
u skrivelse af 20. reoiu
al 1991 anmodede Inde

nrigsmini-
steriet Kommunernes P

ensionsforsikring AS om
 bemærkninger til

oplysninger i en artikel 
i dagbladet "Børsen" de

n 14. februar
1991, hvorefter Kommu

nernes Pensionsforsikr
ing AS og Pen-

sionskassen for Børne-
 og Ungdomspædagog

er påtænker at etable-
re en bank. Baggrunde

n for Indenrigsministeri
ets henvendelse

var, at det efter de alm
indelige kommunalretlig

e regler ikke
er en kommunal opgav

e at drive bankvirksom
hed, og at en sådan

virksomhed derfor kræ
ver udtrykkelig lovhjem

mel.

Ved skrivelse af 22. ma
rts 1991 til Indenrigsmi

nisteriet
fremsendte Kommuner

nes Pensionsforsikring
 AS et responsum

udarbejdet af selskabe
ts advokat og henholdt

 sig til de deri
anførte overvejelser og

 konklusioner.

I det fremsendte respo
nsum udarbejdet af adv

okatfirmaet

Svend Paludan-Müller 
anføres - efter en genn

emgang af reglerne
om kommunernes ulov

bestemte opgaver og a
f forholdene vedrøren-

de aktiekapitalen i Kom
munernes Pensionsfor

sikring AS - føl-
gende: "Det ene hensyn, som 

kommunalfuldmagtsreg
lerne søger at vare-

tage, nemlig hensynet 
til at beskytte kommune

kassen og dermed
kommunens borgere m

od upâkrævede erhver
vsmæssige risici er ...

fuldt ud tilgodeset i den
 foreliggende situation.

Der er ingen målelig øk
onomisk risiko for de p

ågældende kom-
muner og kommunale o

rganisationer ved, at K
P sammen med PBU

etablerer den planlagte
 bankvirksomhed inden

for rammerne af et
særligt, til formålet opre

ttet datterselskab.

Kommunernes Pension
sforsikring A/S
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Det andet hensyn, som
 kommunalfuldmagtsre

glerne varetager, er
konkurrencehensynet. 

Konkurrencen 1 marke
det må ikke forvrides

ved, at kommunerne ka
ster deres økonomiske

 og institutionelle
styrke, som dybest set 

bunder i kommunernes
 tilgang til frem-

tidige skatteindtægter f
ra borgerne, ind i mark

edet. Konkur-
rencen skal kunne fore

gå frit mellem parter, d
er i princippet

deltager på lige vilkår. Heller ikke konkurrence
hensynet synes at kunn

e lide skade i
den foreliggende situat

ion. "KPPBU-banken" v
il være ubetyde-

lig i konkurrencen med
 de øvrige banker, og d

en kommunale ak-
tiebesiddelse i KP vil væ

re helt uden indflydelse
 på bankens

mulighed for at klare si
g i den skarpe konkurre

nce i finans-
sektoren. Bankens mul

igheder afgøres ene og
 alene af, hvorvidt

de produkter, den kan 
tilbyde, viser sig at vær

e konkurrence-
dygtige. Ændringerne af lovene

 om forsikringsvirksomh
ed og om banker og

sparekasser m.v. havd
e til formål at åbne kon

kurrencen i den
finansielle sektor, og de

 fleste store forsikrings
selskaber

har siden etableret egn
e banker i forsøget på 

at fastholde et
bredt og tiltrækkende u

dbud af finansielle ydel
ser til deres

forsikringstagere. som 
eksempel kan nævnes

 Alm. Brand Bank
A/S, Baltica Bank AS, H

afnia Kapitalbank A/S o
g Topdanmark

Bank A/S. KONKLUSION Det er vores opfattelse
, at det vil stride mod h

ensigten med
de gennemførte ændrin

ger af lovene om forsik
ringsvirksomhed og

om banker og sparekas
ser m.v., såfremt de ko

mmunale tilsyns-
myndigheder søger at 

modsætte sig KP's plan
er om sammen med

PBU at etablere en nic
hebank for at fastholde

 kunderne gennem
et attraktivt og varieret 

udbud af finansielle yde
lser.

