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Indledning: 

 

Fanø Sparekasse skal i forbindelse med indkaldelse til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets ledelseskodeks 
af 22. november 2013, med branchespecifikke anbefalinger vedrørende ledelsesmæssige forhold i sparekassen. 
 
Finansrådet henstiller til, at pengeinstitutter forholder sig til anbefalingerne i ledelseskodekset efter ”følg eller forklar” 
princippet. Det betyder, at anbefalingerne kan fraviges på områder, hvor bestyrelsen finder et andet valg mere hen-
sigtsmæssigt. Blot skal det forklares, hvorfor der er valgt anderledes, og hvordan man i stedet har indrettet sig. 
 
Redegørelsen vedrører regnskabsåret 2015.    
 
Anbefaling 
 
 

Selskabet følger/-
følger ikke 

Forklaring 
 

Generelle anbefalinger 
 

1. Finansrådet anbefaler, at medlemsvirksomhederne forholder sig til samtlige anbefa-
linger fra Komitéen for god Selskabsledelse. 

 

 
Anbefalingen følges.  

 

 
Der er samtidig hermed udarbejdet et revideret ”Anbefalin-
ger for god selskabsledelse 2015”  

2. Finansrådet anbefaler medlemsvirksomhederne at udarbejde og offentliggør et ad-
færdskodeks (code of conduct) med beskrivelse af virksomhedens værdigrundlag og øn-
skede adfærd for virksomhedens drift og ledelse.  

 

 
Anbefalingen følges.  

 

 
Strategi: At leve op til sparekassens idégrundlag og mission 
samt virkeliggøre sparekassens vision. 

 
Mission: At medvirke til opfyldelse af kunders ønsker samt 
dække deres behov for økonomisk rådgivning og vejledning 
 

Idégrundlag: At stille økonomisk viden, kompetence og 

ressourcer til rådighed for virksomheder, der som hovedre-

gel er hjemmehørende på Fanø, og for privatpersoner på og 

udenfor Fanø. 

 

Vision: At bidrage positivt til lokalsamfundet og til stadig-
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Anbefaling 
 
 

Selskabet følger/-
følger ikke 

Forklaring 
 

hed være den foretrukne økonomiske selvstændigt beslut-

tende sparekasse for erhvervslivet og privatpersoner på og 

udenfor Fanø. 

Det er ledelsens opgave at sikre de bedste betingelser for 

medarbejderne i forbindelse med udførelse af de opgaver, 

der skal medvirke til at realisere strategiplanen.  

Det skal være attraktivt at være medarbejder i sparekassen. 

Vi har derfor alle – samlet og individuelt – et stort ansvar for 

at bidrage til denne oplevelse. 

Anbefalinger vedrørende bestyrelsens sammensætning 
 
3. Finansrådet anbefaler, at medlemsvirksomhederne anvender en velbeskrevet og struk-
tureret proces ved rekruttering af kandidater til bestyrelsen og eventuelt inddrager ekstern 
kompetence. 
 

 
Anbefalingen følges.  

 

 
Der henvises til redegørelse for pkt. 3.1.2 i henhold til anbe-
falingerne for god selskabsledelse. 

 

4. Finansrådet anbefaler, at medlemsvirksomheder, hvis vedtægter rummer bestemmel-
ser om, at bestyrelsesmedlemmer alene kan vælges inden for en begrænset personkreds, 
redegør for baggrunden for disse begrænsninger. 

 
Anbefalingen følges.  

 

 
Sparekassens vedtægter tilsiger, at bestyrelsens medlemmer 
vælges af og blandt repræsentantskabets medlemmer. Spare-
kassen lægger afgørende vægt på sikre et kompetent rekrut-
teringsgrundlag til bestyrelsen, således at såvel kollektive 
som individuelle kompetencekrav til bestyrelsen kan opfyl-
des.  
 
Med denne procedure sikres et godt kendskab til den pågæl-
dende kandidat og dennes faglige og personlige forudsæt-
ninger for at påtage sig hvervet som bestyrelsesmedlem.  
 
Af sparekassens vedtægter fremgår, at det vil være muligt 
efter behov at vælge ét bestyrelsesmedlem uden for repræ-
sentantskabets kreds. 
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Anbefaling 
 
 

Selskabet følger/-
følger ikke 

Forklaring 
 

Anbefalinger vedrørende uddannelse af bestyrelsesmedlemmerne 
 

5. Finansrådet anbefaler, at bestyrelsesmedlemmer snarest muligt og senest 6 måneder 
efter tiltrædelse påbegynder et uddannelsesforløb i bankdrift, medmindre bestyrelses-
medlemmet allerede besidder opdaterede og særlige bankkompetencer. Forløbet skal af-
spejle virksomhedens størrelse, forretningsmodel og kompleksitet. 

 
Anbefalingen følges.  

 

 
Det er sparekassens hensigt at indrette sine uddannelsesakti-
viteter for nye bestyrelsesmedlemmer i overensstemmelse 
med kravet herom. 

