om beskyttelse 

af whistleblower og de eksisterende whistleblowerordninger på det finansielle område. 

 

Forholdet mellem de eksisterende regelsæt for whistleblowerordninger og lov om 

beskyttelse af whistleblowere er relevant at præcisere for så vidt angår divergerende krav 

til whistleblowerordningerne i de to regelsæt, herunder muligheden for anonymitet i den 

finansielle regulering. Henvisning sikrer således, at virksomhederne kan identificerer 

hvilket regelsæt, de skal anvende, når disse ikke sikrer samme beskyttelsesniveau. 

 

2.1.3. Den foreslåede ordning 

Det foreslås at indsætte en henvisning til lov om beskyttelse af whistleblowere i de 

finansielle love. 

 

Virksomheder der er reguleret i de EU-retsakter, der er nævnt i whistleblowerdirektivets 

bilag del II er allerede omfattet af lov om beskyttelse af whistleblowere, jf. lovens § 2. 

Det samme gælder de finansielle virksomheder, der har flere end 50 ansatte. For disse 

virksomheder er henvisningen alene en præcisering af forholdet mellem lov om 

whistleblowere og de eksisterende regler om whistleblowerordninger på det finansielle 

område. 
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For de virksomheder som lov om beskyttelse ikke finder direkte anvendelse på vil 

henvisningen til reglerne i lov om beskyttelse af whistleblowere sætte loven i kraft for 

disse virksomheder.  

 

2.2. Særlige konkursretlige regler for kapitalgrundlagsinstrumenter 

2.2.1. Gældende ret 

Der gælder i dag ikke særlige konkursretlige regler i dansk lovgivning, der sikrer, at de 

enkelte typer af kapitalgrundlagsinstrumenter i form af egentlig kernekapitalinstrumenter, 

hybride kernekapitalinstrumenter og supplerende kapitalinstrumenter under Europa-Par-

lamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 om tilsynsmæssige krav til kreditin-

stitutter (CRR) følger prioritetsordenen, der er forudsat i CRR, når der ses bort fra over-

gangsordninger i CRR. I CRR har egentligkernekapitalinstrumenter en lavere prioritet 

end hybrid kernekapitalinstrumenter, som har en lavere prioritet end supplerende kapital-

instrumenter, når der ses bort fra overgangsordninger.   

 

Med indførelsen af CRR i 2013 har institutter kunne medregne kapitalinstrumenter, der 

ikke opfylder kravene i CRR, i deres kapitalgrundlag som en højere kapitalklasse, under 

en overgangsordning, der udløber ved udgangen af 2021.  

 

I medfør af overgangsordningen har et kreditinstitut eksempelvis kunne medregne hy-

bride kernekapitalinstrumenter i deres kapitalgrundlag. Med udløb af overgangsordnin-

gen vil denne kapital i udgangspunktet stadigvæk kunne tælles med i kapitalgrundlaget 

for instituttet, men som supplerende kapital.  

 

Det vil dog betyde, at instituttets øvrige udstedelser af hybrid kernekapital ikke kan tælles 

med i kapitalgrundlaget, da disse instrumenter i så fald ikke vil være efterstillet al sup-

plerende kapital, hvilket er et krav for hybride kapitalinstrumenter, jf. artikel 52 stk. 1, 

litra d, i CRR. Dette omtales også som infektionsrisiko.  

 

2.2.2. Erhvervsministeriets overvejelser 

Det Europæiske Banktilsyn har den 21. oktober 2020 offentliggjort en ”opinion” om, 

hvordan kapitalinstrumenter under overgangsordningen i CRR bør håndteres med udløb 

ultimo 2021. Her lægges der op til, at overgangsinstrumenterne indfries eller at aftale-

grundlaget ændres, så det er i overensstemmelse med CRR inden udgangen af 2021. Det 

Europæiske Banktilsyn udtaler desuden, at et lovindgreb kan være en alternativ måde at 

løse det på.  

 

Infektionsrisiko er et begrænset problem i Danmark. Der er dog kendskab til et institut, 

hvor indfrielse eller ændring af instrumenter under overgangsordning i CRR er forbundet 

med ekstraordinære omkostninger, da det vil kræve ophævelse af tilknyttede valutaaf-

dækningsaftaler. De aftaler vurderes at være dyre at komme ud af.  

 



 

UDKAST 

 
11 

En ændring af loven, hvorefter konkursordenen for egentlige, hybride og supplerende ka-

pitalinstrumenter fastsættes ved lov, vil sikre, at kreditinstitutterne fortsat kan inkludere 

instrumenterne i deres kapitalgrundlag, da instrumenterne dermed vil være i overensstem-

melse med CRR. Denne lovændring vil dermed beskytte de danske inuitter mod infekti-

onsrisiko fremadrettet.  

 

2.2.3. Den foreslåede ordning 

Med den foreslåede § 13, stk. 5, vil kapitalgrundlagsinstrumenter i form af egentlige ker-

nekapitalinstrumenter være efterstillet hybride kernekapitalinstrumenter i konkursorden. 

Hybride kernekapitalinstrumenter vil være efterstillet supplerende kapitalinstrumenter i 

konkursordenen. Det vil gælde uanset, om vilkårene for instrumentet er sidestillet med en 

anden type instrument. 

 

Kapitalgrundlagsinstrumenter vil således altid i en konkurssituation rangere ud fra den 

type kapital, de er medregnet som, uanset hvad der i øvrigt fremgår af instrumenternes 

aftalegrundlag.  

 

Det foreslåede vil medføre, at konkursordenen vil stemme overens med kravene i CRR 

til hhv. egentlig, hybrid og supplerende kapitalinstrumenter.  

 

Lovændringen sikrer institutterne mod infektionsrisiko, hvor en type af kapitalinstrument 

ikke kan indgå i kapitalgrundlaget, fordi der er andre typer af kapitalinstrumenter, der i 

konkurs er sidestillet med dette instrument.  

 

3. Økonomiske konsekvenser og implementeringskonsekvenser for det offentlige 

Forslaget medfører uvæsentlige administrative og økonomiske konsekvenser for staten, 

kommuner og regioner.  

 

4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet mv. 

Lovforslagets §§ 1-14 vil ikke medføre økonomiske og administrative konsekvenser for 

de virksomheder, der allerede er omfattet af lov om beskyttelse af whistleblowere. 

 

Lovforslaget §§ 1-14 vil medføre økonomiske og administrative konsekvenser for de 

virksomheder, der omfattes af kravene i lov om beskyttelse af whistleblowere. For disse 

virksomheder vil lovforslaget indebære en række omstillingsomkostninger i forbindelse 

med, at deres eksisterende ordninger og procedurer m.v. skal tilpasses kravene i lov om 

beskyttelse af whistleblowere. Omstillingsomkostningerne består navnlig i, at opdatere 

eksisterende retningslinjer, vejledninger og kommunikation samt involvering af relevante 

ledere og bestyrelse og kommunikation til medarbejdere. Omkostninger forventes ikke at 

være væsentlige. 

 

Der henvises til punkt 6 i de almindelige bemærkninger til forslag til lov om beskyttelse 

af whistleblowere jf. Folketingstidende 2020-21, 1. samling, A, L 213, som fremsat, side 

24-25. Det fremgår heraf, at det på baggrund af den foretagne AMVAB-måling estimeres, 
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at virksomheder med eksisterende ordninger vil skulle anvende ca. 45 timer hver på at 

omstille deres interne ordning til kravene i lov om beskyttelse af whistleblowere.  

 

Lovforslagets § 15 vil medføre begrænsede økonomiske og administrative konsekvenser 

for danske institutter. Det vurderes, at der med aftalen vil være en samlet besparelse be-

grænset til få eller enkelte institutter forbundet med at kunne holde tidligere instrumenter 

under overgangsordningen i CRR på balancen og dermed undgå at skulle indfri disse med 

dertilhørende omkostninger. Disse besparelser vurderes til at være i størrelsen af 25 mio. 

kr.  

 

Ændringen af konkursordenen kan medføre behov for ændringer i institutternes afvik-

lingsberedskab i medfør af bekendtgørelse om afviklingsplanlægning og afviklingsbered-

skab. Der kan i givet fald være omkostninger for institutterne og deres datacentraler for-

bundet hermed. 

 

Det bemærkes i øvrigt, at bestemmelsen vil gøre kapitalinstrumenter mindre transparente, 

hvilket set fra investorside kan være forbundet med ekstra omkostninger. Disse vurderes 

dog at være begrænset, da institutterne skal offentliggøre oplysninger om deres kapital-

instrumenter i medfør af CRR artikel 437, stk. 1, b.  

 

Endelig kan investorer i hybrid kernekapital, der fremover skal medregnes som supple-

rende kapital, opnå en bedre placering i konkursordenen på bekostning af øvrige investo-

rer i hybrid kernekapital og supplerende kapital, der opfylder CRR.  

 

5. Administrative konsekvenser for borgerne 

Lovforslaget medfører ikke administrative konsekvenser for borgerne. 

 

6. Klima- og miljømæssige konsekvenser 

Lovforslaget forventes ikke at få klima- og miljømæssige konsekvenser. 

 

7. Forholdet til EU-retten 

Ved lovforslaget foreslås det at indsætte henvisninger til lov om beskyttelse af 

whistleblowere, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 

2019/1937 af 23. oktober 2019 om beskyttelse af personer, i den finansielle regulering.  

 

Med lovforslaget foreslås det at indføre bestemmelser om, at lov om beskyttelse af 

whistleblowere, der gennemfører whistleblowerdirektivet i dansk ret, skal finde 

anvendelse på de eksisterende regler om indberetning af overtrædelser. Med lovforslaget 

udvides beskyttelsen i whistleblowerdirektivet til områder og handlinger uden for de 

relevante EU-retsakter, der knytter sig til artikel 2, stk. 1, litra a (ii), i overensstemmelse 

med beføjelsen tildelt i direktivets artikel 2, stk. 2. Det er eksempelvis tilfældet, for så 

vidt angår nationale love såsom lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og lov om 

Lønmodtagernes Dyrtidsfond m.v. Denne beføjelse udnyttes af hensyn til at fastholde den 

ensartede retsstilling for whistleblowere i den finansielle sektor i henhold til den politiske 
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aftale af 10. oktober 2013 om regulering af systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI) 

samt krav til alle banker og realkreditinstitutter om mere og bedre kapital og højere 

likviditet (Bankpakke 6).   

 

8. Hørte myndigheder og organisationer mv. 

[Afventer] 

 

9. Sammenfattende skema 

 

  Positive 

konsekvenser/mindreudgifter 

(hvis ja, angiv omfang/Hvis 

nej, anfør »Ingen«) 

Negative 

konsekvenser/merudgifter 

(hvis ja, angiv omfang/Hvis 

nej, anfør »Ingen«) 

Økonomiske konsekvenser for 

stat, kommuner og regioner 

Ingen Mindre økonomiske 

konsekvenser for stat, 

kommuner og regioner. 

Implementeringskonsekvenser 

for stat, kommuner og regioner 

Ingen Ingen 

Økonomiske konsekvenser for 

erhvervslivet 

Ingen Lovforslaget medfører 

mindre økonomiske 

konsekvenser for 

erhvervslivet 

Administrative konsekvenser 

for erhvervslivet 

Ingen Lovforslaget medfører 

mindre administrative 

konsekvenser for 

erhvervslivet 

Administrative konsekvenser 

for borgerne 

Ingen Ingen 

Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen 

Forholdet til EU-retten Lovforslaget indsætter henvisninger til lov om beskyttelse af 

whistleblowere, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets 

og Rådets direktiv (EU) 2019/1937 af 23. oktober 2019 om 

beskyttelse af personer.  

 

Med lovforslaget udvides beskyttelsen i 

whistleblowerdirektivet desuden til indberetninger uden for de 

relevante EU-retsakter, der knytter sig til artikel 2, stk. 1, litra 

a (ii), i overensstemmelse med beføjelsen tildelt i direktivets 

artikel 2, stk. 2. 

Er i strid med de principper for 

implementering 

af erhvervsrettet EU-

regulering/ 

 

                            Ja                                                  Nej  

                            X                                                         
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Går videre end minimumskrav 

i EU-regulering 
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Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser 

 

Til § 1 

 

Til nr. 1 

§ 75 a i lov om finansiel virksomhed indeholder regler om whistleblowerordninger i 

finansielle virksomheder. § 75 a i lov om finansiel virksomhed implementerer artikel 71 

i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at 

udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og 

investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 

2006/48/EF og 2006/49/EF (CRD IV). Videre er § 75 a i lov om finansiel virksomhed et 

resultat afdele af den politiske aftale af 10. oktober 2013 om regulering af systemisk 

vigtige finansielle institutter (SIFI) samt krav til alle banker og realkreditinstitutter om 

mere og bedre kapital og højere likviditet (Bankpakke 6) og den politiske aftale af 19. 

september 2018 om yderligere initiativer til styrkelse af indsatsen mod hvidvask og 

terrorfinansiering.  

 

Det fremgår af § 75 a, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, at en finansiel virksomhed 

skal have en ordning, hvor dens ansatte via en særlig, uafhængig og selvstændig kanal 

kan indberette overtrædelser eller potentielle overtrædelser af den finansielle regulering 

begået af virksomheden, herunder af ansatte eller medlemmer af bestyrelsen i 

virksomheden. Indberetninger til ordningen skal kunne foretages anonymt. 

Virksomheden skal følge op på indberetninger til ordningen og skriftligt kunne 

dokumentere, hvordan virksomheden har fulgt op på indberetningerne. Det fremgår af § 

75 a, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, at ordningen kan etableres via kollektiv 

overenskomst.  

 

Det fremgår af § 75 a, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed, at for et forsikringsselskab 

og et investeringsforvaltningsselskab finder stk. 1 alene anvendelse, når selskaberne 

beskæftiger flere end fem ansatte. Ordningen skal være etableret senest 3 måneder efter, 

at virksomheden har ansat den sjette ansatte.  

 

Det fremgår af § 75 a, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, at Finanstilsynet i særlige 

tilfælde kan dispensere fra kravet i stk. 1, hvis Finanstilsynet vurderer, at det vil være 

formålsløst, at der oprettes en ordning. Dispensation kan alene gives, hvor der foreligger 

særlige forhold, som tilsiger, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at stille krav om 

etablering af en whistleblowerordning. Et eksempel herpå kan være, hvis overskridelsen 

af grænsen på fem ansatte er midlertidig, eller hvis virksomheden er under afvikling. 

 

Det foreslås at indsætte et 4. pkt. i § 75 a, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, hvorefter 

lov om beskyttelse af whistleblowere finder anvendelse på ordningen i 1. pkt., jf. dog § 2 

i lov om beskyttelse af whistleblowere. 
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Det foreslåede er en som konsekvens af ikrafttrædelsen af lov om beskyttelse af 

whistleblowere, jf. lov nr. 1436 af 29. juni 2021, der implementerer Europa-Parlamentets 

og Rådets direktiv (EU) 2019/1937 af 23. oktober 2019 om beskyttelse af personer, der 

indberetter overtrædelser af EU-retten (whistleblowerdirektivet). 

 

Det foreslåede præciserer, at lov om beskyttelse af whistleblowere vil finde anvendelse 

på ordningen i 1. pkt., jf. dog § 2 i lov om beskyttelse af whistleblowere. § 2 i lov om 

beskyttelse af whistleblowere implementerer whistleblowerdirektivets artikel 3, stk. 1. 

Artiklen regulerer whistleblowerdirektivets forhold til regler om whistleblowerordninger 

i sektorspecifikke EU-retsakter, herunder ordningerne på det finansielle område.  

 

Det foreslåede præciserer, at reglerne i lov om finansiel virksomhed har forrang, når de 

giver whistlebloweren en bedre beskyttelse, end whistlebloweren vil få i medfør af lov 

om beskyttelse af whistleblowere.  

