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2100 København Ø 
 

 
Høringssvar vedr. Lov om ændring af lov om finansie l virksomhed 
m.fl. 
 
Hermed fremsendes Landbrug & Fødevares høringssvar vedrørende Lov om ændring af 
lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om betalingstjenester og 
elektroniske penge, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering 
af terrorisme, og forskellige andre love. 
 
Sammenlægning af Det Finansielle Virksomhedsråd og Fondsrådet  
I det fremsendte forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed m.fl. foreslås 
det, at Det Finansielle Virksomhedsråd og Fondsrådet sammenlægges til et nyt råd be-
tegnet Det Finansielle Råd. Rådet skal ifølge forslaget varetage samme typer sager, som 
de to råd gør efter de nugældende regler. 
 
I forhold til baggrunden for det fremsatte forslag finder Landbrug & Fødevarer det over-
ordnet positivt, at der i forslaget er fokus på et optimeret forbrug af ressourcer samt et 
effektiviseret rådsarbejde.  
 
Landbrug & Fødevarer er dog bekymret for sammensætningen og bredden af Det Finan-
sielle Råd. I det fremsendte forslag, skal ét medlem med særlig indsigt i erhvervslivet og 
værdipapirudstedelse, indstilles af DI, Danmarks Rederiforening, Dansk Erhverv, Hånd-
værksrådet og Landbrug og Fødevarer i forening eller hver for sig.    
 
Det er afgørende for Det Finansielle Råds virke, at der ikke sker en forringelse af bredden 
i rådets sammensætning i forhold til de to eksisterende Råd. Med henblik på at sikre den 
nødvendige bredde foreslås det, at der udpeges yderligere 2 medlemmer med særlig 
indsigt i erhvervslivet og værdipapirudstedelse, og at Det Finansielle Råd som følge heraf 
udvides fra 10 til 12 medlemmer.  
 
Dette skal ses i lyset af, at de ikke-finansielle virksomheders finansieringsmuligheder er 
stærkt påvirkede af de krav der stilles til de finansielle virksomheder. Det er derfor nød-
vendigt, at Det Finansielle Råd er sammensættes på en sådan måde, at der fortsat er et 
bredt branchekendskab. 
 
Øget offentlighed omkring Finanstilsynets arbejde  
Lovforslaget indeholder endvidere en udvidelse af reglerne omkring åbenhed. Landbrug 
& Fødevarer er overordet positive overfor ønsket om, at åbne yderligere op for offentlig-
hedens mulighed for at få indblik i Finanstilsynets arbejde.  
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Finanstilsynets varetagelse af opgaver mod betaling   
Med lovforslaget kan Finanstilsynet indgå aftaler om at udføre visse typer af opgaver mod 
betaling fra offentlige myndigheder, statslige institutioner m.v., hvis udførelsen af opgaven 
bidrager til at sikre den finansielle stabilitet. Landbrug & Fødevarer har ingen bemærknin-
ger til denne del af forslaget. 
 
Videreførelse af overgangsordning i §125 a i lov om  finansiel virksomhed  
Landbrug & Fødevarer har ingen bemærkninger til denne del af forslaget. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Niels Kenneth Østergård Scheel 
Konsulent 
Erhvervspolitik 