 

6. Finansrådet anbefaler, at bestyrelsesmedlemmerne løbende modtager kompetenceud-
vikling, der er relevant for bestyrelseserhvervet. Emner og omfang skal være tilpasset 
virksomhedens størrelse, forretningsmodel og kompleksitet. 

 

 
Anbefalingen følges.  

 

 
Flere af bestyrelsens medlemmer har i 2015 deltaget i modu-
ler af bestyrelsesuddannelsen på Finanssektorens Uddannel-
sescenter i Skanderborg.   

Anbefaling vedrørende evaluering af bestyrelsen og dennes medlemmer 
 
7. Finansrådet anbefaler, at hvert enkelt bestyrelsesmedlem årligt foretager en evalue-
ring af sit arbejde i bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmet skal som led i evalueringen udfyl-
de et evalueringsskema, der berører både ledelsesmæssige og banktekniske emner.  
 

 
Anbefalingen følges.  
  

 
Bestyrelsen gennemfører årligt den af Finanstilsynet fore-
skrevne evaluering. Resultatet heraf og evt. konkrete tiltag 
tilføres bestyrelsesprotokollen. 
 
Der henvises til redegørelse for pkt. 3.5.1 i henhold til anbe-
falingerne for god selskabsledelse. 

Anbefalinger vedrørende samarbejdet med virksomhedens daglige ledelse 
 
8. Finansrådet anbefaler, at relevante fagspecialister inddrages i samarbejdet med besty-
relsen, herunder deltager i bestyrelsesmøderne i forbindelse med drøftelse af særligt kom-
plekse sager. 

 

 
Anbefalingen følges.  

 

 
Sparekassens administrationschef deltager i de møder, hvor 
der gennemgås regnskaber, budgetter samt solvensopgørel-
ser. 

 

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 direktion vurderes årligt, 
samtidig med bestyrelsens årlige kompetenceevaluering. 
Derudover vurderes samarbejdet løbende på mere uformel 
vis. 
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Anbefaling 
 
 

Selskabet følger/-
følger ikke 

Forklaring 
 

 
Der henvises endvidere til redegørelse for pkt. 3.5.1 i hen-
hold til anbefalingerne for god selskabsledelse. 

Øvrige anbefalinger 
 
10. Finansrådet anbefaler, at der på medlemsvirksomhedens hjemmeside eller på tilsva-
rende vis skal offentliggøres en oversigt over bestyrelsesmedlemmernes deltagelse i besty-
relses- og udvalgsmøder.  
 

 
Anbefalingen følges.  
 

 
Der afholdes bestyrelsesmøde hver måned, med undtagelse 
af juli måned. Bestyrelsen lægger stor vægt på en høj møde-
deltagelse. 
  
Bestyrelsen har i 2015 afholdt 13 møder. 
 
Mødedeltagelsen har været over 90 %. Bestyrelsen har der-
for ikke fundet det relevant at oplyse yderligere om bestyrel-
sesmedlemmernes deltagelse i bestyrelsesarbejdet.  
 
Det bemærkes, at sparekassen ikke har nedsat ledelsesud-
valg, da sparekassen ikke er underlagt lovmæssige krav 
herom. 
 
 

11. Finansrådet anbefaler, at medlemsvirksomhederne forholder sig til lov om finansiel 
virksomheds regler om loft over ledelsesposter. 

 

 
Anbefalingen følges.  

 

  
Sparekassen er ikke underlagt lov om finansiel virksomheds 
regler om loft over ledelsesposter, der alene gælder for de 
største finansielle virksomheder, såkaldt signifikante finan-
sielle virksomheder (SIFI’er). 
 
Sparekassens bestyrelse og de enkelte medlemmer er op-
mærksomme på vigtigheden af, at de enkelte bestyrelses-
medlemmer skal forholde sig til, om de har den nødvendige 
tid til at varetage hvervet som bestyrelsesmedlem. Heri ind-
går at forholde sig til loftet for antal ledelsesposter. 
 
Bestyrelsens medlemmer har pr. 31. december 2015 følgen-
de andre ledelsesposter:  
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Anbefaling 
 
 

Selskabet følger/-
følger ikke 

Forklaring 
 

Henrik Christiansen, Slagter Christiansen Fanø ApS, R & H 
Holding ApS og formand i Esbjerg og omegns Slagtermes-
sterforening i Esbjerg. 
Susanne Veie Svenningsen, næstformand i Fanø Børnehave 
Jesper Møller, næstformand i Offshoreenergy.dk 
  

12. Finansrådet anbefaler, at medlemsvirksomheder skal have fokus på den eksterne 
revisors rolle og kvaliteten af det arbejde, som denne udfører. Medlemsvirksomhederne 
bør blandt andet stille krav til sammensætningen af de teams, som eksterne revisorer bru-
ger, så det sikres, at der er mindst to erfarne revisorer med i et team med supplerende 
kompetenceområder. For at være en erfaren revisor skal vedkommende have gennemført 
efteruddannelse målrettet pengeinstitutområdet samt have deltaget i revision af en bank, 
sparekasse eller andelskasse gennem minimum 3 år.  

 

 
Anbefalingen følges.  

 

 

Sparekassens eksterne revisor er certificeret af Finanstilsy-
net.   

 