 

Indberetninger til whistleblowerordninger i de finansielle virksomheder skal derfor 

fortsat kunne foretages anonymt i medfør af § 75 a, stk. 1, 2. pkt., i lov om finansiel 

virksomhed. Det er på trods af, at der ikke stilles krav til, at indberetninger til 

whistleblowerordninger skal kunne foretages anonymt i medfør af lov om beskyttelse af 

whistleblowere. Det betyder bl.a., at kravene om bekræftelse, opfølgning og feedback, jf. 

§ 12, stk. 2, nr. 1-3, i lov om beskyttelse af whistleblowere, ikke gælder i de tilfælde, hvor 

indberetningen er indgivet anonymt, og hvor det som følge af udformningen af 

whistleblowerordningen ikke vil være muligt at sende en sådan bekræftelse, følge op eller 

give feedback til whistlebloweren. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis den anonyme 

indberetning indgives til en fysisk postkasse.  

 

Det foreslåede ændrer ikke på det skriftlige dokumentationskrav, der gælder for 

opfølgninger på indberetninger, og som bidrager til at sikre en effektiv tilsynsførelse, jf. 

§ 75 a, stk. 1, 3. pkt., i lov om finansiel virksomhed.  

 

Lov om beskyttelse af whistleblowere forpligter som udgangspunkt alene arbejdsgivere 

med 50 eller flere ansatte til at etablere en intern whistleblowerordning, jf. § 9, stk. 1, i 

lov om beskyttelse af whistleblowere. En undtagelse til dette udgangspunkt gælder for de 

arbejdsgivere, der er omfattet af anvendelsesområdet for de EU-retsakter, der er nævnt i 

whistleblowerdirektivets bilag del II, jf. § 2 i lov om beskyttelse af whistleblowere. 

 

Det foreslåede præciserer, at whistleblowerordninger i de finansielle virksomheder ud 

over at leve op til kravene i lov finansiel virksomhed tillige skal opfylde 

minimumskravene i lov om beskyttelse af whistleblowere i det omfang, kravene giver de 

ansatte en bedre beskyttelse end lov om finansiel virksomhed. Whistleblowerordninger i 

finansielle virksomheder med færre end 50 ansatte skal således tillige opfylde 

minimumskravene i lov om beskyttelse af whistleblowere i det omfang, kravene giver de 

ansatte en bedre beskyttelse end lov om finansiel virksomhed. 
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Der er herved ikke taget stilling til, hvorvidt indberetninger, som i øvrigt vedrører alvor-

lige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold jf. § 1, nr. 2, i lov om beskyttelse af 

whistleblowere, omfatter indberetninger i medfør af § 75 a i lov om finansiel virksomhed. 

 

Det foreslåede ændrer ikke på, hvilke virksomheder der i medfør af lov om finansiel 

virksomhed er forpligtet til at etablere interne whistleblowerordninger. 

 

Det foreslåede indebærer ikke en ændring af personkredsen, som den interne 

whistleblowerordning i medfør af lov om finansiel virksomhed skal stilles til rådighed 

for. En finansiel virksomhed er således fortsat kun forpligtet til at stille ordningen til 

rådighed for virksomhedens ansatte.  

 

Bestemmelsen i § 75 a, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed om at ordningen i stk. 1 kan 

etableres via kollektiv overenskomst, vil ikke blive berørt af det foreslåede 4. pkt. 

 

Finanstilsynets mulighed for i særlige tilfælde at dispensere fra kravet i § 75 a, stk. 1, jf. 

stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, hvor Finanstilsynet vurderer, at det vil være 

formålsløst, at der oprettes en ordning, vil bestå. Finanstilsynet kan imidlertid ikke 

undtage fra kravene i lov om beskyttelse af whistleblowere.  

 

Finanstilsynets tilsyn med de finansielle virksomheder vil ikke blive berørt af den 

foreslåede bestemmelse. Finanstilsynet vil fortsat have kompetence til at føre tilsyn med 

de finansielle virksomheders overholdelse af bl.a. § 75 a i lov om finansiel virksomhed, 

herunder kravet om at en finansiel virksomhed skal have en intern whistleblowerordning, 

at indberetninger til ordningen skal kunne foretages anonymt, og at virksomheden 

skriftligt skal kunne dokumentere, hvordan virksomheden har fulgt op på 

indberetningerne. Finanstilsynet har ikke kompetence til at føre tilsyn med reglerne i lov 

om beskyttelse af whistleblowere. I de situationer hvor et krav eksempelvis følger af både 

§ 75 a i lov om finansiel virksomhed og reglerne i lov om beskyttelse af whistleblowere, 

vil Finanstilsynet have kompetence til at føre tilsyn med overholdelsen af § 75 a i lov om 

finansiel virksomhed. 

 

Til § 2 

Til nr. 1 

 

§ 58 i lov om kapitalmarkeder indeholder regler om whistleblowerordninger i en operatør 

af et reguleret marked, en udbyder af dataindberetningstjenester og en værdipapircentral 

(CSD). Bestemmelsen implementerer artikel 73, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter (MIFID II), artikel 65, stk. 

3, i CSDR og artikel 32, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 

600/2014 om markeder for finansielle instrumenter (markedsmisbrugsforordningen). 

Videre udmønter § 58 i lov om kapitalmarkeder dele af den politiske aftale af 19. 

september 2018 om yderligere initiativer til styrkelse af indsatsen mod hvidvask og 

terrorfinansiering. 
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Det fremgår af § 58, stk. 1, i lov om kapitalmarkeder, at en operatør af et reguleret marked, 

en udbyder af dataindberetningstjenester og en værdipapircentral (CSD) skal have en 

ordning, hvorefter virksomhedens ansatte gennem en særlig, uafhængig og selvstændig 

kanal kan indberette overtrædelser eller potentielle overtrædelser af denne lov eller regler 

fastsat i medfør heraf eller Den Europæiske Unions forordninger for de områder af loven, 

som Finanstilsynet påser overholdelsen af i medfør af de regler, der fremgår af § 211, stk. 

1-3, og § 213, stk. 1-3 og 5, begået af virksomheden, herunder af ansatte eller medlemmer 

af bestyrelsen. Indberetninger til ordningen skal kunne foretages anonymt. Virksomheden 

skal følge op på indberetninger til ordningen og skriftligt kunne dokumentere, hvordan 

virksomheden har fulgt op herpå. 

 

Det fremgår af § 58, stk. 2, i lov om kapitalmarkeder, at ordningen i stk. 1 kan etableres 

via kollektiv overenskomst. 

 

Det foreslås at indsætte et 4. pkt. i § 58, stk. 1, i lov om kapitalmarkeder, hvorefter lov 

om beskyttelse af whistleblowere finder anvendelse på ordningen i 1. pkt., jf. dog § 2 i 

lov om beskyttelse af whistleblowere.  

 

Det foreslåede er en konsekvens af ikrafttrædelsen af lov om beskyttelse af 

whistleblowere, jf. lov nr. 1436 af 29. juni 2021, der implementerer Europa-Parlamentets 

og Rådets direktiv (EU) 2019/1937 af 23. oktober 2019 om beskyttelse af personer, der 

indberetter overtrædelser af EU-retten (whistleblowerdirektivet). 

 

Det foreslåede præciserer, at lov om beskyttelse af whistleblowere vil finde anvendelse 

på ordningen i 1. pkt., jf. dog § 2 i lov om beskyttelse af whistleblowere. § 2 i lov om 

beskyttelse af whistleblowere implementerer whistleblowerdirektivets artikel 3, stk. 1. 

Artiklen regulerer whistleblowerdirektivets forhold til regler om whistleblowerordninger 

i sektorspecifikke EU-retsakter, herunder ordningerne på det finansielle område.  

 

Det foreslåede præciserer, at reglerne i lov om kapitalmarkeder har forrang, når de giver 

whistlebloweren en bedre beskyttelse, end whistlebloweren vil få i medfør af lov om 

beskyttelse af whistleblowere. Indberetninger til whistleblowerordninger i de omfattede 

virksomheder skal derfor fortsat kunne foretages anonymt i medfør af § 58, stk. 1, 2. pkt., 

i lov om kapitalmarkeder. Det er på trods af, at der ikke stilles krav til, at indberetninger 

til whistleblowerordninger skal kunne foretages anonymt i medfør af lov om beskyttelse 

af whistleblowere. Det betyder bl.a., at kravene om bekræftelse, opfølgning og feedback, 

jf. § 12, stk. 2, nr. 1-3, i lov om beskyttelse af whistleblowere, ikke gælder i de tilfælde, 

hvor indberetningen er indgivet anonymt, og hvor det som følge af udformningen af 

whistleblowerordningen ikke vil være muligt at sende en sådan bekræftelse, følge op eller 

give feedback til whistlebloweren. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis den anonyme 

indberetning indgives til en fysisk postkasse.  
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Det foreslåede ændrer ikke på det skriftlige dokumentationskrav, der gælder for 

opfølgninger på indberetninger, og som bidrager til at sikre en effektiv tilsynsførelse, jf. 

§ 58, stk. 1, 3. pkt., i lov om kapitalmarkeder.  

 

Lov om beskyttelse af whistleblowere forpligter som udgangspunkt alene arbejdsgivere 

med 50 eller flere ansatte til at etablere en intern whistleblowerordning, jf. § 9, stk. 1, i 

lov om beskyttelse af whistleblowere. En undtagelse til dette udgangspunkt gælder for de 

arbejdsgivere, som er omfattet af anvendelsesområdet for de EU-retsakter, som er nævnt 

i whistleblowerdirektivets bilag del II, jf. § 2 i lov om beskyttelse af whistleblowere. 

 

Det foreslåede præciserer, at whistleblowerordninger i de finansielle virksomheder ud 

over at leve op til kravene i lov finansiel virksomhed tillige skal opfylde 

minimumskravene i lov om beskyttelse af whistleblowere i det omfang, kravene giver de 

ansatte en bedre beskyttelse end lov om finansiel virksomhed. Whistleblowerordninger i 

finansielle virksomheder med færre end 50 ansatte skal således også opfylde 

minimumskravene i lov om beskyttelse af whistleblowere i det omfang, kravene giver de 

ansatte en bedre beskyttelse end lov om finansiel virksomhed. 

 

Der er herved ikke taget stilling til, hvorvidt indberetninger, som i øvrigt vedrører alvor-

lige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold jf. § 1, nr. 2, i lov om beskyttelse af 

whistleblowere, omfatter indberetninger i medfør af § 58 i lov om kapitalmarkeder. 

 

Det foreslåede indebærer ikke en ændring af personkredsen, som den interne 

whistleblowerordning skal stilles til rådighed for. En operatør af et reguleret marked, en 

udbyder af dataindberetningstjenester og en værdipapircentral (CSD) er således fortsat 

kun forpligtet til at stille ordningen til rådighed for virksomhedens ansatte. 

 

Bestemmelsen i § 58, stk. 2, i lov om kapitalmarkeder om at ordningen i stk. 1 kan 

etableres via kollektiv overenskomst, vil ikke blive berørt af det foreslåede 4. pkt. 

 

Finanstilsynets tilsyn med operatører af et reguleret marked, udbydere af 

dataindberetningstjenester og værdipapircentraler (CSD) vil ikke blive berørt af den 

foreslåede bestemmelse. Finanstilsynet vil fortsat have kompetence til at føre tilsyn med 

disses overholdelse af bl.a. § 58 i lov om kapitalmarkeder, herunder kravet om at de skal 

have en intern whistleblowerordning, at indberetninger til ordningen skal kunne foretages 

anonymt, og at virksomheden skriftligt skal kunne dokumentere, hvordan virksomheden 

har fulgt op på indberetningerne. Finanstilsynet har ikke kompetence til at føre tilsyn med 

reglerne i lov om beskyttelse af whistleblowere. I de situationer hvor et krav eksempelvis 

følger af både § 58 i lov om kapitalmarkeder og reglerne i lov om beskyttelse af 

whistleblowere, vil Finanstilsynet have kompetence til at føre tilsyn med overholdelsen 

af § 58 i lov om kapitalmarkeder. 
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Til § 3 

 

Til nr. 1 

 

Lov om investeringsforeninger m.v. § 63 a indeholder regler om whistleblowerordninger 

i investeringsforeninger og SIKAV’er, som implementerer artikel 99 d i UCITS-

direktivet (2009/65/EC).  Videre er § 63 i lov om investeringsforeninger m.v. et resultat 

af dele af den politiske aftale af 19. september 2018 om yderligere initiativer til styrkelse 

af indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering. 

 

Det fremgår af § 63 a, stk. 1, i lov om investeringsforeninger m.v., at en 

investeringsforening og en SIKAV skal have en ordning, hvor deres ansatte via en særlig, 

uafhængig og selvstændig kanal kan indberette overtrædelser eller potentielle 

overtrædelser af den finansielle regulering begået af investeringsforeningen eller 

SIKAV’en, herunder af ansatte eller medlemmer af bestyrelsen i investeringsforeningen 

eller SIKAV’en. Indberetninger skal kunne foretages anonymt. En investeringsforening 

og en SIKAV skal følge op på indberetninger til ordningen og skriftligt kunne 

dokumentere, hvordan virksomheden har fulgt op på indberetningerne. 

 

Det fremgår af § 63 a, stk. 2, i lov om investeringsforeninger, at ordningen i stk. 1 kan 

etableres via kollektiv overenskomst.  

 

Af § 63 a, stk. 3, fremgår det, at stk. 1 alene finder anvendelse for investeringsforeninger 

og SIKAV’er, som beskæftiger flere end fem ansatte. Ordningen nævnt i stk. 1 og 2 skal 

være etableret senest 3 måneder efter, at virksomheden har ansat den sjette ansatte. 

 

Det fremgår af § 63 a, stk. 4, i lov om investeringsforeninger m.v., at Finanstilsynet i 

særlige tilfælde kan, hvor Finanstilsynet vurderer, at det vil være formålsløst, at der 

oprettes en ordning, dispensere fra kravet i stk. 1. Dispensation kan alene gives, hvor der 

foreligger særlige forhold, som tilsiger, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at stille krav 

om etablering af en whistleblowerordning. Et eksempel herpå kan være, hvis 

overskridelsen af grænsen på fem ansatte er midlertidig, eller hvis virksomheden er under 

afvikling. 

 

Det foreslås at indsætte et 4. pkt. i § 63 a, stk. 1, i lov om investeringsforeninger m.v., 

hvorefter lov om beskyttelse af whistleblowere finder anvendelse på ordningen i 1. pkt., 

jf. dog § 2 i lov om beskyttelse af whistleblowere. 

 

Det foreslåede indføres som konsekvens af ikrafttrædelsen af lov om beskyttelse af 

whistleblowere, jf. lov nr. 1436 af 29. juni 2021, der implementerer Europa-Parlamentets 

og Rådets direktiv (EU) 2019/1937 af 23. oktober 2019 om beskyttelse af personer, der 

indberetter overtrædelser af EU-retten (whistleblowerdirektivet). 
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Det foreslåede præciserer, at lov om beskyttelse af whistleblowere vil finde anvendelse 

på ordningen i 1. pkt., jf. dog § 2 i lov om beskyttelse af whistleblowere. § 2 i lov om 

beskyttelse af whistleblowere implementerer whistleblowerdirektivets artikel 3, stk. 1. 

Artiklen regulerer whistleblowerdirektivets forhold til regler om whistleblowerordninger 

i sektorspecifikke EU-retsakter, herunder ordningerne på det finansielle område.  

 

Det foreslåede præciserer, at reglerne i lov om investeringsforeninger m.v. har forrang, 

når de giver whistlebloweren en bedre beskyttelse, end whistlebloweren vil få i medfør 

af lov om beskyttelse af whistleblowere. Indberetninger til whistleblowerordninger i 

investeringsforeningerne og SIKAV’erne skal derfor fortsat kunne foretages anonymt i 

medfør af § 63 a, stk. 1, 2. pkt., i lov om investeringsforeninger m.v. Det er på trods af, 

at der ikke stilles krav til, at indberetninger til whistleblowerordninger skal kunne 

foretages anonymt i medfør af lov om beskyttelse af whistleblowere. Det betyder bl.a., at 

kravene om bekræftelse, opfølgning og feedback, jf. § 12, stk. 2, nr. 1-3, i lov om 

beskyttelse af whistleblowere, ikke gælder i de tilfælde, hvor indberetningen er indgivet 

anonymt, og hvor det som følge af udformningen af whistleblowerordningen ikke vil være 

muligt at sende en sådan bekræftelse, følge op eller give feedback til whistlebloweren. 

