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Besvarelse af spørgsmål 311 alm. del stillet af udvalget den 8. februar 

2021 efter ønske fra Victoria Velasquez (EL). 

 

Spørgsmål: 
Kan ministeren bekræfte, at indførelsen af en særlig tavshedspligt i EKF-

loven blev vedtaget i en stor lovpakke, og at hverken lovforslagets titel, 

høringsskrivelser eller anden officiel information fortalte om den tilsigtede 

skærpelse af hemmeligholdelsen, og at hverken lovforslaget eller den ved-

tagne lov fremgår af Offentlighedsportalen, hvor lovforslag og love, der 

påvirker retten til aktindsigt, skal registreres (offentlighedsloven § 18)? 

Vurderer ministeren, at det er en hensigtsmæssig praksis for vedtagelse af 

love? 

 

Svar: 

Ændringen af lov om EKF Danmarks Eksportkredit blev gennemført som 

del af lov nr. 1374 af 13. december 2019 om ændring af lov om finansiel 

virksomhed, lov om betalinger, lov om kapitalmarkeder, lov om investe-

ringsforeninger m.v. og selskabsloven og forskellige andre love. Det er nor-

mal praksis på det finansielle område at foreslå en række forskellige lov-

ændringer i ét samlet lovforslag.  

 

Lovforslaget har været sendt i offentlig høring, hvormed der har været mu-

lighed for at afgive bemærkninger til lovforslagets dele, herunder til forsla-

get om ændring af lov om EKF Danmarks Eksportkredit. Det fremgår af 

Høringsportalen, at forslaget blev sendt i offentlig høring den 5. september 

2019 under titlen Høring over forslag til lov om ændring af lov om finansiel 

virksomhed, lov om kapitalmarkeder, selskabsloven, lov om investerings-

foreninger m.v. og lov om EKF Danmarks Eksportkredit.  

 

En gennemgang af Offentlighedsportalen viser, at ændringen af lov om 

EKF Danmarks Eksportkredit ikke har fremgået heraf. Det er en beklagelig 

fejl, der nu er rettet op på. Den vedtagne lov er tilgængelig via følgende 

link: https://www.offentlighedsportalen.dk/dokument/211735.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Simon Kollerup 
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