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Besvarelse af spørgsmål 309 alm. del stillet af udvalget den 8. februar 

2021 efter ønske fra Victoria Velasquez (EL). 

 

Spørgsmål: 
Vil ministeren revurdere loven om tavshedspligt for EKF’s ansatte, som en 
af Danmarks førende eksperter på området kalder for ”helt ude af takt med 
demokratiske principper”? Der henvises til rapporten ”MFI undersøger – 

Beskyttelse af whistleblowere”, af Oluf Jørgensen, MFI, december 2020. 

www.sdu.dk/-/media/images/om_sdu/centre/journalistik/mfi/MFI%20un-

dersoeger%20beskyttelse%20af%20whistleblowere.pdf 

 

Svar: 
Bestemmelsen i lov EKF Danmarks Eksportkredit § 14 a om tavshedspligt 

for bl.a. EKFs ansatte gælder kun i forhold til aktiviteter i henhold til § 2 i 

lov om EKF Danmarks Eksportkredit, dvs. i forhold til EKFs finansierings-

ydelser. I forhold til de øvrige bestemmelser i lov om EKF Danmarks Ek-

sportkredit er EKF omfattet af lov om offentlighed i forvaltningen, jf. § 6, 

stk. 1. 

 

Det er afgørende, at danske virksomheder og deres samarbejdspartnere 

trygt og i fortrolighed kan stille deres økonomiske og forretningsmæssige 

oplysninger til rådighed for EKF. Opstår der tvivl om denne fortrolighed, 

er der en væsentlig risiko for, at EKFs samarbejdspartnere ikke vil benytte 

EKF, hvilket i praksis kan medføre tab af danske eksportordrer.  

 

Den særlige tavshedspligt i § 14 a for de omhandlede personer skal ses på 

baggrund af karakteren af de oplysninger, som bliver tilvejebragt i forbin-

delse med EKFs virksomhed. Der vil således være tale om virksomheds-

følsomme oplysninger om tekniske indretninger eller fremgangsmåder og 

om drifts- eller forretningsforhold eller lignende med en væsentlig økono-

misk betydning for virksomheden.  

 

På den baggrund – og for at sikre et fortsat grundlag for, at staten ikke 

mindst på det grønne område gennem EKF og andre finansieringsinstituti-

oner kan supplere de finansielle markeder, hvor det er nødvendigt – finder 

jeg det velbegrundet at opretholde lovgivningen i sin nuværende form. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Simon Kollerup 
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