Det kan f.eks. være tilfældet, hvis den anonyme indberetning indgives til en fysisk 

postkasse.  

 

Det foreslåede ændrer ikke på det skriftlige dokumentationskrav, der gælder for 

opfølgninger på indberetninger, og som bidrager til at sikre en effektiv tilsynsførelse, jf. 

§ 63 a, stk. 1, 3. pkt., i lov om investeringsforeninger m.v. 

 

Lov om beskyttelse af whistleblowere forpligter som udgangspunkt alene arbejdsgivere 

med 50 eller flere ansatte til at etablere en intern whistleblowerordning, jf. § 9, stk. 1, i 

lov om beskyttelse af whistleblowere. En undtagelse til dette udgangspunkt gælder for de 

arbejdsgivere, som er omfattet af anvendelsesområdet for de EU-retsakter, som er nævnt 

i whistleblowerdirektivets bilag del II, jf. § 2 i lov om beskyttelse af whistleblowere. 

 

Det foreslåede præciserer, at whistleblowerordninger i de finansielle virksomheder ud 

over at leve op til kravene i lov finansiel virksomhed tillige skal opfylde 

minimumskravene i lov om beskyttelse af whistleblowere i det omfang, kravene giver de 

ansatte en bedre beskyttelse end lov om finansiel virksomhed. Whistleblowerordninger i 

finansielle virksomheder med færre end 50 ansatte skal således også opfylde 

minimumskravene i lov om beskyttelse af whistleblowere i det omfang, kravene giver de 

ansatte en bedre beskyttelse end lov om finansiel virksomhed. 

Der er herved ikke taget stilling til, hvorvidt indberetninger, som i øvrigt vedrører alvor-

lige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold jf. § 1, nr. 2, i lov om beskyttelse af 

whistleblowere, omfatter indberetninger i medfør af § 63 a i lov om investeringsforenin-

ger. 
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Det foreslåede indebærer ikke en ændring af personkredsen, som den interne 

whistleblowerordning skal stilles til rådighed for. En investeringsforening og en SIKAV 

er således fortsat kun forpligtet til at stille ordningen til rådighed for virksomhedens 

ansatte. 

 

Bestemmelsen i § 63 a, stk. 2, i lov om investeringsforeninger m.v. om at ordningen i stk. 

1 kan etableres via kollektiv overenskomst, vil ikke blive berørt af det foreslåede 4. pkt. 

 

Finanstilsynets mulighed for i særlige tilfælde at dispensere fra kravet i § 63 a, stk. 1, jf. 

stk. 4, i lov om investeringsforeninger m.v., hvor Finanstilsynet vurderer, at det vil være 

formålsløst, at der oprettes en ordning, vil bestå. Finanstilsynet kan imidlertid ikke 

undtage fra kravene i lov om beskyttelse af whistleblowere.  

 

Finanstilsynets tilsyn med investeringsforeningerne og SIKAV’erne vil ikke blive berørt 

af den foreslåede bestemmelse. Finanstilsynet vil fortsat have kompetence til at føre tilsyn 

med disses overholdelse af bl.a. § 63 a i lov om investeringsforeninger m.v., herunder 

kravet om at en investeringsforening og en SIKAV skal have en intern 

whistleblowerordning, at indberetninger til ordningen skal kunne foretages anonymt, og 

at investeringsforeningen og SIKAV’en skriftligt skal kunne dokumentere, hvordan 

virksomheden har fulgt op på indberetningerne. Finanstilsynet har ikke kompetence til at 

føre tilsyn med reglerne i lov om beskyttelse af whistleblowere. I de situationer hvor et 

krav eksempelvis følger af både § 63 a i lov om investeringsforeninger m.v. og reglerne 

i lov om beskyttelse af whistleblowere, vil Finanstilsynet have kompetence til at føre 

tilsyn med overholdelsen af § 63 a i lov om investeringsforeninger m.v. 

 

 

Til § 4 

 

Til nr. 1 

 

Lov om forsikringsformidling § 17 indeholder regler om whistleblowerordninger i 

forsikringsformidlere og genforsikringsformidlere, som implementerer artikel 35 i 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/97 om forsikringsdistribution (IDD). 

 

Reglerne udmønter desuden dele af den politiske aftale af 19. september 2018 om 

yderligere initiativer til styrkelse af indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering. 

 

Det fremgår af § 17, stk. 1, i lov om forsikringsformidling, at en forsikringsformidler og 

en genforsikringsformidler skal have en ordning, hvor deres ansatte via en særlig, 

uafhængig og selvstændig kanal kan indberette overtrædelser eller potentielle 

overtrædelser af den finansielle regulering begået af formidleren, herunder af ansatte eller 

medlemmer af bestyrelsen i formidleren. Indberetninger til ordningen skal kunne 

foretages anonymt. Forsikringsformidleren og genforsikringsformidleren skal følge op på 
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indberetninger til ordningen og skriftligt kunne dokumentere, hvordan formidleren har 

fulgt op på indberetningerne. 

 

Det fremgår af § 17, stk. 2, i lov om forsikringsformidling, at ordningen i stk. 1 kan 

etableres via kollektiv overenskomst. 

 

Det fremgår af § 17, stk. 3, i lov om forsikringsformidling, at stk. 1 alene finder 

anvendelse for en forsikringsformidler og en genforsikringsformidler, som beskæftiger 

flere end fem ansatte. Ordningen nævnt i stk. 1 og 2 skal være etableret senest 3 måneder 

efter, at formidleren har ansat den sjette ansatte. 

 

Finanstilsynet kan i særlige tilfælde dispensere fra kravet i stk. 1, hvis Finanstilsynet 

vurderer, at det vil være formålsløst, at der oprettes en ordning. Det fremgår af § 17, stk. 

4, i lov om forsikringsformidling. Dispensation kan alene gives, hvor der foreligger 

særlige forhold, som tilsiger, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at stille krav om 

etablering af en whistleblowerordning. Et eksempel herpå kan være, hvis overskridelsen 

af grænsen på fem ansatte er midlertidig, eller hvis formidleren er under afvikling. 

 

Det foreslås at indsætte et 4. pkt. i § 17, stk. 1, i lov om forsikringsformidling, hvorefter 

lov om beskyttelse af whistleblowere finder anvendelse på ordningen i 1. pkt., jf. dog § 2 

i lov om beskyttelse af whistleblowere.  

 

Det foreslåede er en konsekvens af ikrafttrædelsen af lov om beskyttelse af 

whistleblowere, jf. lov nr. 1436 af 29. juni 2021, der implementerer Europa-Parlamentets 

og Rådets direktiv (EU) 2019/1937 af 23. oktober 2019 om beskyttelse af personer, der 

indberetter overtrædelser af EU-retten (whistleblowerdirektivet). 

 

Den foreslåede bestemmelse præciserer, at lov om beskyttelse af whistleblowere vil finde 

anvendelse på ordningen i 1. pkt., jf. dog § 2 i lov om beskyttelse af whistleblowere. § 2 

i lov om beskyttelse af whistleblowere implementerer whistleblowerdirektivets artikel 3, 

stk. 1. Artiklen regulerer whistleblowerdirektivets forhold til regler om 

whistleblowerordninger i sektorspecifikke EU-retsakter, herunder ordningerne på det 

finansielle område.  

Det foreslåede præciserer, at reglerne i lov om forsikringsformidling har forrang, når de 

giver whistlebloweren en bedre beskyttelse, end whistlebloweren vil få i medfør af lov 

om beskyttelse af whistleblowere. Indberetninger til whistleblowerordninger i 

forsikringsformidlere og genforsikringsformidlere skal derfor fortsat kunne foretages 

anonymt i medfør af § 17, stk. 1, 2. pkt., i lov om forsikringsformidling. Det betyder bl.a., 

at kravene om bekræftelse, opfølgning og feedback, jf. § 12, stk. 2, nr. 1-3, i lov om 

beskyttelse af whistleblowere, ikke gælder i de tilfælde, hvor indberetningen er indgivet 

anonymt, og hvor det som følge af udformningen af whistleblowerordningen ikke vil være 

muligt at sende en sådan bekræftelse, følge op eller give feedback til whistlebloweren. 

Det kan f.eks. være tilfældet, hvis den anonyme indberetning indgives til en fysisk 

postkasse.  
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Det foreslåede ændrer ikke på det skriftlige dokumentationskrav, der gælder for 

opfølgninger på indberetninger, og som bidrager til at sikre en effektiv tilsynsførelse, jf. 

§ 17, stk. 1, 3. pkt., i lov om forsikringsformidling. 

Lov om beskyttelse af whistleblowere forpligter som udgangspunkt alene arbejdsgivere 

med 50 eller flere ansatte til at etablere en intern whistleblowerordning, jf. § 9, stk. 1, i 

lov om beskyttelse af whistleblowere. En undtagelse til dette udgangspunkt gælder for de 

arbejdsgivere, som er omfattet af anvendelsesområdet for de EU-retsakter, som er nævnt 

i whistleblowerdirektivets bilag del II, jf. § 2 i lov om beskyttelse af whistleblowere. 

 

Det foreslåede præciserer, at whistleblowerordninger i de finansielle virksomheder ud 

over at leve op til kravene i lov finansiel virksomhed tillige skal opfylde 

minimumskravene i lov om beskyttelse af whistleblowere i det omfang, kravene giver de 

ansatte en bedre beskyttelse end lov om finansiel virksomhed. Whistleblowerordninger i 

finansielle virksomheder med færre end 50 ansatte skal således også opfylde 

minimumskravene i lov om beskyttelse af whistleblowere i det omfang, kravene giver de 

ansatte en bedre beskyttelse end lov om finansiel virksomhed. 

 

Der er herved ikke taget stilling til, hvorvidt indberetninger, som i øvrigt vedrører alvor-

lige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold jf. § 1, nr. 2, i lov om beskyttelse af 

whistleblowere, omfatter indberetninger i medfør af § 17 i forsikringsformidlingsloven. 

 

Det foreslåede indebærer ikke en ændring i den personkreds, som den interne 

whistleblowerordning i medfør af lov om forsikringsformidling skal stilles til rådighed 

for. En forsikringsformidler og en genforsikringsformidler er således fortsat kun 

forpligtet til at stille ordningen til rådighed for formidlerens ansatte. 

 

Bestemmelsen i § 17, stk. 2, i lov om forsikringsformidling om at ordningen i stk. 1 kan 

etableres via kollektiv overenskomst, vil ikke blive berørt af det foreslåede 4. pkt. 

 

Finanstilsynets mulighed for i særlige tilfælde at dispensere fra kravet i § 17, stk. 1, jf. 

stk. 4, i lov om forsikringsformidling, hvor Finanstilsynet vurderer, at det vil være 

formålsløst, at der oprettes en ordning, vil bestå. Finanstilsynet kan imidlertid ikke 

undtage fra kravene i lov om beskyttelse af whistleblowere.  

 

Finanstilsynets tilsyn med forsikringsformidlere og genforsikringsformidlere vil ikke 

blive berørt af den foreslåede bestemmelse. Finanstilsynet vil fortsat have kompetence til 

at føre tilsyn med disses overholdelse af bl.a. § 17 i lov om forsikringsformidling, 

herunder kravet om at en forsikringsformidler og en genforsikringsformidler skal have en 

intern whistleblowerordning, at indberetninger til ordningen skal kunne foretages 

anonymt, og at formidleren skriftligt skal kunne dokumentere, hvordan formidleren har 

fulgt op på indberetningerne. Finanstilsynet har ikke kompetence til at føre tilsyn med 

reglerne i lov om beskyttelse af whistleblowere. I de situationer hvor et krav eksempelvis 

følger af både § 17 i lov om forsikringsformidling og reglerne i lov om beskyttelse af 
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whistleblowere, vil Finanstilsynet have kompetence til at føre tilsyn med overholdelsen 

af § 17 i lov om forsikringsformidling. 

 

Til § 5 

Til nr. 1 

 

Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme 

(hvidvaskloven) § 35 indeholder regler om whistleblowerordninger i virksomheder og 

hos personer omfattet af lovens § 1, stk. 1, nr. 5, 8 og 11, for så vidt angår alternative 

investeringsfonde, og nr. 13-20 og 22-24.  

 

Bestemmelserne implementerer artikel 38, 61, stk. 2, litra b, og 61, stk. 3, i Europa-

Parlamentet og Rådets Direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 og artikel 1, stk. 1, nr. 23 

og nr. 39, litra b, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/843 af 30. maj 

2018. Videre er § 35 i hvidvaskloven et resultat af dele af den politiske aftale af 19. 

september 2018 om yderligere initiativer til styrkelse af indsatsen mod hvidvask og 

terrorfinansiering. 

 

Det fremgår af § 35, stk. 1, i hvidvaskloven, at virksomheder og personer omfattet af § 1, 

stk. 1, nr. 5, 8 og 11, for så vidt angår alternative investeringsfonde, og nr. 13-20 og 22-

24, skal have en ordning, hvor deres ansatte via en særlig, uafhængig og selvstændig kanal 

kan indberette overtrædelser eller potentielle overtrædelser af denne lov og regler udstedt 

i medfør heraf. Indberetninger til ordningen skal kunne foretages anonymt. Virksomheder 

og personer skal følge op på indberetninger til ordningen og skriftligt kunne dokumentere, 

hvordan virksomhederne eller personerne har fulgt op på indberetningerne. 

 

Det fremgår af § 35, stk. 2, at ordningen i stk. 1 kan etableres via kollektiv overenskomst.  

 

Det fremgår af hvidvasklovens § 35, stk. 3, at stk. 1 alene finder anvendelse for 

virksomheder og personer, som beskæftiger flere end fem ansatte. Ordningen nævnt i stk. 

1 skal være etableret senest 3 måneder efter, at virksomheden eller personen har ansat den 

sjette ansatte. 

 

Det følger af hvidvasklovens § 35, stk. 4, at tilsynsmyndigheden kan i særlige tilfælde, 

hvor myndigheden vurderer, at det vil være formålsløst, at der oprettes en ordning, 

dispensere fra kravet i stk. 1. Dispensation kan alene gives, hvor der foreligger særlige 

forhold, som tilsiger, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at stille krav om etablering af 

en whistleblowerordning. Et eksempel herpå kan være, hvis overskridelsen af grænsen på 

fem ansatte er midlertidig, eller hvis virksomheden er under afvikling. 

 

Det foreslås at indsætte et 4. pkt. i § 35, stk. 1, i hvidvaskloven, hvorefter lov om 

beskyttelse af whistleblowere finder anvendelse på ordningen i 1. pkt., jf. dog § 2 i lov 

om beskyttelse af whistleblowere.  
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Det foreslåede er en konsekvens af ikrafttrædelsen af lov om beskyttelse af 

whistleblowere, jf. lov nr. 1436 af 29. juni 2021, der implementerer Europa-Parlamentets 

og Rådets direktiv (EU) 2019/1937 af 23. oktober 2019 om beskyttelse af personer, der 

indberetter overtrædelser af EU-retten. 

 

Det foreslåede præciserer, at lov om beskyttelse af whistleblowere finder anvendelse på 

ordningen omfattet af 1. pkt., jf. dog § 2 i lov om beskyttelse af whistleblowere. § 2 i lov 

om beskyttelse af whistleblowere implementerer whistleblowerdirektivets artikel 3, stk. 

1. Whistleblowerdirektivets artikel 3, stk. 1, regulerer whistleblowerdirektivets forhold 

til regler om whistleblowerordninger i sektorspecifikke EU-retsakter, herunder 

ordningerne på det finansielle område.  

