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Uformel høring over vejledning om måltal og politikker 
mv. 

F&P har modtaget en uformel høring over udkast til vejledning om måltal og 

politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrappor-

tering herom af Erhvervsstyrelsen. 

 

F&P takker for muligheden for at fremkomme med bemærkninger til udka-

stet. 

Generelle bemærkninger 

F&P oplever, at vejledningen ikke er præcis i forhold til finansielle virksom-

heder, som er omfattet af FIL § 79 a (og finansielle virksomheder, der er om-

fattet af både selskabsloven og FIL). Man kan få det indtryk, at vejledningen 

ikke gælder for finansielle virksomheder – eller at der er steder i vejlednin-

gen, hvor dette er tilfældet. 

 

Der er flere steder i vejledningen, hvor der henvises til specifikke bestemmel-

ser, f.eks. i årsregnskabsloven og i selskabsloven. F&P mener, at samtlige af 

de specifikke hjemler, som stiller krav til måltal og politikker for den køns-

mæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom, bør være 

eksplicit nævnt i vejledningen, så der ikke herskes tvivl om, hvorvidt visse 

love (f.eks. FIL) er omfattet af vejledningen. 

 

Eksempelvis nævnes det i afsnit 2.2., at de tilfælde, hvor virksomheder, der 

både er omfattet af reglerne om måltal og politikker mv. i selskabslovgivnin-

gen og den finansielle lovgivning, vil reglerne i den finansielle lovgivning 

have forrang, hvis der skulle være modstrid mellem de to regelsæt.  

 

F&P mener, at vejledningen særskilt bør beskrive under den pågældende lov-

givning, hvis der gælder andre regler efter FIL, og at disse forskelle fremgår 

af vejledningen. 
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Side 2 

F&P foreslår, at Finanstilsynet også inddrages i udarbejdelsen af vejlednin-

gen, således der kan ske uddybning af reglerne på det finansielle område. 

 

Alternativt foreslår F&P, at der udarbejdes en særskilt vejledning på områ-

det, som kun gælder for de finansielle virksomheder. 

Bemærkninger til kapitlerne 

I kapitel 2 fremgår det hvilke virksomheder, der er omfattet af reglerne. I pkt. 

2.2. beskrives, at virksomheder kan være omfattet af reglerne i den finan-

sielle lovgivning (uden dog at henvise til reglerne i FIL § 79 a), og at disse 

regler i så fald har forrang.  

 

Eftersom reglerne om måltal mv. blev skærpet og ensrettet med den sel-

skabsretlige regulering på området ved L 117 a, bør det fremgå uddybende af 

vejledningen, hvis der er områder i FIL, hvor reglerne adskiller sig og derved 

har forrang. 

 

F&P foreslår, at det fremgår i indledningen til alle kapitler eller under de en-

kelte afsnit, hvilke regelsæt, der er omfattet. Alternativt bør det tydeligt 

fremgå, hvis der er kapitler/afsnit, som f.eks. kun er reguleret i selskabslo-

ven. 

 

Finansielle virksomheder er ikke nævnt i underafsnittet ”Virksomhedens øv-

rige ledelsesniveauer”, hvor Erhvervsstyrelsen ellers konkret henviser til an-

den lovgivning. De steder, hvor der nævnes specifikke bestemmelser i love, 

mener F&P at samtlige tilsvarende bestemmelser i andre love bør benævnes 

for ikke at herske tvivl om, hvorvidt vejledningen også gælder for tilsvarende 

bestemmelser i anden lovgivning. 

 

I kapitel 4 nævnes erhvervsdrivende fonde og statslige aktieselskaber udtryk-

keligt i underafsnit 4.1.3 og 4.1.4. Der er ikke tilsvarende en henvisning til 

FIL § 79 a. 

 

I kapitel 5 om rapportering er det efter F&P opfattelse en mangel, at bekendt-

gørelsen om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående 

pensionskasser, som i § 132 a regulerer, hvordan der skal rapporteres, ikke 

nævnes i vejledningen. Forsikrings- og pensionsselskaber er ikke reguleret 

efter årsregnskabsloven § 99 a. 

 

Der er små forskelle på, hvordan rapporteringen sker efter de to regelsæt; 

f.eks. kan en finansiel virksomhed give informationerne i en supplerende be-

retning til årsrapporten, jf. § 132, stk. 4 i bekendtgørelsen om finansielle rap-

porter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser.  

 

I kapitel 6 foreslår F&P tilsvarende også, at de regler, der gælder i relation til 

straf i FIL, også nævnes i vejledningen. 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/568


 

 

 

 

F&P 

 

Vores ref. cse 

Sagsnr. GES-2011-00025 

DokID 454146 

 

 

Side 3 

Afsluttende bemærkninger 

F&P har i forbindelse med behandlingen af L 117 gjort erhvervsministeren 

opmærksom på, at ændringen af den nu gældende FIL  79 a, stk. 1, nr. 1 er 

problematisk, idet de udhuler princippet om, at medarbejdervalgte bestyrel-

sesmedlemmer generelt sidestilles med de øvrige medlemmer af bestyrelsen 

for så vidt angår rettigheder, pligter og ansvar. Som ligeværdige medlemmer 

af bestyrelsen bør de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer derfor også 

tages i betragtning i regulering, der har til formål at sikre diversitet i besty-

relser. 

 

De medarbejdervalgte repræsentanter har samme rettigheder, pligter og an-

svar som de øvrige medlemmer af selskabets øverste ledelsesorgan, jf. be-

kendtgørelsen om medarbejderrepræsentation i aktie- og anpartsselskaber § 

20. 

 

F&P har af erhvervsministerens svar forstået, at der overordnet set er tale om 

en ensretning af de finansielle og de ikke-finansielle selskaber efter selskabs-

loven. 

 

F&P er, til trods for dette, stadig af den holdning, at der vil være tale om en 

udhuling af princippet om medarbejdervalgte repræsentanter men er samti-

digt opmærksom på, at denne nye retstilstand ikke kan være genstand for 

ændring ved en vejledning. 

 

Såfremt der er spørgsmål til ovenstående bemærkninger, er I velkomne til at 

kontante undertegnede på mail cse@fogp.dk. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Caroline Simone Evers 

 

 

https://www.ft.dk/samling/20211/lovforslag/l117/spm/20/svar/1867157/2547730.pdf
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