De realhensyn, der bæ
rer kommunalfuldmagts

reglerne, nemlig

risikohensynet og konk
urrencehensynet, kan i

kke begrunde noget
andet resultat og taler s

narere for, at man lade
r KP konkur-

rere på lige fod med de
 øvrige forsikringsselsk

aber gennem
passende, forretningsm

æssigt begrundede stra
tegiske investe-

ringer." Det fremgår af det næv
nte responsum, at halv

delen af ak-
tiekapitalen i Kommune

rnes Pensionsforsikring
 AS ejes af 52

kommuner, Kommuner
nes Landsforening, Am

tsrådsforeningen i Dan
-

mark og Kommunernes
 Gensidige Forsikringss

elskab, mens den

anden halvdel ejes af f
aglige organisationer.

Indenrigsministeriet ska
l i denne anledning udt

ale føl-
gende:



De opgaver, kommune
rne kan varetage, har e

nten hjemmel i
den skrevne lovgivning

 eller i de uskrevne reg
ler om kommuner-

ne opgavevaretagelse,
 de såkaldte kommuna

lfuldmagtsregler.

Spørgsmålet om komm
unernes adgang til at d

rive bankvirk-
somhed er uomtalt i så

vel lovgivningen om ba
nker og sparekas-

ser m.v. som i forarbejd
erne hertil.

Lov om forsikringsvirks
omhed (lovbekendtgør

else nr. 726
af 31. oktober 1990) in

deholder i S 13, stk. 1, 
følgende be-

stemmelse: "Antallet af stiftere má 
ikke være under 3. Min

dst 2 af stif-

terne skal være her i la
ndet bosatte personer,

 medmindre Fi-
nanstilsynet undtager f

ra dette krav. Med her 
i landet bosatte

personer ligestilles den
 danske stat, danske ko

mmuner, her
hjemmehørende forsikr

ingsselskaber, ansvarli
ge interessentska-

ber, kommanditselskab
er, anpartsselskaber, a

ktieselskaber,
andre selskaber med b

egrænset ansvar og fo
reninger samt her

hjemmehørende stiftels
er og andre selvejende

 institutioner,
der er undergivet offen

tligt tilsyn. Industriminis
teren kan

undtage fra kravet om,
 at stiftelser og andre s

elvejende in-
stitutioner skal være un

dergivet offentligt tilsyn
."

Denne bestemmelse fo
rudsætter, at kommune

r ikke generelt

er afskåret fra at deltag
e i selskaber, der drive

r forsik-
ringsvirksomhed, men 

bestemmelsen giver ikk
e i sig selv kom-

munerne hjemmel til at
 drive forsikringsvirksom

hed.

Ved lov nr. 305 af 16. m
aj 1990 om ændring af

 lov om for-
sikringsvirksomhed me

d flere love blev der so
m S 6 a, stk. 3,

indsat følgende bestem
melse i lov om forsikrin

gsvirksomhed:

"Forsikringsselskaber k
an gennem datterselsk

aber drive virk-
somhed, som ikke er a

ngivet i selskabets kon
cession, når dat-

terselskabet alene driv
er virksomhed, der er u

nderlagt Finans-
tilsynets tilsyn." Af betænkning afgivet a

f Folketingets Erhvervs
udvalg den

26. april 1990 over bl.a
. forslag til lov om ænd

ring af lov om
forsikringsvirksomhed m

ed flere love fremgår fø
lgende angående

denne bestemmelse: "En bestemmelse som 
den foreslåede vil give 

danske forsik-
ringsselskaber samme

 muligheder som deres
 konkurrenter i andre

EF-lande til at drive an
den finansiel virksomhe

d end den, der
kan “betegnes som acc

essorisk forsikringsvirk
somhed. For at

sikre en klar afgrænsni
ng mellem forsikringsvi

rksomheden og



Q. den øvrige finansielle v
irksomhed foreslås det

, at den anden
finansielle virksomhed 

skal drives i datterselsk
absform. Af

bl.a. tilsynsmæssige gr
unde foreslås det, at de

n tilladte
virksomhed begrænses

 til virksomhed, der er u
nderlagt Finans-

tilsynets tilsyn." Bestemmelsen i § 6 a, 
stk. 3, indebærer, at fo

rsikrings-
selskaber gennem datt

erselskaber kan drive b
l.a. bankvirksom-

hed, men bestemmelse
n indeholder ikke en hj

emmel for kommunal
forsikrings- eller bankv

irksomhed. _

Spørgsmålet om specie
lt kommunernes adgan

g til at drive

forsikringsvirksomhed e
r i øvrigt uomtalt i lovgi

vningen om
forsikringsvirksomhed, 

herunder i forarbejdern
e til denne lov-

givning. Lov om banker og spar
ekasser og lov om fors

ikringsvirk-
somheder indeholder s

âledes ikke hjemmel til
 eller forbud mod,

at kommunerne kan dr
ive bank- eller forsikrin

gsvirksomhed, men
reglerne i disse love fin

der anvendelse, såfrem
t kommunerne på

andet retsgrundlag kan
 varetage disse opgave

r.

Det må herefter unders
øges, om kommunerne

 i henhold til
kommunalfuldmagtsreg

lerne kan varetage de n
ævnte opgaver.

Efter disse regler er de
t som udgangspunkt ik

ke en kommu-

nal opgave at drive fina
nsiel virksomhed som f

.eks. almindelig
forsikringsvirksomhed e

ller bankvirksomhed. D
a kommunerne

imidlertid har en almind
elig adgang til at forsyn

e sig selv
med varer eller tjeneste

ydelser, kan en kommu
ne - alene eller

sammen med andre - d
rive et selskab, der som

 Kommunernes Pen-
sionsforsikring A/S fors

ikrer kommunen for de
 pensionsforplig-

telser, som kommunen
 har over for kommuna

lt ansat personale.
Derimod kan kommune

r ikke lovligt drive ande
n forsikringsvirk-

somhed, der ikke har ti
l formål at forsikre mod

 kommuners ri-
sici. Reglerne om, at komm

uner har adgang til at f
orsyne sig

selv med varer og tjene
steydelser, kan ikke an

vendes i forbin-
delse med den bank, d

er påtænkes etableret 
af Kommunernes Pen-

sionsforsikring A/S og P
ensionskassen for Børn

e- og Ungdomspæ-
dagoger, da banken sk

al betjene andre end ko
mmuner.

Efter kommunalfuldma
gtsreglerne har kommu

nerne adgang til

at udføre såkaldt acces
sorisk virksomhed, det 

vil sige en
virksomhed, der 1 princ

ippet ikke er kommuna
l, men som knytter



sig til en i øvrigt kommu
nal opgave på en såda

n måde, at det
ville forekomme urimel

igt ikke at give kommun
en adgang til at

udføre den. Heller ikke
 disse regler kan efter I

ndenrigsmini-
steriets opfattelse finde

 anvendelse på den ba
nkvirksomhed,

der pátænkes etablere
t af Kommunernes Pen

sionsforsikring A/S
og Pensionskassen for

 Børne- og Ungdomspæ
dagoger. Efter Inden-

rigsministeriets opfatte
lse er der ikke en såda

n nær sammen-
hæng mellem den begr

ænsede forsikringsvirk
somhed, der efter

reglerne om kommune
rnes adgang til at forsy

ne sig selv kan
drives af Kommunerne

s Pensionsforsikring A/
S, og den påtænkte

bankvirksomhed, at de
nne sammenhæng vil k

unne begrunde, at
bankvirksomheden vil k

unne betragtes som en
 kommunal opgave.

Der henvises i denne fo
rbindelse endvidere til 

de ovenfor
nævnte forarbejder til 5

 6 a, stk. 3, i lov om for
sikrings-

virksomhed, hvoraf det
 fremgår at bankvirksom

hed heller ikke i
henhold til forsikringslo

vgivningen kan betragt
es som acces-

sorisk virksomhed i forh
old til forsikringsvirksom

hed.