 

Det foreslåede præciserer, at reglerne i hvidvaskloven har forrang, når de giver 

whistlebloweren en bedre beskyttelse, end whistlebloweren vil få i medfør af lov om 

beskyttelse af whistleblowere. Indberetninger til whistleblowerordninger i virksomheder 

og personer omfattet af § 1, stk. 1, nr. 5, 8 og 11, for så vidt angår alternative 

investeringsfonde, og nr. 13-20 og 22-24, i hvidvaskloven, skal derfor fortsat kunne 

foretages anonymt i medfør af § 35, stk. 1, 2. pkt., i hvidvaskloven. Det betyder bl.a., at 

kravene om bekræftelse, opfølgning og feedback, jf. § 12, stk. 2, nr. 1-3, i lov om 

beskyttelse af whistleblowere, ikke gælder i de tilfælde, hvor indberetningen er indgivet 

anonymt, og hvor det som følge af udformningen af whistleblowerordningen ikke vil være 

muligt at sende en sådan bekræftelse, følge op eller give feedback til whistlebloweren. 

Det kan f.eks. være tilfældet, hvis den anonyme indberetning indgives til en fysisk 

postkasse. 

 

Det foreslåede ændrer ikke på det skriftlige dokumentationskrav, der gælder for 

opfølgninger på indberetninger, og som bidrager til at sikre en effektiv tilsynsførelse, jf. 

§ 35, stk. 1, 3. pkt., i hvidvaskloven. 

 

Lov om beskyttelse af whistleblowere forpligter som udgangspunkt alene arbejdsgivere 

med 50 eller flere ansatte til at etablere en intern whistleblowerordning, jf. § 9, stk. 1, i 

lov om beskyttelse af whistleblowere. En undtagelse til dette udgangspunkt gælder for de 

arbejdsgivere, som er omfattet af anvendelsesområdet for de EU-retsakter, som er nævnt 

i whistleblowerdirektivets bilag del II, jf. § 2 i lov om beskyttelse af whistleblowere. 

 

Det foreslåede præciserer, at whistleblowerordninger i de finansielle virksomheder ud 

over at leve op til kravene i lov finansiel virksomhed tillige skal opfylde 

minimumskravene i lov om beskyttelse af whistleblowere i det omfang, kravene giver de 

ansatte en bedre beskyttelse end lov om finansiel virksomhed. Whistleblowerordninger i 

finansielle virksomheder med færre end 50 ansatte skal således også opfylde 

minimumskravene i lov om beskyttelse af whistleblowere i det omfang, kravene giver de 

ansatte en bedre beskyttelse end lov om finansiel virksomhed. 
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Der er herved ikke taget stilling til, hvorvidt indberetninger, som i øvrigt vedrører alvor-

lige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold jf. § 1, nr. 2, i lov om beskyttelse af 

whistleblowere, omfatter indberetninger i medfør af § 35 i hvidvaskloven. 

 

Det foreslåede indebærer ikke en ændring i den personkreds, som den interne 

whistleblowerordning i medfør af hvidvaskloven skal stilles til rådighed for. En forpligtet 

virksomhed eller person er således fortsat kun forpligtet til at stille ordningen til rådighed 

for virksomhedens eller personens ansatte. 

 

Bestemmelsen i § 35, stk. 2, i hvidvaskloven om at ordningen i stk. 1 kan etableres via 

kollektiv overenskomst, vil ikke blive berørt af det foreslåede 4. pkt. 

 

Finanstilsynets mulighed for i særlige tilfælde at dispensere fra kravet i § 35, stk. 1, jf. 

stk. 4, i hvidvaskloven, hvor Finanstilsynet vurderer, at det vil være formålsløst, at der 

oprettes en ordning, vil bestå. Finanstilsynet kan imidlertid ikke undtage fra kravene i lov 

om beskyttelse af whistleblowere.  

 

Finanstilsynets tilsyn med de i medfør af hvidvaskloven forpligtede virksomheder og 

personer vil ikke blive berørt af den foreslåede bestemmelse. Finanstilsynet vil fortsat 

have kompetence til at føre tilsyn med disses overholdelse af bl.a. § 35 i hvidvaskloven, 

herunder kravet om at have en intern whistleblowerordning, at indberetninger til 

ordningen skal kunne foretages anonymt, og at virksomheden og personen skriftligt skal 

kunne dokumentere, hvordan virksomheden eller personen har fulgt op på 

indberetningerne. Finanstilsynet har ikke kompetence til at føre tilsyn med reglerne i lov 

om beskyttelse af whistleblowere. I de situationer hvor et krav eksempelvis følger af både 

§ 35 i hvidvaskloven og reglerne i lov om beskyttelse af whistleblowere, vil Finanstilsynet 

have kompetence til at føre tilsyn med overholdelsen af § 35 i hvidvaskloven. 

 

Til § 6 

Til nr. 1 

 

Lov om betalinger (betalingsloven) § 26 indeholder regler om whistleblowerordninger i 

e-pengeinstitutter og betalingsinstitutter.  

 

Reglerne udmønter dele af den politiske aftale af 10. oktober 2013 om regulering af 

systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI) samt krav til alle banker og 

realkreditinstitutter om mere og bedre kapital og højere likviditet (Bankpakke 6) og den 

politiske aftale af 19. september 2018 om yderligere initiativer til styrkelse af indsatsen 

mod hvidvask og terrorfinansiering.  

 

Det fremgår af § 26, stk. 1, i betalingsloven, at e-pengeinstitutter og betalingsinstitutter 

skal have en ordning, hvor virksomhedens ansatte gennem en særlig, uafhængig og 

selvstændig kanal kan indberette overtrædelser eller potentielle overtrædelser af denne 

lov, regler fastsat i medfør heraf eller bestemmelser indeholdt i Den Europæiske Unions 
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forordninger for de områder af loven, som Finanstilsynet påser overholdelsen af i medfør 

af de regler, der fremgår af § 130, begået af virksomheden, herunder af ansatte eller 

medlemmer af bestyrelsen i virksomheden. Indberetninger til ordningen skal kunne 

foretages anonymt. Virksomheden skal følge op på indberetninger til ordningen og 

skriftligt kunne dokumentere, hvordan virksomheden har fulgt op på indberetningerne. 

 

Det fremgår af § 26, stk. 2, i betalingsloven, at ordningen i stk. 1 kan etableres gennem 

en kollektiv overenskomst.  

 

Det fremgår af § 26, stk. 3, i betalingsloven, at stk. 1 alene finder anvendelse for 

virksomheder, som beskæftiger flere end fem ansatte. Ordningen nævnt i stk. 1 og 2 skal 

være etableret senest 3 måneder efter, at virksomheden har ansat den sjette ansatte 

 

Det følger af § 26, stk. 4, i betalingsloven, at Finanstilsynet i særlige tilfælde kan fritage 

for kravet i stk. 1. Dispensation kan alene gives, hvor der foreligger særlige forhold, som 

tilsiger, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at stille krav om etablering af en 

whistleblowerordning.  

 

Det foreslås at indsætte et 4. pkt. i § 26, stk. 1, i betalingsloven, hvorefter lov om 

beskyttelse af whistleblowere finder anvendelse på ordningen i 1. pkt.  

 

Det foreslåede er en konsekvens af ikrafttrædelsen af lov om beskyttelse af 

whistleblowere, jf. lov nr. 1436 af 29. juni 2021, der implementerer Europa-Parlamentets 

og Rådets direktiv (EU) 2019/1937 af 23. oktober 2019 om beskyttelse af personer, der 

indberetter overtrædelser af EU-retten (whistleblowerdirektivet). 

 

Det følger af det foreslåede 4. pkt., at lov om beskyttelse af whistleblowere vil finde 

anvendelse på ordningen i 1. pkt. 

 

Det foreslåede præciserer, at reglerne i betalingsloven har forrang, når de giver 

whistlebloweren en bedre beskyttelse, end whistlebloweren vil få i medfør af lov om 

beskyttelse af whistleblowere. Indberetninger til whistleblowerordninger i e-

pengeinstitutter og betalingsinstitutter skal derfor fortsat kunne foretages anonymt i 

medfør af § 26, stk. 1, 2. pkt., i betalingsloven. Det er på trods af, at der ikke stilles krav 

til, at indberetninger til whistleblowerordninger skal kunne foretages anonymt i medfør 

af lov om beskyttelse af whistleblowere. Kravene om bl.a. bekræftelse, opfølgning og 

feedback, jf. § 12, stk. 2, nr. 1-3, i lov om beskyttelse af whistleblowere, gælder dermed 

ikke i de tilfælde, hvor indberetningen er indgivet anonymt, og hvor det som følge af 

udformningen af whistleblowerordningen ikke vil være muligt at sende en sådan 

bekræftelse, følge op eller give feedback til whistlebloweren. Det kan f.eks. være 

tilfældet, hvis den anonyme indberetning indgives til en fysisk postkasse. 
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Det foreslåede ændrer ikke på det skriftlige dokumentationskrav, der gælder for 

opfølgninger på indberetninger, og som bidrager til at sikre en effektiv tilsynsførelse, jf. 

§ 26, stk. 1, 3. pkt., i betalingsloven. 

 

Det foreslåede medfører, at whistleblowerordninger i e-pengeinstitutter og 

betalingsinstitutter ud over at leve op til kravene i betalingsloven tillige skal opfylde 

minimumskravene i lov om beskyttelse af whistleblowere i det omfang, kravene giver de 

ansatte en bedre beskyttelse end betalingsloven. 

 

Lov om beskyttelse af whistleblowere forpligter alene arbejdsgivere med 50 eller flere 

ansatte til at etablere en intern whistleblowerordning, jf. § 9, stk. 1, i lov om beskyttelse 

af whistleblowere.  

 

Det foreslåede medfører ikke ændringer i, hvilke virksomheder der i medfør af 

betalingsloven er forpligtet til at etablere interne whistleblowerordninger. 

 

Det foreslåede indebærer, at whistleblowerordninger i virksomheder med færre end 50 

ansatte, som er oprettet i henhold til betalingsloven, også skal opfylde kravene i lov om 

beskyttelse af whistleblowere. Dette gælder uanset, at lov om beskyttelse af 

whistleblowere alene forpligter arbejdsgivere med 50 eller flere ansatte til at etablere en 

intern whistleblowerordning.  

 

Der er herved ikke taget stilling til, hvorvidt indberetninger, som i øvrigt vedrører 

alvorlige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold jf. § 1, nr. 2, i lov om beskyttelse 

af whistleblowere, omfatter indberetninger i medfør af § 26 i betalingsloven.  

 

Det foreslåede indebærer ikke en ændring af personkredsen, som den interne 

whistleblowerordning i medfør af betalingsloven skal stilles til rådighed for. Et e-

pengeinstitut og et betalingsinstitut er således fortsat kun forpligtet til at stille ordningen 

til rådighed for virksomhedens ansatte. 

 

Bestemmelsen i § 26 a, stk. 2, i betalingsloven om at ordningen i stk. 1 kan etableres 

gennem en kollektiv overenskomst, vil ikke blive berørt af det foreslåede 4. pkt. 

 

Finanstilsynets mulighed for i særlige tilfælde at fritage fra kravet i § 26, stk. 1, jf. stk. 4, 

i betalingsloven, vil fortsat bestå. Finanstilsynet kan imidlertid ikke undtage fra kravene 

i lov om beskyttelse af whistleblowere.  

 

Finanstilsynets tilsyn med e-pengeinstitutter og betalingsinstitutter vil ikke blive berørt 

af den foreslåede bestemmelse. Finanstilsynet vil fortsat have kompetence til at føre tilsyn 

med disses overholdelse af bl.a. § 26 i betalingsloven, herunder kravet om at et e-

pengeinstitut og et betalingsinstitut skal have en intern whistleblowerordning, at 

indberetninger til ordningen skal kunne foretages anonymt, og at virksomheden skriftligt 

skal kunne dokumentere, hvordan virksomheden har fulgt op på indberetningerne. 
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Finanstilsynet har ikke kompetence til at føre tilsyn med reglerne i lov om beskyttelse af 

whistleblowere. I de situationer hvor et krav eksempelvis følger af både § 26 i 

betalingsloven og reglerne i lov om beskyttelse af whistleblowere, vil Finanstilsynet have 

kompetence til at føre tilsyn med overholdelsen af § 26 i betalingsloven. 

 

Til § 7 

Til nr. 1 

 

§ 24 g i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP-loven) indeholder regler om en 

whistleblowerordning i Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP). 

 

Reglerne udmønter dele af den politiske aftale af 10. oktober 2013 om regulering af 

systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI) samt krav til alle banker og 

realkreditinstitutter om mere og bedre kapital og højere likviditet (Bankpakke 6) og den 

politiske aftale af 19. september 2018 om yderligere initiativer til styrkelse af indsatsen 

mod hvidvask og terrorfinansiering.  

 

Det fremgår af § 24 g, stk. 1, i ATP-loven, at ATP skal have en ordning, hvor dets ansatte 

via en særlig, uafhængig og selvstændig kanal kan indberette overtrædelser eller 

potentielle overtrædelser af den finansielle regulering begået af virksomheden, herunder 

af ansatte eller medlemmer af bestyrelsen i virksomheden. Indberetninger til ordningen 

skal kunne foretages anonymt. ATP skal følge op på indberetninger til ordningen og 

skriftligt kunne dokumentere, hvordan ATP har fulgt op på indberetningerne. 

 

Det fremgår af § 24 g, stk. 2, at ordningen i stk. 1 kan etableres via kollektiv 

overenskomst. 

 

Det foreslås at indsætte et 4. pkt. i § 24 g, stk. 1, i ATP-loven, hvorefter lov om beskyttelse 

af whistleblowere finder anvendelse på ordningen omfattet af 1. pkt. 

 

Det foreslåede er en konsekvens af ikrafttrædelsen af lov om beskyttelse af 

whistleblowere (lov nr. 1436 af 29. juni 2021), der implementerer Europa-Parlamentets 

og Rådets direktiv (EU) 2019/1937 af 23. oktober 2019 om beskyttelse af personer, der 

indberetter overtrædelser af EU-retten (whistleblowerdirektivet).  

 

Det følger af det foreslåede 4. pkt., at lov om beskyttelse af whistleblowere vil finde 

anvendelse på ordningen omfattet af 1. pkt.  

 

Den foreslåede bestemmelse indebærer, at reglerne i ATP-loven har forrang, når de giver 

whistlebloweren en bedre beskyttelse, end whistlebloweren vil få i medfør af lov om 

beskyttelse af whistleblowere. Indberetninger til whistleblowerordningen i ATP skal 

derfor fortsat kunne foretages anonymt i medfør af § 24 g, stk. 1, 2. pkt., i ATP-loven. 

Det er på trods af, at der ikke stilles krav til, at indberetninger til whistleblowerordninger 

skal kunne foretages anonymt i medfør af lov om beskyttelse af whistleblowere. Det 
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indebærer bl.a., at kravene om bekræftelse, opfølgning og feedback, jf. § 12, stk. 2, nr. 1-

3, i lov om beskyttelse af whistleblowere, ikke gælder i de tilfælde, hvor indberetningen 

er indgivet anonymt, og hvor det som følge af udformningen af whistleblowerordningen 

ikke vil være muligt at sende en sådan bekræftelse, følge op eller give feedback til 

whistlebloweren. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis den anonyme indberetning indgives 

til en fysisk postkasse.  

 

Det foreslåede har ikke til hensigt at ændre på det skriftlige dokumentationskrav, der 

gælder for opfølgninger på indberetninger, og som bidrager til at sikre en effektiv 

tilsynsførelse, jf. § 24 g, stk. 1, 3. pkt., i ATP-loven. 

 

Det foreslåede medfører, at whistleblowerordningen i ATP ud over at leve op til kravene 

i ATP-loven tillige skal opfylde minimumskravene i lov om beskyttelse af 

whistleblowere, i det omfang kravene giver de ansatte en bedre beskyttelse end ATP-

loven.  

