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Indledning 
Finansrådet udsendte den 22. november 2013 et ledelseskodeks med branchespecifikke anbefalinger vedrørende le-

delsesmæssige forhold i pengeinstitutter, som Finansrådet har henstillet til, at de danske pengeinstitutter forholder 

sig til – første gang i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2014. 

 

Danske pengeinstitutter skal tillige i henhold til regnskabsreglerne i deres årsrapport give en redegørelse for, hvordan 

de forholder sig til Komitéen for god Selskabsledelses ”Anbefalinger for god selskabsledelse”.  

 

Finansrådet anfører, at offentliggørelse af redegørelsen bedst sker på pengeinstituttets hjemmeside med en præcis 

henvisning dertil i ledelsesberetningen i årsrapporten. Dette er tilsvarende Komitéen for god selskabsledelses anbefa-

ling med hensyn til redegørelsen for overholdelsen af ”Anbefalinger for god selskabsledelse”. 

 

Jutlander Bank har således valgt at foretage rapporteringen i nærværende redegørelse om Finansrådets ledelsesko-

deks, der dækker regnskabsåret 2014. I en særskilt redegørelse rapporterer banken om efterlevelse af Komitéen for 

god Selskabsledelses ”Anbefalinger for god selskabsledelse”. 

 

Formålet med Finansrådets ledelseskodeks er dels, at medlemsvirksomhederne forholder sig aktivt til en række cen-

trale ledelsesmæssige emner, og dels at der opnås større åbenhed om rammerne for ledelsen af de enkelte medlems-

institutter med henblik på at øge tilliden til pengeinstitutsektoren. 

 

I nærværende redegørelse rapporteres i skemaform om, hvorledes banken forholder sig til Finansrådets ledelsesko-

deks efter det såkaldte ”følg eller forklar princip”.  

 

Ledelseskodekset indeholder 12 anbefalinger, der til dels emnemæssigt overlapper anbefalingerne fra Komitéen for 

god Selskabsledelse.  

 

Anbefalingerne er opdelt i følgende afsnit: 

 

1. Generelle anbefalinger. 

2. Anbefalinger vedrørende bestyrelsens sammensætning. 

3. Anbefalinger vedrørende uddannelse af bestyrelsesmedlemmerne. 

4. Anbefaling vedrørende evaluering af bestyrelsen og dennes medlemmer. 

5. Anbefalinger vedrørende samarbejdet med virksomhedens daglige ledelse. 

6. Øvrige anbefalinger. 

 

Udgangspunktet er, at pengeinstitutterne følger anbefalingerne. Følger det enkelte pengeinstitut ikke en anbefaling, 

skal instituttet forklare, hvorfor man har valgt anderledes, og hvordan man i stedet har indrettet sig (følg eller forklar 

princippet).  

 

Ledelsen i Jutlander Bank A/S har generelt en positiv holdning til anbefalingerne. Banken følger 11 af anbefalingerne, 

og for den anbefaling, som banken ikke følger, er der redegjort nærmere om baggrunden herfor i overensstemmelse 

med anbefalingernes ”følg eller forklar”– princip.  
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Anbefaling 

 

 

Jutlander Bank  

følger/følger ikke 

Kommentar 

 

Generelle anbefalinger 

 

1. Finansrådet anbefaler, at medlemsvirk-

somhederne forholder sig til samtlige anbe-

falinger fra Komitéen for god Selskabsledel-

se. 

 

 

Anbefalingen følges.  

 

 

Bankens redegørelse herom findes på 

bankens hjemmeside  

www.jutlander.dk  

 

 

2. Finansrådet anbefaler medlemsvirksom-

hederne at udarbejde og offentliggør et ad-

færdskodeks (code of conduct) med beskri-

velse af virksomhedens værdigrundlag og 

ønskede adfærd for virksomhedens drift og 

ledelse.  

 

Anbefalingen følges.  

 

 

Bankens position - og herunder værdier 

- er senest opdateret i januar 2015, hvor 

bankens strategiplan for årene frem 

mod ultimo 2020 blev vedtaget. Som en 

del af strategien indgår bankens position 

"Vi er der for dig" som er beskrevet på 

Jutlander Banks hjemmeside med tilhø-

rende kundeløfter og servicemål. Positi-

onen "Vi er der for dig" danner grundlag 

for bankens ageren både internt og eks-

ternt. 

Anbefalinger vedrørende bestyrelsens sammensætning 

 

3. Finansrådet anbefaler, at medlems-

virksomhederne anvender en velbeskrevet 

og struktureret proces ved rekruttering af 

kandidater til bestyrelsen og eventuelt ind-

drager ekstern kompetence. 

 

 

Anbefalingen følges.  