Hvad angår det i advok
atfirmaet Svend Paluda

n-Müllers
responsum anførte om

, at der ikke ved den på
tænkte etablering

af en bank opstår noge
n målelig økonomisk ris

iko for aktionæ-
rerne i Kommunernes P

ensionsforsikring A/S, o
g at banken kun

vil påføre de øvrige ban
ker en ubetydelig konk

urrence, bemær-
kes følgende: De ovenfor nævnte kom

munalretlige retsgrunds
ætninger,

hvorefter det som udga
ngspunkt ikke er en ko

mmunal opgave at
drive bl.a. finansiel virk

somhed, gælder uanse
t, om den finan-

sielle virksomhed i det 
konkrete tilfælde indeb

ærer økonomisk
risiko for kommunerne,

 og uanset om der i det
 konkrete tilfæl-

de påføres private virks
omheder konkurrence.

 Dette har bl.a.
sammenhæng med, at

 de reale grunde, som 
har ført til den gæl-

dende afgrænsning af 
de kommunale opgave

r på erhvervsområdet,
rækker videre end til va

retagelsen af de nævnt
e to hensyn.

Kommunestyret og priv
ate erhvervsdrivende v

irksomheder er

således underlagt vilkå
r, der med hensyn til be

slutningspro-
cessen og ansvarsforh

oldene er grundlæggen
de forskellige. Kom-

munestyret er opbygge
t med henblik på at var

etage fællesskabs-
opgaver for et lokalsam

fund, og ikke med henb
lik på at produ-

cere og afsætte varer o
g tjenesteydelser på et

 marked.



Det er således efter de
 kommunalretlige regle

r ikke lov-
ligt for en kommune at 

drive bankvirksomhed.

En kommune kan ikke 
ved at indskyde et ekst

ra led mellem

kommunalbestyrelsen 
og en bestemt aktivitet

 udvide râderummet
udover, hvad der i øvrig

t gælder for kommunal
 virksomhed. Da

en kommune ikke selv 
lovligt kan drive bankvi

rksomhed, kan en
kommune således helle

r ikke lovligt deltage i e
t selskab, der

driver bankvirksomhed
, eller hvis datterselska

b driver bank-
virksomhed. På tilsvare

nde måde kan en komm
une ikke lovligt

deltage i en forening el
ler i et selskab, som de

ltager i et
andet selskab, der driv

er bankvirksomhed, dir
ekte eller gennem

et datterselskab. Såfremt Kommunernes
 Pensionsforsikring A/S

 stifter et
datterselskab, der drive

r bankvirksomhed, vil d
et således ikke

være lovligt for en kom
mune at deltage i Kom

munernes Pensions-
forsikring AS eller at de

ltage i en forening eller
 et sel-

skab, som er engagere
t i Kommunernes Pens

ionsforsikring A/S. I
givet fald kan de komm

unale tilsynsmyndighed
er i henhold til

lov om kommunernes s
tyrelse pålægge komm

uner og amtskommune
r

under anvendelse af sa
nktioner at trække sig u

d af Kommunernes

Pensionsforsikring A/S
 og at trække sig ud af 

foreninger og
selskaber, der er engag

eret i Kommunernes Pe
nsionsforsikring

A/S. Indenrigsministeriet ska
l på denne baggrund a

nmode Kommu-
nernes Pensionsforsikr

ing AS om at oplyse, o
m selskabet fort-

sat agter at stifte et dat
terselskab, der skal dri

ve bankvirk-
somhed . Kopi af denne skrivelse

 er sendt til Kommuner
nes Lands-

forening, Amtsrådsfore
ningen i Danmark og s

amtlige tilsynsråd.

Med venlig hilsen ilr Kopi til Kommunernes 
Landsforening, Amtsrå

dsforeningen i Dan-
mark og samtlige tilsyn

sråd.
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