 

Lov om beskyttelse af whistleblowere forpligter alene arbejdsgivere med 50 eller flere 

ansatte til at etablere en intern whistleblowerordning, jf. § 9, stk. 1, i lov om beskyttelse 

af whistleblowere. 

 

Den foreslåede bestemmelse ændrer ikke på, at ATP er forpligtet til at have en intern 

whistleblowerordning. 

 

Forslaget indebærer, at whistleblowerordningen i ATP, som er oprettet i henhold til ATP-

loven, også skal opfylde kravene i lov om beskyttelse af whistleblowere. Dette gælder 

uanset, at lov om beskyttelse af whistleblowere alene forpligter arbejdsgivere med 50 

eller flere ansatte til at etablere en intern whistleblowerordning.  

 

Der er herved ikke taget stilling til, hvorvidt indberetninger, som i øvrigt vedrører alvor-

lige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold jf. § 1, nr. 2, i lov om beskyttelse af 

whistleblowere, omfatter indberetninger i medfør af § 24 g i ATP-loven 

 

Forslaget indebærer ikke en ændring i den personkreds, som den interne 

whistleblowerordning i ATP skal stilles til rådighed for i medfør af ATP-loven. ATP er 

således fortsat kun forpligtet til at stille ordningen til rådighed for virksomhedens ansatte.  

 

Bestemmelsen i § 24 g, stk. 2, i ATP-loven om, at ordningen i stk. 1 kan etableres via 

kollektiv overenskomst, vil ikke blive berørt af det foreslåede 4. pkt.    

 

Finanstilsynets tilsyn med ATP vil ikke blive berørt af den foreslåede bestemmelse. 

Finanstilsynet vil fortsat have kompetence til at føre tilsyn med ATP’s overholdelse af 

bl.a. § 24 g i ATP-loven, herunder kravet om at ATP skal have en intern 

whistleblowerordning, at indberetninger til ordningen skal kunne foretages anonymt, og 

at ATP skriftligt skal kunne dokumentere, hvordan ATP har fulgt op på indberetningerne. 
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Finanstilsynet har ikke kompetence til at føre tilsyn med reglerne i lov om beskyttelse af 

whistleblowere. I de situationer hvor et krav eksempelvis følger af både § 24 g i ATP-

loven og reglerne i lov om beskyttelse af whistleblowere, vil Finanstilsynet have 

kompetence til at føre tilsyn med overholdelsen af § 24 g i ATP-loven. 

 

Til § 8 

Til nr. 1 

 

§ 27 a i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. (FAIF-loven) indeholder 

regler om whistleblowerordninger for forvaltere af alternative investeringsfonde, der er 

omfattet af FAIF-loven.  

 

Reglerne udmønter dele af den politiske aftale af 10. oktober 2013 om regulering af 

systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI) samt krav til alle banker og 

realkreditinstitutter om mere og bedre kapital og højere likviditet (Bankpakke 6) samt den 

politiske aftale af 19. september 2018 om yderligere initiativer til styrkelse af indsatsen 

mod hvidvask og terrorfinansiering.  

 

Det følger af § 27 a, stk. 1, i FAIF-loven, at en forvalter af alternative investeringsfonde 

skal have en ordning, hvor forvalterens ansatte via en særlig, uafhængig og selvstændig 

kanal kan indberette overtrædelser eller potentielle overtrædelser af FAIF-loven, regler 

udstedt i medfør heraf og bestemmelser indeholdt i Den Europæiske Unions forordninger 

for de områder af loven, som Finanstilsynet fører tilsyn med, begået af forvalteren af 

alternative investeringsfonde, herunder af ansatte eller medlemmer af bestyrelsen i 

forvalteren. Indberetninger til ordningen skal kunne foretages anonymt. Forvalteren skal 

følge op på indberetninger til ordningen og skriftligt kunne dokumentere, hvordan 

forvalteren har fulgt op på indberetningerne. 

 

Det fremgår af § 27 a, stk. 2, at ordningen i stk. 1 kan etableres via kollektiv 

overenskomst. 

 

Ifølge § 27 a, stk. 3, i FAIF-loven finder stk. 1 alene anvendelse for forvaltere af 

alternative investeringsfonde, som beskæftiger flere end fem ansatte. Ordningen nævnt i 

stk. 1 og 2 skal være etableret senest 3 måneder efter, at virksomheden har ansat den sjette 

ansatte. 

 

Finanstilsynet kan i særlige tilfælde, hvor Finanstilsynet vurderer, at det vil være 

formålsløst, at der oprettes en ordning, dispensere fra kravet i stk. 1, jf. § 27 a, stk. 4, i 

FAIF-loven. Dispensation kan alene gives, hvor der foreligger særlige forhold, som 

tilsiger, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at stille krav om etablering af en 

whistleblowerordning.   

 

Det foreslås at indsætte et 4. pkt. i § 27 a, stk. 1, i FAIF-loven, hvorefter lov om 

beskyttelse af whistleblowere finder anvendelse på ordningen omfattet af 1. pkt.  
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Det foreslåede er en konsekvens af ikrafttrædelsen af lov om beskyttelse af 

whistleblowere (lov nr. 1436 af 29. juni 2021), der implementerer Europa-Parlamentets 

og Rådets direktiv (EU) 2019/1937 af 23. oktober 2019 om beskyttelse af personer, der 

indberetter overtrædelser af EU-retten (whistleblowerdirektivet). 

 

Det følger af det foreslåede 4. pkt., at lov om beskyttelse af whistleblowere vil finde 

anvendelse på ordningen omfattet 1. pkt. 

 

Det foreslåede præciserer, at reglerne i FAIF-loven har forrang, når de giver 

whistlebloweren en bedre beskyttelse, end whistlebloweren vil få i medfør af lov om 

beskyttelse af whistleblowere. Indberetninger til whistleblowerordninger i forvaltere af 

alternative investeringsfonde skal derfor fortsat kunne foretages anonymt i medfør af § 

27 a, stk. 1, 2. pkt., i FAIF-loven. Det er på trods af, at der ikke stilles krav til, at 

indberetninger til whistleblowerordninger skal kunne foretages anonymt i medfør af lov 

om beskyttelse af whistleblowere. Det indebærer bl.a., at kravene om bekræftelse, 

opfølgning og feedback, jf. § 12, stk. 2, nr. 1-3, i lov om beskyttelse af whistleblowere, 

ikke gælder i de tilfælde, hvor indberetningen er indgivet anonymt, og hvor det som følge 

af udformningen af whistleblowerordningen ikke vil være muligt at sende en sådan 

bekræftelse, følge op eller give feedback til whistlebloweren. Det kan f.eks. være 

tilfældet, hvis den anonyme indberetning indgives til en fysisk postkasse. 

 

Det bestemmelse har ikke til hensigt at ændre på det skriftlige dokumentationskrav, der 

gælder for opfølgninger på indberetninger, og som bidrager til at sikre en effektiv 

tilsynsførelse, jf. § 27 a, stk. 1, 3. pkt., i FAIF-loven. 

 

Det foreslåede præciserer, at whistleblowerordninger i forvaltere af alternative 

investeringsfonde ud over at leve op til kravene i FAIF-loven tillige skal opfylde 

minimumskravene i lov om beskyttelse af whistleblowere i det omfang, kravene giver de 

ansatte en bedre beskyttelse end FAIF-loven. 

Lov om beskyttelse af whistleblowere forpligter alene arbejdsgivere med 50 eller flere 

ansatte til at etablere en intern whistleblowerordning, jf. § 9, stk. 1, i lov om beskyttelse 

af whistleblowere.  

 

Den foreslåede bestemmelse medfører ikke ændringer i, hvilke virksomheder der i medfør 

af lov om firmapensionskasser er forpligtet til at etablere interne whistleblowerordninger. 

 

Forslaget indebærer, at whistleblowerordninger i forvaltere af alternative 

investeringsfonde med færre end 50 ansatte, som er oprettet i henhold FAIF-loven også 

skal opfylde kravene i lov om beskyttelse af whistleblowere. Dette gælder uanset, at lov 

om beskyttelse af whistleblowere alene forpligter arbejdsgivere med 50 eller flere ansatte 

til at etablere en intern whistleblowerordning.   
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Der er herved ikke taget stilling til, hvorvidt indberetninger, som i øvrigt vedrører 

alvorlige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold jf. § 1, nr. 2, i lov om beskyttelse 

af whistleblowere, omfatter indberetninger i medfør af § 27 a i FAIF-loven. 

Det foreslåede indebærer ikke en ændring af personkredsen, som den interne 

whistleblowerordning i medfør af FAIF-loven skal stilles til rådighed for hos forvalteren. 

En forvalter af alternative investeringsfonde er således fortsat kun forpligtet til at stille 

ordningen til rådighed for virksomhedens ansatte. 

 

Bestemmelsen i § 27 a, stk. 2, i FAIF-loven om at ordningen i stk. 1 kan etableres via 

kollektiv overenskomst, vil ikke blive berørt af det foreslåede 4. pkt. 

 

Finanstilsynets mulighed for i særlige tilfælde at dispensere fra kravet i § 27 a, stk. 1, jf. 

stk. 4, i FAIF-loven, hvor Finanstilsynet vurderer, at det vil være formålsløst, at der 

oprettes en ordning, vil fortsat bestå. Finanstilsynet kan imidlertid ikke undtage fra 

kravene i lov om beskyttelse af whistleblowere. Forvaltere af alternative 

investeringsfonde med 50 eller flere ansatte vil derfor skulle have en 

whistleblowerordning i henhold til lov om beskyttelse af whistleblowere og leve op til 

kravene i denne lov, uanset at Finanstilsynet måtte undtage forvalteren fra kravet i § 27 

a, stk. 1, i FAIF-loven.    

 

Finanstilsynets tilsyn med forvaltere af alternative investeringsfonde vil ikke blive berørt 

af den foreslåede bestemmelse. Finanstilsynet vil fortsat have kompetence til at føre tilsyn 

med disses overholdelse af bl.a. § 27 a i FAIF-loven, herunder kravet om at en forvalter 

af alternative investeringsfonde skal have en intern whistleblowerordning, at 

indberetninger til ordningen skal kunne foretages anonymt, og at forvalteren skriftligt 

skal kunne dokumentere, hvordan forvalteren har fulgt op på indberetningerne. 

Finanstilsynet har ikke kompetence til at føre tilsyn med reglerne i lov om beskyttelse af 

whistleblowere. I de situationer hvor et krav eksempelvis følger af både § 27 a i FAIF-

loven og reglerne i lov om beskyttelse af whistleblowere, vil Finanstilsynet have 

kompetence til at føre tilsyn med overholdelsen af § 27 a i FAIF-loven. 

 

Til § 9 

Til nr. 1 

 

§ 5 f i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond indeholder regler om en 

whistleblowerordning i Lønmodtagernes Dyrtidsfond. 

 

Reglerne udmønter dele af den politiske aftale af 10. oktober 2013 om regulering af 

systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI) samt krav til alle banker og 

realkreditinstitutter om mere og bedre kapital og højere likviditet (Bankpakke 6) samt den 

politiske aftale af 19. september 2018 om yderligere initiativer til styrkelse af indsatsen 

mod hvidvask og terrorfinansiering.  
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Det fremgår af § 5 f, stk. 1, i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, at Lønmodtagernes 

Dyrtidsfond skal have en ordning, hvor fondens ansatte via en særlig, uafhængig og 

selvstændig kanal kan indberette overtrædelser eller potentielle overtrædelser af den 

finansielle regulering begået af virksomheden, herunder af ansatte eller medlemmer af 

bestyrelsen i virksomheden. Indberetninger til ordningen skal kunne foretages anonymt. 

Lønmodtagernes Dyrtidsfond skal følge op på indberetninger til ordningen og skriftligt 

kunne dokumentere, hvordan fonden har fulgt op på indberetningerne 

 

Det fremgår af § 5 f, stk. 2, i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, at ordningen i stk. 1 

kan etableres via kollektiv overenskomst.  

 

Det foreslås at indsætte et 4. pkt. i § 5 f, stk. 1, i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, 

hvorefter lov om beskyttelse af whistleblowere finder anvendelse på ordningen omfattet 

af 1. pkt. 

 

Det foreslåede er en konsekvens af ikrafttrædelsen af lov om beskyttelse af 

whistleblowere (lov nr. 1436 af 29. juni 2021), der implementerer Europa-Parlamentets 

og Rådets direktiv (EU) 2019/1937 af 23. oktober 2019 om beskyttelse af personer, der 

indberetter overtrædelser af EU-retten (whistleblowerdirektivet).  

 

Det følger af det foreslåede 4. pkt., at lov om beskyttelse af whistleblowere vil finde 

anvendelse på ordningen omfattet af 1. pkt.  

 

Det foreslåede indebærer, at reglerne i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond har forrang, 

når de giver whistlebloweren en bedre beskyttelse, end whistlebloweren vil få i medfør 

af lov om beskyttelse af whistleblowere. Indberetninger til whistleblowerordningen i 

Lønmodtagernes Dyrtidsfond skal derfor fortsat kunne foretages anonymt i medfør af § 

5 f, stk. 1, 2. pkt., i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Det er på trods af, at der ikke 

stilles krav til, at indberetninger til whistleblowerordninger skal kunne foretages anonymt 

i medfør af lov om beskyttelse af whistleblowere. Det indebærer bl.a., at kravene om 

bekræftelse, opfølgning og feedback, jf. § 12, stk. 2, nr. 1-3, i lov om beskyttelse af 

whistleblowere, ikke gælder i de tilfælde, hvor indberetningen er indgivet anonymt, og 

hvor det som følge af udformningen af whistleblowerordningen ikke vil være muligt at 

sende en sådan bekræftelse, følge op eller give feedback til whistlebloweren. Det kan 

f.eks. være tilfældet, hvis den anonyme indberetning indgives til en fysisk postkasse.  

 

Det foreslåede har ikke til hensigt at ændre på det skriftlige dokumentationskrav, der 

gælder for opfølgninger på indberetninger, og som bidrager til at sikre en effektiv 

tilsynsførelse, jf. § 5 f, stk. 1, 3. pkt., i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. 

 

Det foreslåede medfører, at whistleblowerordningen i Lønmodtagernes Dyrtidsfond ud 

over at leve op til kravene i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond tillige skal opfylde 

minimumskravene i lov om beskyttelse af whistleblowere, i det omfang kravene giver de 

ansatte en bedre beskyttelse end lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. 
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Lov om beskyttelse af whistleblowere forpligter alene arbejdsgivere med 50 eller flere 

ansatte til at etablere en intern whistleblowerordning, jf. § 9, stk. 1, i lov om beskyttelse 

af whistleblowere.  

 

Det foreslåede ændrer ikke på, at Lønmodtagernes Dyrtidsfond er forpligtet til at have en 

intern whistleblowerordning. 

 

Det foreslåede indebærer, at whistleblowerordningen i Lønmodtagernes Dyrtidsfond, 

som er oprettet i henhold til lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, også skal opfylde 

kravene i lov om beskyttelse af whistleblowere. Dette gælder uanset, at lov om beskyttelse 

af whistleblowere alene forpligter arbejdsgivere med 50 eller flere ansatte til at etablere 

en intern whistleblowerordning. 

 

Der er herved ikke taget stilling til, hvorvidt indberetninger, som i øvrigt vedrører 

alvorlige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold jf. § 1, nr. 2, i lov om beskyttelse 

af whistleblowere, omfatter indberetninger i medfør af § 5 f i lov om Lønmodtagernes 

Dyrtidsfond. 

Forslaget indebærer ikke en ændring af personkredsen, som den interne 

whistleblowerordning i Lønmodtagernes Dyrtidsfond skal stilles til rådighed for i medfør 

af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Lønmodtagernes Dyrtidsfond er således fortsat 

kun forpligtet til at stille ordningen til rådighed for fondens ansatte.  

 

Bestemmelsen i § 5 f, stk. 2, i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond om, at ordningen i 

stk. 1 kan etableres via kollektiv overenskomst, vil ikke blive berørt af det foreslåede 4. 

pkt.    