 

 

Bankens nomineringsudvalg forbereder 

arbejdet med at sikre, at bestyrelsen har 

den påkrævede viden og erfaring, og 

fremsætter efter behov anbefalinger til 

ændringer til den samlede bestyrelse.  

 

Det tilstræbes endvidere, at bestyrelsen 

har en mangfoldighed i relation til alder, 

køn og international erfaring, samt bred 

erhvervsmæssig baggrund. Den finan-

sielle lovgivning stiller krav om, at ledel-

sen i et pengeinstitut opfylder en række 

krav om egnethed (kvalifikationer og er-

faring) samt hæderlighed, som også skal 

være opfyldt.  

 

Nomineringsudvalgets kommissorium 

findes på bankens hjemmeside 

www.jutlander.dk/om-jutlander-

bank/om-os/bestyrelse 
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Anbefaling 

 

 

Jutlander Bank  

følger/følger ikke 

Kommentar 

 

 

4. Finansrådet anbefaler, at medlemsvirk-

somheder, hvis vedtægter rummer be-

stemmelser om, at bestyrelsesmedlemmer 

alene kan vælges inden for en begrænset 

personkreds, redegør for baggrunden for 

disse begrænsninger. 

 

Anbefalingen følges.  

 

 

Jutlander Bank blev primo 2014 dannet 

ved en fusion mellem Sparekassen 

Himmerland A/S og Sparekassen Hobro.  

 

Banken udspringer således fra sparekas-

sekulturen, og banken har ønsket at 

fortsætte med et repræsentantskab. 

 

Bankens repræsentantskab består af op 

til 106 medlemmer i en overgangsfase 

frem til 2018, og herefter op til 75 med-

lemmer. 

 

Repræsentantskabsmedlemmerne væl-

ges dels af generalforsamlingen og dels 

på aktionærmøder. Endvidere kan Fon-

den for Sparekassen Himmerland og 

Sparekassen Hobro Fonden udpege 

henholdsvis tre og to medlemmer. 

 

I henhold til vedtægterne vælger hen-

holdsvis udpeger repræsentantskabet 6-

10 medlemmer til bankens bestyrelse. 

Heraf vælges mindst halvdelen af repræ-

sentantskabet blandt dettes medlem-

mer; i tilfælde af 10 bestyrelsesmed-

lemmer dog mindst 6.  

 

Repræsentantskabet kan udpege med-

lemmer, der ikke er medlem af repræ-

sentantskabet, til sikring af at banken 

opfylder de til enhver tid gældende krav 

til relevant viden og erfaring hos besty-

relsesmedlemmer i et pengeinstitut. 

 

Udover de af repræsentantskabet valgte 

henholdsvis udpegede medlemmer væl-

ger medarbejderne et antal medlemmer 

af bestyrelsen i overensstemmelse med 

den til enhver tid gældende lovgivning 

herom. De medarbejdervalgte medlem-

mer har samme rettigheder og ansvar 

som de generalforsamlingsvalgte med-

lemmer. 

 

Anbefalinger vedrørende uddannelse af bestyrelsesmedlemmerne 

 

5. Finansrådet anbefaler, at bestyrelses-

medlemmer snarest muligt og senest 6 må-

neder efter tiltrædelse påbegynder et ud-

dannelsesforløb i bankdrift, medmindre be-

 

Anbefalingen følges. 

 

 

Banken har til hensigt at indrette sine 

uddannelsesaktiviteter for nye bestyrel-

sesmedlemmer i overensstemmelse 

med det kommende lovkrav herom. 
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Anbefaling 

 

 

Jutlander Bank  

følger/følger ikke 

Kommentar 

 

styrelsesmedlemmet allerede besidder op-

daterede og særlige bankkompetencer. For-

løbet skal afspejle virksomhedens størrelse, 

forretningsmodel og kompleksitet. 

 

 

 

6. Finansrådet anbefaler, at bestyrelses-

medlemmerne løbende modtager kompe-

tenceudvikling, der er relevant for bestyrel-

seserhvervet. Emner og omfang skal være 

tilpasset virksomhedens størrelse, forret-

ningsmodel og kompleksitet. 

 

 

Anbefalingen følges.  

 

 

Banken følger de kompetencekrav til be-

styrelsen, som fremgår af den finansielle 

lovgivning. I overensstemmelse hermed 

vurderer bestyrelsen løbende, om dens 

medlemmer tilsammen besidder den 

fornødne viden og erfaring om bankens 

risici til at sikre en forsvarlig drift af ban-

ken.  

 

Bestyrelsesmedlemmerne tilbydes rele-

vant uddannelse og deltager endvidere i 

seminarer for bestyrelses- og direkti-

onsmedlemmer. På sådanne seminarer 

er der indlæg af foredragsholdere fra 

brancheforeninger, Finanstilsynet, revi-

sorer og advokater m.fl. 

