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te lovudkast med anmodning om bemærkninger. Finansrådet har følgende
bemærkninger til lovudkastet:

mail@finansraadet.dk

3393 0260

www.finansraadet.dk

I § 11 a, stk. 3 foreslås det at indføre en hjemmel for kommunalbestyrelsen
til, uden samtykke fra borgeren, at forlange at få nødvendige oplysninger
om økonomiske forhold fra pengeinstitutter og arbejdsgivere til brug for
stikprøvekontrol i sager om lov om social pension med henblik på at kontrollere pensionisters indkomst- og formueforhold.
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Det er Finansrådets vurdering, at formuleringen af denne bestemmelse ikke
ændrer ved det forhold, at pengeinstitutter fortsat skal vurdere, om oplysningerne kan udleveres til de offentlige myndigheder i henhold til reglerne
om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, kapitel 9.
Udgangspunktet efter reglerne i lov om finansiel virksomhed er fortsat, at
pengeinstitutterne er underlagt en streng tavshedspligt i forhold til videregivelse af fortrolige oplysninger. Oplysninger om de enkelte kunders kontooversigter m.v. er som udgangspunkt en fortrolig oplysning efter lov om
finansiel virksomhed. Såfremt kommunerne ønsker oplysningerne udleveret
fra pengeinstitutterne, vil udgangspunktet således være (som hidtil), at der
skal foreligge en kendelse.
Finansrådet finder det i øvrigt retssikkerhedsmæssigt betænkeligt, at der
ikke skal foreligge en konkret mistanke, førend kommunalbestyrelsen kan
forlange at få sådanne oplysninger. Stikprøvekontrol er et meget vidtgående
instrument, der typisk vil opleves særdeles indgribende af borgeren.
Såfremt pengeinstituttet efter en afvejning af reglerne i lov om finansiel
virksomhed vælger at udlevere oplysninger til kommunalbestyrelsen, vil det
være forbundet med økonomiske omkostninger for pengeinstituttet at finde

oplysningerne. Det bør derfor anføres i lovforslaget, at det har økonomiske
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konsekvenser for erhvervslivet.
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