 

Finanstilsynets tilsyn med Lønmodtagernes Dyrtidsfond vil ikke blive berørt af den 

foreslåede bestemmelse. Finanstilsynet vil fortsat have kompetence til at føre tilsyn med 

Lønmodtagernes Dyrtidsfonds overholdelse af bl.a. § 5 f i lov om Lønmodtagernes 

Dyrtidsfond, herunder kravet om at Lønmodtagernes Dyrtidsfond skal have en intern 

whistleblowerordning, at indberetninger til ordningen skal kunne foretages anonymt, og 

at Lønmodtagernes Dyrtidsfond skriftligt skal kunne dokumentere, hvordan fonden har 

fulgt op på indberetningerne. Finanstilsynet har ikke kompetence til at føre tilsyn med 

reglerne i lov om beskyttelse af whistleblowere. I de situationer hvor et krav eksempelvis 

følger af både § 5 f i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond og reglerne i lov om beskyttelse 

af whistleblowere, vil Finanstilsynet have kompetence til at føre tilsyn med overholdelsen 

af § 5 f i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. 

 

 

 

Til § 10 

Til nr. 1 
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§ 4 i lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring indeholder 

regler om en whistleblowerordning i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. 

 

Reglerne udmønter dele af den politiske aftale af 10. oktober 2013 om regulering af 

systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI) samt krav til alle banker og 

realkreditinstitutter om mere og bedre kapital og højere likviditet (Bankpakke 6) samt den 

politiske aftale af 19. september 2018 om yderligere initiativer til styrkelse af indsatsen 

mod hvidvask og terrorfinansiering.  

 

Det fremgår af § 4, stk. 1, i lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets 

Erhvervssikring, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal have en ordning, hvor ansatte, 

der beskæftiger sig med finansiering og udbetaling på erhvervssygdomsområdet som 

anført i § 3, via en særlig, uafhængig og selvstændig kanal kan indberette overtrædelser 

eller potentielle overtrædelser af den finansielle regulering begået af Arbejdsmarkedets 

Erhvervssikring i forbindelse med varetagelsen af opgaverne, jf. § 3, herunder af ansatte 

eller medlemmer af bestyrelsen i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Indberetninger til 

ordningen skal kunne foretages anonymt. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal følge 

op på indberetninger til ordningen og skriftligt kunne dokumentere, hvordan 

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har fulgt op på indberetningerne 

 

Det fremgår af § 4, stk. 2, at ordningen i stk. 1 kan etableres via kollektiv overenskomst 

 

Ifølge § 4, stk. 3, i lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, 

finder stk. 1 alene anvendelse, såfremt flere end fem ansatte i Arbejdsmarkedets 

Erhvervssikring er beskæftiget med opgaver som anført i § 3. Ordningen nævnt i stk. 1 

og 2 skal være etableret senest 3 måneder efter, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har 

ansat den sjette ansatte.  

 

Oplysninger om personer, som har foretaget en indberetning efter ordningen i stk. 1, 

omfattes af forbuddet i § 354 g i lov om finansiel virksomhed mod videregivelse af 

oplysninger om en person, der har indberettet overtrædelser eller potentielle 

overtrædelser af den finansielle regulering til Finanstilsynet. Det følger af § 4, stk. 4, i lov 

om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.   

 

Finanstilsynet påser overholdelsen af stk. 1-3. Finanstilsynet kan i særlige tilfælde, hvor 

Finanstilsynet vurderer, at det vil være formålsløst, at der oprettes en ordning, dispensere 

fra kravet i stk. 1. Det fremgår af § 4, stk. 5, i lov om den selvejende institution 

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Dispensation kan alene gives, hvor der foreligger 

særlige forhold, som tilsiger, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at stille krav om 

etablering af en whistleblowerordning. Eksempler herpå kan være, hvis overskridelsen af 

grænsen på 5 ansatte er midlertidig. 
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Det fremgår af § 4, stk. 6, i lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets 

Erhvervssikring at bestemmelserne i bestemmelserne i §§ 71-76 f i lov om 

arbejdsskadesikring tilsvarende anvendelse finder anvendelse i forbindelse med 

Finanstilsynets tilsyn, jf. stk. 5. 

 

Det fremgår af § 4, stk. 7, i lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets 

Erhvervssikring, at overtrædelse af stk. 1 straffes med bøde. 

 

Det foreslås at indsætte et 4. pkt. i § 4, stk. 1, i lov om den selvejende institution 

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, hvorefter lov om beskyttelse af whistleblowere finder 

anvendelse på ordningen omfattet af 1. pkt.  

 

Det foreslåede er ensom konsekvens af ikrafttrædelsen af lov om beskyttelse af 

whistleblowere, jf. lov nr. 1436 af 29. juni 2021, der implementerer Europa-Parlamentets 

og Rådets direktiv (EU) 2019/1937 af 23. oktober 2019 om beskyttelse af personer, der 

indberetter overtrædelser af EU-retten (whistleblowerdirektivet).  

 

Det følger af det foreslåede 4. pkt., at lov om beskyttelse af whistleblowere vil finde 

anvendelse på ordningen omfattet af 1. pkt. 

 

Det foreslåede indebærer, at reglerne i lov om den selvejende institution 

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har forrang, når de giver whistlebloweren en bedre 

beskyttelse, end whistlebloweren vil få i medfør af lov om beskyttelse af whistleblowere. 

Indberetninger til whistleblowerordningen i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal 

derfor fortsat kunne foretages anonymt i medfør af § 4, stk. 1, 2. pkt., i lov om den 

selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Det indebærer bl.a., at kravene 

om bekræftelse, opfølgning og feedback, jf. § 12, stk. 2, nr. 1-3, i lov om beskyttelse af 

whistleblowere, ikke gælder i de tilfælde, hvor indberetningen er indgivet anonymt, og 

hvor det som følge af udformningen af whistleblowerordningen ikke vil være muligt at 

sende en sådan bekræftelse, følge op eller give feedback til whistlebloweren. Det kan 

f.eks. være tilfældet, hvis den anonyme indberetning indgives til en fysisk postkasse.  

 

Det foreslåede har ikke til hensigt at ændre på det skriftlige dokumentationskrav, der 

gælder for opfølgninger på indberetninger, og som bidrager til at sikre en effektiv 

tilsynsførelse, jf. § 4, stk. 1, 3. pkt., i lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets 

Erhvervssikring. 

 

Det foreslåede medfører, at whistleblowerordningen i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring 

ud over at leve op til kravene i lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets 

Erhvervssikring tillige skal opfylde minimumskravene i lov om beskyttelse af 

whistleblowere, i det omfang kravene giver de ansatte en bedre beskyttelse end lov om 

den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. 
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Lov om beskyttelse af whistleblowere forpligter alene arbejdsgivere med 50 eller flere 

ansatte til at etablere en intern whistleblowerordning, jf. § 9, stk. 1, i lov om beskyttelse 

af whistleblowere.  

 

Det foreslåede medfører ikke ændringer i, om Arbejdsmarkedets Erhvervssikring er 

forpligtet til at have en intern whistleblowerordning. 

 

Det foreslåede indebærer, at whistleblowerordningen i Arbejdsmarkedets 

Erhvervssikring, som er oprettet i henhold til lov om den selvejende institution 

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, også skal opfylde kravene i lov om beskyttelse af 

whistleblowere. Dette gælder uanset, at lov om beskyttelse af whistleblowere alene 

forpligter arbejdsgivere med 50 eller flere ansatte til at etablere en intern 

whistleblowerordning. 

 

Der er herved ikke taget stilling til, hvorvidt indberetninger, som i øvrigt vedrører 

alvorlige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold jf. § 1, nr. 2, i lov om beskyttelse 

af whistleblowere, omfatter indberetninger i medfør af § 4 i lov om den selvejende 

institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. 

 

Det foreslåede indebærer ikke en ændring af personkredsen, som den interne 

whistleblowerordning skal stilles til rådighed for i medfør af lov om den selvejende 

institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring er 

således fortsat kun forpligtet til at stille ordningen til rådighed for virksomhedens ansatte, 

der beskæftiger sig med finansiering og udbetaling på erhvervssygdomsområdet som 

anført i § 3, jf. § 4, stk. 1, 1. pkt., i lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets 

Erhvervssikring.  

 

Det foreslåede berører ikke adgangen til at etablere en whistleblowerordning via kollektiv 

overenskomst i medfør 4, stk. 2, i lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets 

Erhvervssikring.   

 

Finanstilsynets mulighed for i særlige tilfælde at dispensere fra kravet i § 4, stk. 1, jf. stk. 

5, i lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, hvor 

Finanstilsynet vurderer, at det vil være formålsløst, at der oprettes en ordning, vil fortsat 

bestå. Finanstilsynet kan imidlertid ikke undtage fra kravene i lov om beskyttelse af 

whistleblowere.  

 

Finanstilsynets tilsyn med Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vil ikke blive berørt af den 

foreslåede bestemmelse. Finanstilsynet vil fortsat have kompetence til at føre tilsyn med 

Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings overholdelse af bl.a. § 4 i lov om den selvejende 

institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, herunder kravet om at Arbejdsmarkedets 

Erhvervssikring skal have en intern whistleblowerordning, at indberetninger til ordningen 

skal kunne foretages anonymt, og at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skriftligt skal 

kunne dokumentere, hvordan Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har fulgt op på 
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indberetningerne. Finanstilsynet har ikke kompetence til at føre tilsyn med reglerne i lov 

om beskyttelse af whistleblowere. I de situationer hvor et krav eksempelvis følger af både 

§ 4 i lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og reglerne i 

lov om beskyttelse af whistleblowere, vil Finanstilsynet have kompetence til at føre tilsyn 

med overholdelsen af § 4 i lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets 

Erhvervssikring. 

 

 Til § 11 

Til nr. 1 

 

§ 5 a i lov om ejendomskreditselskaber indeholder regler om whistleblowerordninger i 

ejendomskreditselskaber.   

 

Reglerne udmønter dele af den politiske aftale af 10. oktober 2013 om regulering af 

systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI) samt krav til alle banker og 

realkreditinstitutter om mere og bedre kapital og højere likviditet (Bankpakke 6) samt den 

politiske aftale af 19. september 2018 om yderligere initiativer til styrkelse af indsatsen 

mod hvidvask og terrorfinansiering.  

 

Det fremgår af § 5 a, stk. 1, i lov om ejendomskreditselskaber, at et ejendomskreditselskab 

skal have en ordning, hvor selskabets ansatte i ejendomskreditselskabet via en særlig, 

uafhængig og selvstændig kanal kan indberette overtrædelser eller potentielle 

overtrædelser af den finansielle regulering begået af ejendomskreditselskabet, herunder 

af ansatte eller medlemmer af bestyrelsen i ejendomskreditselskabet. Indberetninger til 

ordningen skal kunne foretages anonymt. Ejendomskreditselskabet skal følge op på 

indberetninger til ordningen og skriftligt kunne dokumentere, hvordan selskabet har fulgt 

op på indberetningerne. 

  

Det fremgår af § 5 a, stk. 2, at ordningen i stk. 1 kan etableres via kollektiv overenskomst.  

 

Det fremgår af § 5 a, stk. 3, i lov om ejendomskreditselskaber, at stk. 1 alene finder 

anvendelse for ejendomskreditselskaber, som beskæftiger flere end fem ansatte. 

Ordningen nævnt i stk. 1 og 2 skal være etableret senest 3 måneder efter, at selskabet har 

ansat den sjette ansatte 

 

Finanstilsynet kan i særlige tilfælde, hvor Finanstilsynet vurderer, at det vil være 

formålsløst, at der oprettes en ordning, dispensere fra kravet i stk. 1. Det fremgår af § 5 

a, stk. 4, i lov om ejendomskreditselskaber. Dispensation kan alene gives, hvor der 

foreligger særlige forhold, som tilsiger, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at stille krav 

om etablering af en whistleblowerordning. 

 

Det foreslås at indsætte et 4. pkt. i § 5 a, stk. 1, i lov om ejendomskreditselskaber, 

hvorefter lov om beskyttelse af whistleblowere finder anvendelse på ordningen omfattet 

af 1. pkt.  
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Det foreslåede er en konsekvens af ikrafttrædelsen af lov om beskyttelse af 

whistleblowere (lov nr. 1436 af 29. juni 2021), der implementerer Europa-Parlamentets 

og Rådets direktiv (EU) 2019/1937 af 23. oktober 2019 om beskyttelse af personer, der 

indberetter overtrædelser af EU-retten (whistleblowerdirektivet). 

 

Det følger af det foreslåede 4. pkt., at lov om beskyttelse af whistleblowere vil finde 

anvendelse på ordningen omfattet af 1. pkt.  

 

Det foreslåede indebærer, at reglerne i lov om ejendomskreditselskaber har forrang, når 

de giver whistlebloweren en bedre beskyttelse, end whistlebloweren vil få i medfør af lov 

om beskyttelse af whistleblowere. Indberetninger til whistleblowerordninger i 

ejendomskreditselskaber skal derfor fortsat kunne foretages anonymt i medfør af § 5 a, 

stk. 1, 2. pkt., i lov om ejendomskreditselskaber. Det er på trods af, at der ikke stilles krav 

til, at indberetninger til whistleblowerordninger skal kunne foretages anonymt i medfør 

af lov om beskyttelse af whistleblowere. Det indebærer bl.a., at kravene om bekræftelse, 

opfølgning og feedback, jf. § 12, stk. 2, nr. 1-3, i lov om beskyttelse af whistleblowere, 

ikke gælder i de tilfælde, hvor indberetningen er indgivet anonymt, og hvor det som følge 

af udformningen af whistleblowerordningen ikke vil være muligt at sende en sådan 

bekræftelse, følge op eller give feedback til whistlebloweren. Det kan f.eks. være 

tilfældet, hvis den anonyme indberetning indgives til en fysisk postkasse. 

   

Det foreslåede har ikke til hensigt at ændre på det skriftlige dokumentationskrav, der 

gælder for opfølgninger på indberetninger, og som bidrager til at sikre en effektiv 

tilsynsførelse, jf. § 5 a, stk. 1, 3. pkt., i lov om ejendomskreditselskaber. 

 

Det foreslåede medfører, at whistleblowerordninger i ejendomskreditselskaber ud over at 

leve op til kravene i lov om ejendomskreditselskaber tillige skal opfylde 

minimumskravene i lov om beskyttelse af whistleblowere i det omfang, kravene giver de 

ansatte en bedre beskyttelse end lov om ejendomskreditselskaber. 

 

Lov om beskyttelse af whistleblowere forpligter alene arbejdsgivere med 50 eller flere 

ansatte til at etablere en intern whistleblowerordning, jf. § 9, stk. 1, i lov om beskyttelse 

af whistleblowere.  

 

Det foreslåede medfører ikke ændringer i, hvilke selskaber der i medfør af lov om 

ejendomskreditselskaber er forpligtet til at etablere interne whistleblowerordninger. 

 

Det foreslåede indebærer, at whistleblowerordninger i ejendomskreditselskaber med 

færre end 50 ansatte, som er oprettet i henhold til lov om ejendomskreditselskaber, også 

skal opfylde kravene i lov om beskyttelse af whistleblowere. Dette gælder uanset, at lov 

om beskyttelse af whistleblowere alene forpligter arbejdsgivere med 50 eller flere ansatte 

til at etablere en intern whistleblowerordning.  
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Der er herved ikke taget stilling til, hvorvidt indberetninger, som i øvrigt vedrører alvor-

lige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold jf. § 1, nr. 2, i lov om beskyttelse af 

whistleblowere, omfatter indberetninger i medfør af § 5 a i lov om ejendomskreditselska-

ber. 

 

Det foreslåede indebærer ikke en ændring i den personkreds, som den interne 

whistleblowerordning i medfør af lov om ejendomskreditselskaber skal stilles til rådighed 

for. Et ejendomskreditselskab er således fortsat kun forpligtet til at stille ordningen til 

rådighed for selskabets ansatte. 