 

Anbefaling vedrørende evaluering af bestyrelsen og dennes medlemmer 

 

7. Finansrådet anbefaler, at hvert enkelt 

bestyrelsesmedlem årligt foretager en eva-

luering af sit arbejde i bestyrelsen. Bestyrel-

sesmedlemmet skal som led i evalueringen 

udfylde et evalueringsskema, der berører 

både ledelsesmæssige og banktekniske em-

ner.  

 

 

Anbefalingen følges. 

 

 

Bestyrelsen gennemfører årligt en eva-

lueringsprocedure, hvor den samlede 

bestyrelses og de individuelle medlem-

mers kompetencer, bidrag og resultater 

evalueres.  

 

Væsentlige ændringer afledt af evalue-

ringen oplyses i ledelsesberetningen el-

ler på selskabets hjemmeside. 

 

Anbefalinger vedrørende samarbejdet med virksomhedens daglige ledelse 

 

8. Finansrådet anbefaler, at relevante fag-

specialister inddrages i samarbejdet med 

bestyrelsen, herunder deltager i bestyrel-

sesmøderne i forbindelse med drøftelse af 

særligt komplekse sager. 

 

 

Anbefalingen følges. 

 

 

Bankens fagchefer deltager i forberedel-

se af bestyrelsesmøder, herunder udar-

bejdelse af rapporteringer, kreditindstil-

linger og beslutningsoplæg mv.  

 

Fagcheferne deltager endvidere efter 

konkrete vurderinger under udvalgte 

emner på bestyrelsesmøderne. 

 

 

9. Finansrådet anbefaler, at samarbejdet 

mellem direktionen og bestyrelsen drøftes 

på bestyrelsesmødet mindst 1 gang årligt. 

Direktionen er ikke til stede under disse 

drøftelser.  

 

Anbefalingen følges. 

 

 

Samarbejdet mellem bestyrelse og di-

rektion vurderes årligt, samtidig med 

bestyrelsens årlige kompetence-

evaluering. Derudover vurderes samar-

bejdet løbende på mere uformel vis. 
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Anbefaling 

 

 

Jutlander Bank  

følger/følger ikke 

Kommentar 

 

Øvrige anbefalinger  

 

10. Finansrådet anbefaler, at der på med-

lemsvirksomhedens hjemmeside eller på til-

svarende vis skal offentliggøres en oversigt 

over bestyrelsesmedlemmernes deltagelse i 

bestyrelses- og udvalgsmøder.  

 

 

Anbefalingen følges ikke. 

 

 

Mødedeltagelsen har været over 90 %. 

Bestyrelsen har derfor ikke fundet det 

relevant at oplyse yderligere om besty-

relsesmedlemmernes deltagelse i besty-

relses- og udvalgsmøder. 

 

 

11. Finansrådet anbefaler, at medlemsvirk-

somhederne forholder sig til lov om finan-

siel virksomheds regler om loft over ledel-

sesposter. 

 

 

Anbefalingen følges. 

 

 

Banken er ikke underlagt lov om finan-

siel virksomheds regler om loft over le-

delsesposter, der alene gælder for de 

største finansielle virksomheder, såkaldt 

signifikante finansielle virksomheder (SI-

FI’er). 

 

Bankens bestyrelse og de enkelte med-

lemmer er opmærksomme på vigtighe-

den af, at de enkelte bestyrelses-

medlemmer skal forholde sig til, om de 

har den nødvendige tid til at varetage 

hvervet som bestyrelsesmedlem. Heri 

indgår at forholde sig til loftet for antal 

ledelsesposter. 

 

Bankens årsrapport indeholder en over-

sigt over bestyrelsens medlemmer med 

oplysninger om de enkelte medlemmers 

øvrige ledelseshverv. 

 

 

12. Finansrådet anbefaler, at medlemsvirk-

somheder skal have fokus på den eksterne 

revisors rolle og kvaliteten af det arbejde, 

som denne udfører. Medlems-

virksomhederne bør blandt andet stille krav 

til sammensætningen af de teams, som eks-

terne revisorer bruger, så det sikres, at der 

er mindst to erfarne revisorer med i et team 

med supplerende kompetenceområder. For 

at være en erfaren revisor skal vedkom-

mende have gennemført efteruddannelse 

målrettet pengeinstitutområdet samt have 

deltaget i revision af en bank, sparekasse el-

ler andelskasse gennem minimum 3 år.  

 

 

Anbefalingen følges. 

 

 
Sammensætningen af de teams, som 

den eksterne revisor anvender, drøftes 

med banken. 

 

Banken har stort fokus på ekstern revi-

sors rolle og kvaliteten i det udførte ar-

bejde.  

 

Bankens eksterne revisor er certificeret 

af Finanstilsynet. 

 

 