 

Bestemmelsen i § 5 a, stk. 2, i lov om ejendomskreditselskaber om at ordningen i stk. 1 

kan etableres via kollektiv overenskomst, vil ikke blive berørt af det foreslåede 4. pkt.  

 

Finanstilsynets mulighed for i særlige tilfælde at dispensere fra kravet i § 5 a, stk. 1, jf. 

stk. 4, i lov om ejendomskreditselskaber, hvor Finanstilsynet vurderer, at det vil være 

formålsløst, at der oprettes en ordning, vil fortsat bestå. Finanstilsynet kan imidlertid ikke 

undtage fra kravene i lov om beskyttelse af whistleblowere. Ejendomskreditselskaber 

med 50 eller flere ansatte vil derfor skulle have en whistleblowerordning i henhold til lov 

om beskyttelse af whistleblowere og leve op til kravene i denne lov, uanset at 

Finanstilsynet måtte undtage selskabet fra kravet i § 5 a, stk. 1, i lov om 

ejendomskreditselskaber. 

 

Finanstilsynets tilsyn med ejendomskreditselskaber vil ikke blive berørt af den foreslåede 

bestemmelse. Finanstilsynet vil fortsat have kompetence til at føre tilsyn med 

selskabernes overholdelse af bl.a. § 5 a i lov om ejendomskreditselskaber, herunder kravet 

om at et ejendomskreditselskab skal have en intern whistleblowerordning, at 

indberetninger til ordningen skal kunne foretages anonymt, og at ejendomskreditselskabet 

skriftligt skal kunne dokumentere, hvordan selskabet har fulgt op på indberetningerne. 

Finanstilsynet har ikke kompetence til at føre tilsyn med reglerne i lov om beskyttelse af 

whistleblowere. I de situationer hvor et krav eksempelvis følger af både § 5 a i lov om 

ejendomskreditselskaber og reglerne i lov om beskyttelse af whistleblowere, vil 

Finanstilsynet have kompetence til at føre tilsyn med overholdelsen af § 5 a i lov om 

ejendomskreditselskaber. 

 

§ 12 

Til nr. 1 

 

§ 44 i lov om firmapensionskasser indeholder regler om whistleblowerordninger i 

firmapensionskasser.    

 

Reglerne udmønter dele af den politiske aftale af 10. oktober 2013 om regulering af 

systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI) samt krav til alle banker og 

realkreditinstitutter om mere og bedre kapital og højere likviditet (Bankpakke 6) samt den 
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politiske aftale af 19. september 2018 om yderligere initiativer til styrkelse af indsatsen 

mod hvidvask og terrorfinansiering.  

 

Det fremgår af § 44, stk. 1, i lov om firmapensionskasser, at en firmapensionskasse skal 

have en ordning, hvor den ansatte via en særlig, uafhængig og selvstændig kanal kan 

indberette overtrædelser eller potentielle overtrædelser af den finansielle regulering 

begået af firmapensionskassen, herunder af ansatte eller medlemmer af bestyrelsen i 

firmapensionskassen. Indberetninger til ordningen skal kunne foretages anonymt. 

Firmapensionskassen skal følge op på indberetninger til ordningen og skriftligt kunne 

dokumentere, hvordan firmapensionskassen har fulgt op på indberetningerne.   

 

Det fremgår af § 44, stk. 2, i lov om firmapensionskasser, at ordningen i stk. 1 kan 

etableres via kollektiv overenskomst.  

 

Det fremgår af § 44, stk. 3, i lov om firmapensionskasser, at stk. 1 og 2 alene finder 

anvendelse for en firmapensionskasse, som beskæftiger flere end fem ansatte. Ordningen 

nævnt i stk. 1 og 2 skal være etableret senest 3 måneder efter, at firmapensionskassen har 

ansat den sjette ansatte. 

 

Det fremgår af § 44, stk. 4, i lov om firmapensionskasser, at Finanstilsynet kan i særlige 

tilfælde dispensere fra kravet i stk. 1, hvis Finanstilsynet vurderer, at det vil være 

formålsløst, at der oprettes en ordning. Dispensation kan alene gives, hvor der foreligger 

særlige forhold, som tilsiger, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at stille krav om 

etablering af en whistleblowerordning.  

 

Det foreslås at indsætte et 4. pkt. i § 44, stk. 1, i lov om firmapensionskasser, hvorefter 

lov om beskyttelse af whistleblowere finder anvendelse på ordningen omfattet af 1. pkt. 

 

Det foreslåede er en konsekvens af ikrafttrædelsen af lov om beskyttelse af 

whistleblowere (lov nr. 1436 af 29. juni 2021), der implementerer Europa-Parlamentets 

og Rådets direktiv (EU) 2019/1937 af 23. oktober 2019 om beskyttelse af personer, der 

indberetter overtrædelser af EU-retten (whistleblowerdirektivet). 

 

Det følger af det foreslåede 4. pkt., at lov om beskyttelse af whistleblowere vil finde 

anvendelse på ordningen omfattet af 1. pkt. 

 

Det foreslåede indebærer, at reglerne i lov om firmapensionskasser har i forrang, når de 

giver whistlebloweren en bedre beskyttelse, end whistlebloweren vil få i medfør af lov 

om beskyttelse af whistleblowere. Indberetninger til en whistleblowerordning i 

firmapensionskasser skal derfor fortsat kunne foretages anonymt i medfør af § 44, stk. 1, 

2. pkt., i lov om firmapensionskasser. Det indebærer bl.a., at kravene om bekræftelse, 

opfølgning og feedback, jf. § 12, stk. 2, nr. 1-3, i lov om beskyttelse af whistleblowere, 

ikke gælder i de tilfælde, hvor indberetningen er indgivet anonymt, og hvor det som følge 

af udformningen af whistleblowerordningen ikke vil være muligt at sende en sådan 
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bekræftelse, følge op eller give feedback til whistlebloweren. Det kan f.eks. være 

tilfældet, hvis den anonyme indberetning indgives til en fysisk postkasse. 

 

Det foreslåede har ikke til hensigt at ændre på det skriftlige dokumentationskrav, der 

gælder for opfølgninger på indberetninger, og som bidrager til at sikre en effektiv 

tilsynsførelse, jf. § 44, stk. 1, 3. pkt., i lov om firmapensionskasser. 

 

Det foreslåede medfører, at whistleblowerordninger i firmapensionskasser ud over at leve 

op til kravene i lov om firmapensionskasser tillige skal opfylde minimumskravene i lov 

om beskyttelse af whistleblowere i det omfang, kravene giver de ansatte en bedre 

beskyttelse end lov om firmapensionskasser. 

 

Lov om beskyttelse af whistleblowere forpligter alene arbejdsgivere med 50 eller flere 

ansatte til at etablere en intern whistleblowerordning, jf. § 9, stk. 1, i lov om beskyttelse 

af whistleblowere.  

 

Den foreslåede bestemmelse medfører ikke ændringer i, hvilke virksomheder der i medfør 

af lov om firmapensionskasser er forpligtet til at etablere interne whistleblowerordninger. 

 

Forslaget indebærer, at whistleblowerordninger i firmapensionskasser med færre end 50 

ansatte, som er oprettet i henhold til lov om firmapensionskasser, også skal opfylde 

kravene i lov om beskyttelse af whistleblowere. Dette gælder uanset, at lov om beskyttelse 

af whistleblowere alene forpligter arbejdsgivere med 50 eller flere ansatte til at etablere 

en intern whistleblowerordning.   

 

Der er herved ikke taget stilling til, hvorvidt indberetninger, som i øvrigt vedrører 

alvorlige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold jf. § 1, nr. 2, i lov om beskyttelse 

af whistleblowere, omfatter indberetninger i medfør af § 44 i lov om firmapensionskasser. 

Forslaget indebærer ikke en ændring af personkredsen, som den interne 

whistleblowerordning i medfør af lov om firmapensionskasser skal stilles til rådighed for. 

En firmapensionskasse er således fortsat kun forpligtet til at stille ordningen til rådighed 

for virksomhedens ansatte.  

 

Bestemmelsen i § 44, stk. 2, i lov om firmapensionskasser om at ordningen i stk. 1 kan 

etableres via kollektiv overenskomst, vil ikke blive berørt af det foreslåede 4. pkt.   

 

Finanstilsynets mulighed for i særlige tilfælde at dispensere fra kravet i § 44, stk. 1, jf. 

stk. 4, i lov om firmapensionskasser, hvor Finanstilsynet vurderer, at det vil være 

formålsløst, at der oprettes en ordning, vil fortsat bestå. Finanstilsynet kan imidlertid ikke 

undtage fra kravene i lov om beskyttelse af whistleblowere. Firmapensionskasser med 50 

eller flere ansatte vil derfor skulle have en whistleblowerordning i henhold til lov om 

beskyttelse af whistleblowere og leve op til kravene i denne lov, uanset at Finanstilsynet 

måtte undtage firmapensionskassen fra kravet i § 44, stk. 1, i lov om firmapensionskasser.   
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Finanstilsynets tilsyn med firmapensionskasser vil ikke blive berørt af den foreslåede 

bestemmelse. Finanstilsynet vil fortsat have kompetence til at føre tilsyn med disses 

overholdelse af bl.a. § 44 i lov om firmapensionskasser, herunder kravet om at en 

firmapensionskasse skal have en intern whistleblowerordning, at indberetninger til 

ordningen skal kunne foretages anonymt, og at firmapensionskassen skriftligt skal kunne 

dokumentere, hvordan firmapensionskassen har fulgt op på indberetningerne. 

Finanstilsynet har ikke kompetence til at føre tilsyn med reglerne i lov om beskyttelse af 

whistleblowere. I de situationer hvor et krav eksempelvis følger af både § 44 i lov om 

firmapensionskasser og reglerne i lov om beskyttelse af whistleblowere, vil Finanstilsynet 

have kompetence til at føre tilsyn med overholdelsen af § 44 i lov om 

firmapensionskasser. 

 

§ 13 

Til nr. 1 

 

Lov om forbrugslånsvirksomheder § 13 indeholder regler om whistleblowerordninger i 

forbrugslånsvirksomheder, jf. dog lovens § 1, stk. 2.  

 

Reglerne udmønter dele af den politiske aftale af 10. oktober 2013 om regulering af 

systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI) samt krav til alle banker og 

realkreditinstitutter om mere og bedre kapital og højere likviditet (Bankpakke 6) samt den 

politiske aftale af 19. september 2018 om yderligere initiativer til styrkelse af indsatsen 

mod hvidvask og terrorfinansiering.  

 

Det fremgår af § 13, stk. 1, at en forbrugslånsvirksomhed skal have en ordning, hvor dens 

ansatte via en særlig, uafhængig og selvstændig kanal kan indberette overtrædelser eller 

potentielle overtrædelser af den regulering, som Finanstilsynet fører tilsyn med, begået af 

virksomheden, herunder af ansatte eller medlemmer af bestyrelsen i virksomheden. 

Indberetninger til ordningen skal kunne foretages anonymt. Virksomheden skal følge op 

på indberetninger til ordningen og skriftligt kunne dokumentere, hvordan virksomheden 

har fulgt op på indberetningerne 

 

Det fremgår af § 13, stk. 2, i lov om forbrugslånsvirksomheder, at ordningen kan etableres 

via kollektiv overenskomst. 

 

Det fremgår af § 13, stk. 3, i lov om forbrugslånsvirksomheder finder ordningen alene 

anvendelse for en forbrugslånsvirksomhed, som beskæftiger flere end fem ansatte. 

Ordningen skal være etableret senest 3 måneder efter, at virksomheden har ansat den 

sjette ansatte 

 

Det fremgår af § 13, stk. 4, i lov om forbrugslånsvirksomheder, at Finanstilsynet i særlige 

tilfælde kan dispensere fra kravet i stk. 1, hvis Finanstilsynet vurderer, at det vil være 

formålsløst, at der oprettes en ordning. Dispensation kan alene gives, hvor der foreligger 
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særlige forhold, som tilsiger, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at stille krav om 

etablering af en whistleblowerordning. 

 

Det foreslås at indsætte et 4. pkt. i § 13, stk. 1, i lov om forbrugslånsvirksomheder, 

hvorefter lov om beskyttelse af whistleblowere finder anvendelse på ordningen omfattet 

af 1. pkt.  

 

Det foreslåede er en konsekvens af ikrafttrædelsen af lov om beskyttelse af 

whistleblowere, jf. lov nr. 1436 af 29. juni 2021, der implementerer Europa-Parlamentets 

og Rådets direktiv (EU) 2019/1937 af 23. oktober 2019 om beskyttelse af personer, der 

indberetter overtrædelser af EU-retten (whistleblowerdirektivet). 

 

Det følger af det foreslåede 4. pkt., at lov om beskyttelse af whistleblowere vil finde 

anvendelse på ordningen omfattet af 1. pkt. 

 

Det foreslåede indebærer, at reglerne i lov om forbrugslånsvirksomheder har forrang, når 

de giver whistlebloweren en bedre beskyttelse, end whistlebloweren vil få i medfør af lov 

om beskyttelse af whistleblowere. Indberetninger til whistleblowerordninger i 

forbrugslånsvirksomheder skal derfor fortsat kunne foretages anonymt i medfør af § 13, 

stk. 1, 2. pkt., i lov om forbrugslånsvirksomheder. Det er på trods af, at der ikke stilles 

krav til, at indberetninger til whistleblowerordninger skal kunne foretages anonymt i 

medfør af lov om beskyttelse af whistleblowere. Det indebærer bl.a., at kravene om 

bekræftelse, opfølgning og feedback, jf. § 12, stk. 2, nr. 1-3, i lov om beskyttelse af 

whistleblowere, ikke gælder i de tilfælde, hvor indberetningen er indgivet anonymt, og 

hvor det som følge af udformningen af whistleblowerordningen ikke vil være muligt at 

sende en sådan bekræftelse, følge op eller give feedback til whistlebloweren. Det kan 

f.eks. være tilfældet, hvis den anonyme indberetning indgives til en fysisk postkasse. 

 

Det foreslåede har ikke til hensigt at ændre på det skriftlige dokumentationskrav, der 

gælder for opfølgninger på indberetninger, og som bidrager til at sikre en effektiv 

tilsynsførelse, jf. § 13, stk. 1, 3. pkt., i lov om forbrugslånsvirksomheder. 

 

Lov om beskyttelse af whistleblowere forpligter alene arbejdsgivere med 50 eller flere 

ansatte til at etablere en intern whistleblowerordning, jf. § 9, stk. 1, i lov om beskyttelse 

af whistleblowere.  

 

Det foreslåede medfører ikke ændringer i, hvilke virksomheder der i medfør af lov om 

forbrugslånsvirksomheder er forpligtet til at etablere interne whistleblowerordninger. Lov 

om beskyttelse af whistleblowere finder alene anvendelse på indberetninger, som i øvrigt 

vedrører alvorlige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold, jf. § 1, stk. 2. 

 

Det foreslåede indebærer, at whistleblowerordninger i forbrugslånsvirksomheder med 

færre end 50 ansatte, som er oprettet i henhold til lov om forbrugslånsvirksomheder, også 

skal opfylde kravene i lov om beskyttelse af whistleblowere. Dette gælder uanset, at lov 
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om beskyttelse af whistleblowere alene forpligter arbejdsgivere med 50 eller flere ansatte 

til at etablere en intern whistleblowerordning.    

 

Der er herved ikke taget stilling til, hvorvidt indberetninger, som i øvrigt vedrører alvor-

lige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold jf. § 1, nr. 2, i lov om beskyttelse af 

whistleblowere, omfatter indberetninger i medfør af § 13 i lov om forbrugslånsvirksom-

heder. 

 

Det foreslåede indebærer ikke en ændring af personkredsen, som den interne 

whistleblowerordning i medfør af lov om forbrugslånsvirksomheder skal stilles til 

rådighed for. En forbrugslånsvirksomhed er således fortsat kun forpligtet til at stille 

ordningen til rådighed for virksomhedens ansatte.  

 

Bestemmelsen i § 13, stk. 2, i lov om forbrugslånsvirksomheder om at ordningen i stk. 1 

kan etableres via kollektiv overenskomst, vil ikke blive berørt af det foreslåede 4. pkt.   

 

Finanstilsynets mulighed for i særlige tilfælde at dispensere fra kravet i § 13, stk. 1, jf. 

stk. 4, i lov om forbrugslånsvirksomheder, hvor Finanstilsynet vurderer, at det vil være 

formålsløst, at der oprettes en ordning, vil fortsat bestå. Finanstilsynet kan imidlertid ikke 

undtage fra kravene i lov om beskyttelse af whistleblowere. Forbrugslånsvirksomheder 

med 50 eller flere ansatte vil derfor skulle have en whistleblowerordning i henhold til lov 

om beskyttelse af whistleblowere og leve op til kravene i denne lov, uanset at 

Finanstilsynet måtte undtage virksomheden fra kravet i § 13, stk. 1, i lov om 

forbrugslånsvirksomheder.  

 

Finanstilsynets tilsyn med forbrugslånsvirksomheder vil ikke blive berørt af den 

foreslåede bestemmelse. Finanstilsynet vil fortsat have kompetence til at føre tilsyn med 

disses overholdelse af bl.a. § 13 i lov om forbrugslånsvirksomheder, herunder kravet om 

at en forbrugslånsvirksomhed skal have en intern whistleblowerordning, at indberetninger 

til ordningen skal kunne foretages anonymt, og at virksomheden skriftligt skal kunne 

dokumentere, hvordan virksomheden har fulgt op på indberetningerne. Finanstilsynet har 

ikke kompetence til at føre tilsyn med reglerne i lov om beskyttelse af whistleblowere. I 

de situationer hvor et krav eksempelvis følger af både § 13 i lov om 

forbrugslånsvirksomheder og reglerne i lov om beskyttelse af whistleblowere, vil 

Finanstilsynet have kompetence til at føre tilsyn med overholdelsen af § 13 i lov om 

forbrugslånsvirksomheder. 

 

§ 14 

Til nr. 1 

 

§ 101 i lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og –aktiviteter 

(fondsmæglerloven) indeholder regler om whistleblowerordninger i 

fondsmæglerselskaber. Bestemmelsen implementerer artikel 73, stk. 1 og 2, i MIFID II. 
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Videre er § 101 et resultat af dele af den politiske aftale af 19. september 2018 om 

yderligere initiativer til styrkelse af indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering.  

 

Det fremgår af § 101, stk. 1, i fondsmæglerloven, at et fondsmæglerselskab skal have en 

ordning, hvor dets ansatte via en særlig, uafhængig og selvstændig kanal kan indberette 

overtrædelser eller potentielle overtrædelser af den finansielle regulering begået af 

fondsmæglerselskabet, herunder af ansatte eller medlemmer af bestyrelsen i 

fondsmæglerselskabet. Indberetninger til ordningen skal kunne foretages anonymt. 

Fondsmæglerselskabet skal følge op på indberetninger til ordningen og skriftligt kunne 

dokumentere, hvordan fondsmæglerselskabet har fulgt op på indberetningerne. 

 

Det fremgår af § 101, stk. 2, at ordningen i stk. 1 kan etableres via en kollektiv 

overenskomst.  

 

Finanstilsynet kan i særlige tilfælde dispensere fra kravet i stk. 1, hvis Finanstilsynet 

vurderer, at det vil være formålsløst, at der oprettes en ordning, jf. § 101, stk. 3, i 

fondsmæglerloven. 

 

Det foreslås at indsætte et 4. pkt. i § 101, stk. 1, i fondsmæglerloven, hvorefter lov om 

beskyttelse af whistleblowere finder anvendelse på ordningen omfattet af 1. pkt., jf. dog 

§ 2 i lov om beskyttelse af whistleblowere. 

 

Det foreslåede er en konsekvens af ikrafttrædelsen af lov om beskyttelse af 

whistleblowere (lov nr. 1436 af 29. juni 2021), der implementerer Europa-Parlamentets 

og Rådets direktiv (EU) 2019/1937 af 23. oktober 2019 om beskyttelse af personer, der 

indberetter overtrædelser af EU-retten (whistleblowerdirektivet). 

 

Det følger af det foreslåede 4. pkt., at lov om beskyttelse af whistleblowere vil finde 

anvendelse på ordningen omfattet af 1. pkt., jf. dog § 2 i lov om beskyttelse af 

whistleblowere. § 2 i lov om beskyttelse af whistleblowere implementerer 

whistleblowerdirektivets artikel 3, stk. 1. Artiklen regulerer whistleblowerdirektivets 

forhold til regler om whistleblowerordninger i sektorspecifikke EU-retsakter, herunder 

ordningerne på det finansielle område.  

 

Den foreslåede bestemmelse indebærer, at reglerne i fondsmæglerloven har forrang, når 

de giver whistlebloweren en bedre beskyttelse, end whistlebloweren vil få i medfør af lov 

om beskyttelse af whistleblowere. Indberetninger til whistleblowerordninger i 

fondsmæglerselskaber skal derfor fortsat kunne foretages anonymt i medfør af § 101, stk. 

1, 2. pkt., i fondsmæglerloven. Det indebærer bl.a., at kravene om bekræftelse, opfølgning 

og feedback, jf. § 12, stk. 2, nr. 1-3, i lov om beskyttelse af whistleblowere, ikke gælder 

i de tilfælde, hvor indberetningen er indgivet anonymt, og hvor det som følge af 

udformningen af whistleblowerordningen ikke vil være muligt at sende en sådan 

bekræftelse, følge op eller give feedback til whistlebloweren. Det kan f.eks. være 

tilfældet, hvis den anonyme indberetning indgives til en fysisk postkasse.  
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Det foreslåede har ikke til hensigt at ændre på det skriftlige dokumentationskrav, der 

gælder for opfølgninger på indberetninger, og som bidrager til at sikre en effektiv 

tilsynsførelse, jf. § 101, stk. 1, 3. pkt., i fondsmæglerloven.  

 

Det foreslåede medfører, at whistleblowerordninger i fondsmæglerselskaber ud over at 

leve op til kravene i fondsmæglerloven tillige skal opfylde minimumskravene i lov om 

beskyttelse af whistleblowere i det omfang, kravene giver de ansatte en bedre beskyttelse 

end fondsmæglerloven. 

 

Lov om beskyttelse af whistleblowere forpligter alene arbejdsgivere med 50 eller flere 

ansatte til at etablere en intern whistleblowerordning, jf. § 9, stk. 1, i lov om beskyttelse 

af whistleblowere. En undtagelse til dette udgangspunkt gælder for de arbejdsgivere, der 

er omfattet af anvendelsesområdet for de EU-retsakter, der er nævnt i 

whistleblowerdirektivets bilag del II, jf. § 2 i lov om beskyttelse af whistleblowere. 

 

Det foreslåede præciserer, at whistleblowerordninger i fondsmæglerselskaber ud over at 

leve op til kravene i lov finansiel virksomhed tillige skal opfylde minimumskravene i lov 

om beskyttelse af whistleblowere i det omfang, kravene giver de ansatte en bedre 

beskyttelse end fondsmæglerloven. Whistleblowerordninger fondsmæglerselskaber med 

færre end 50 ansatte skal således tillige opfylde minimumskravene i lov om beskyttelse 

af whistleblowere i det omfang, kravene giver de ansatte en bedre beskyttelse end lov om 

finansiel virksomhed. 

 

Der er herved ikke taget stilling til, hvorvidt indberetninger, som i øvrigt vedrører alvor-

lige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold jf. § 1, nr. 2, i lov om beskyttelse af 

whistleblowere, omfatter indberetninger i medfør af § 101 i fondsmæglerloven. 

 

Bestemmelsen i § 101, stk. 2, i fondsmæglerloven om at ordningen i stk. 1 kan etableres 

via en kollektiv overenskomst, vil ikke blive berørt af det foreslåede 4. pkt. 

 

Finanstilsynets mulighed for i særlige tilfælde at dispensere fra kravet i § 101, stk. 1, jf. 

stk. 3, i fondsmæglerloven, hvor Finanstilsynet vurderer, at det vil være formålsløst, at 

der oprettes en ordning, vil bestå. Finanstilsynet kan imidlertid ikke undtage fra kravene 

i lov om beskyttelse af whistleblowere. Fondsmæglerselskaber med 50 eller flere ansatte 

vil derfor skulle have en whistleblowerordning i henhold til lov om beskyttelse af 

whistleblowere og leve op til kravene i denne lov, uanset at Finanstilsynet måtte undtage 

fondsmæglerselskabet fra kravet i § 101, stk. 1, i fondsmæglerloven.  

 

Finanstilsynets tilsyn med fondsmæglerselskaberne vil ikke blive berørt af den foreslåede 

bestemmelse. Finanstilsynet vil fortsat have kompetence til at føre tilsyn med 

fondsmæglerselskabernes overholdelse af bl.a. § 101 i fondsmæglerloven, herunder 

kravet om at et fondsmæglerselskab skal have en intern whistleblowerordning, at 

indberetninger til ordningen skal kunne foretages anonymt, og at fondsmæglerselskabet 
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skriftligt skal kunne dokumentere, hvordan fondsmæglerselskabet har fulgt op på 

indberetningerne. Finanstilsynet har ikke kompetence til at føre tilsyn med reglerne i lov 

om beskyttelse af whistleblowere. I de situationer hvor et krav eksempelvis følger af både 

§ 101 i fondsmæglerloven og reglerne i lov om beskyttelse af whistleblowere, vil 

Finanstilsynet have kompetence til at føre tilsyn med overholdelsen af § 101 i 

fondsmæglerloven. 

 

§ 15 

Til nr. 1 

 

Der gælder i dag særlige konkursretlige regler i §§ 13-14 a i lov om afvikling og restruk-

turering af visse finansielle virksomheder, som fastsætter konkursrækkefølgen for visse 

typer af virksomheder. 

 

Det følger af CRR artikel 28, stk. 1, litra j, at et egentlig kernekapital skal være efterstillet 

alle øvrige fordringer i tilfælde af instituttets insolvens eller likvidation. Øvrige fordringer 

kan f.eks. være hybrid kernekapital og supplerende kapitalinstrumenter. 

 

Det følger af CRR artikel 52, stk. 1, litra d, at hybrid kernekapital skal være efterstillet 

supplerende kapitalinstrumenter i tilfælde af instituttets insolvens. 

 

Det følger af CRR artikel 63, stk. 1, litra d, at supplerende kapitalinstrumenter skal være 

efterstillet alle ikke efterstillede fordringer inklusive ikke foranstillet seniorgæld.  

 

I medfør af CRR kan institutter medregne kapitalgrundlagsinstrumenter, der ikke opfyl-

der kravene i CRR for en given kapitaltype, i medfør af en overgangsordning i CRR. 

Overgangsordningen udløber ved udgangen af 2021.  

 

Med udløb af denne overgangs ordning vil f.eks. egentlige kapitalinstrumenter stadigvæk 

kunne tælles med i kapitalgrundlaget, som hybrid eller supplerende kapital.  

 

Det foreslås i § 13, stk. 5, 1. pkt., at ved konkurs i en virksomhed betales egentlige kerne-

kapitalinstrumenter efter hybride kernekapitalinstrumenter og hybride kernekapitalinstru-

menter efter supplerende kapitalinstrumenter. 

 

Med den foreslåede § 13, stk. 5, 1. pkt., vil kapitalgrundlagsinstrumenter i form af egent-

lige kernekapitalinstrumenter være efterstillet hybride kernekapitalinstrumenter i kon-

kursordenen. Hybride kernekapitalinstrumenter vil være efterstillet supplerende kapital-

instrumenter i konkursordenen. Det vil gælde uanset, om instrumentet ifølge aftalevilkå-

rene er sidestillet med en anden type instrument.  

 

De virksomheder, der er omfattet af bestemmelsen, er pengeinstitutter, realkreditinstitut-

ter og fondsmæglerselskaber, der har tilladelse til at yde eller udføre en eller begge af de 

i bilag 1, afsnit A, nr. 3 og 6, i lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -
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aktiviteter nævnte investeringsservicer og -aktiviteter, jf. § 2, nr. 23 i lov om restrukture-

ring og afvikling af visse finansielle virksomheder. 

 

Egentlig kernekapital forstås, jf. § 5, stk. 6, nr. 10, i lov om finansiel virksomhed, i over-

ensstemmelse med artikel 50 i CRR og regler fastsat i medfør af § 128, stk. 3 og 4, i lov 

om finansiel virksomhed. 

 

Hybrid kernekapital forstås, jf. § 5, stk. 6, nr. 13, i lov om finansiel virksomhed, i over-

ensstemmelse med artikel 61 i CRR og regler fastsat i medfør af § 128, stk. 2-4, i lov om 

finansiel virksomhed. 

 

Supplerende kapital forstås, jf. § 5, stk. 6, nr. 12, i lov om finansiel virksomhed, i over-

ensstemmelse med artikel 71 i CRR og regler fastsat i medfør af § 128, stk. 2-4, i lov om 

finansiel virksomhed. 

 

De nævnte instrumenter skal således opfylde kravene i CRR for det pågældende instru-

ment for at være omfattet af den foreslåede bestemmelse. 

 

Det foreslåede medfører, at kapitalgrundlagsinstrumenter i en konkurssituation altid ran-

gerer ud fra den type kapital, de er medregnet som i kapitalgrundlaget, uanset hvad der i 

øvrigt fremgår af instrumenternes aftalegrundlag. 

 

Det foreslåede medfører dermed, at i en konkurssituation vil egentlig kernekapital være 

efterstillet hybrid kernekapital, og hybrid kernekapital vil være efterstillet supplerende 

kapital.  

 

Forslaget skal sikre, at kapitalgrundlagsinstrumenter opfylder de krav der gælder for in-

strumenterne i medfør af CRR art. 28, stk. 1, litra j, artikel 62, stk. 1, litra d, og artikel 63, 

stk. 1, litra d, om efterstillelse af instrumenterne i konkursordenen. Dermed vil virksom-

heder, hvis kapitalgrundlagsinstrumenter ikke hidtil opfylder kravene for efterstillelse 

ikke risikere, at der er andre kapitalinstrumenter, som ikke kan regnes med i kapitalgrund-

laget grundet infektionsrisiko.   

 

Institutterne skal med artikel 437 i CRR offentligøre sine kapitalinstrumenter og typen 

heraf. Det vil typisk være en del af det offentliggjorte regnskab.  

 

Det foreslås i § 13, stk. 5, 2. pkt., at et kapitalinstrument, der kun delvist anses for at være 

en kapitalgrundlagspost, betales i sin helhed som kapitalgrundlag i medfør af 1. pkt. 

 

Den foreslåede § 13, stk. 5, 2. pkt., medfører, at hvis et kapitalinstrument delvist anses 

for at være en kapitalgrundlagspost, behandles hele instrumentet som tilhørende den på-

gældende kapitalgrundlagspost. 

 

§ 16 
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Det foreslås i stk. 1, at §§ 1-14 træder i kraft den 17. december 2021. 

 

Det foreslås i stk. 2, at § 15 træder i kraft den 1. januar 2022.  

 

§ 17 

Lovforslagets § 17 angiver lovforslagets territoriale gyldighedsområde. 

 

Det foreslås i stk. 1, at loven ikke skal gælde for Færøerne og Grønland, jf. dog det 

foreslåede stk. 2. 

 

Det foreslås i stk. 2, at loven ved kongelig anordning kan sættes helt eller delvis i kraft 

for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger. 

 

Det følger af lovene på det finansielle område, at lovene ikke gælder for Færøerne og 

Grønland, men at lovene ved kongelig anordning kan sættes helt eller delvis i kraft for 

Færøerne og Grønland med de ændringer, som henholdsvis de færøske og grønlandske 

forhold tilsiger. 

 


