
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mødereferat 
 

Fintech Forum, 6. december 2018 

 

1. Velkomst v/formand for Fintech Forum, Tobias Thygesen  

Kontorchef for Finanstilsynets Kontor for Fintech, Betalingstjenester og 

Governance, Tobias Thygesen bød velkommen til det første møde med ham 

som formand. 

 

2. Status på FT Lab v/ Finanstilsynet  

To virksomheder har deltaget i den første kohorte i FT Lab, og Finanstilsynet 

påbegynder nu evalueringen af de første erfaringer fra FT Lab. Dette sker 

både med henblik på at evaluere konkrete erfaringer med samspillet mellem 

den finansielle lovgivning og de nye teknologier og forretningsmodeller, der 

er blevet testet, samt den generelle udformning af FT Lab og processerne i 

denne forbindelse. Finanstilsynet efterspurgte medlemmernes opfattelse af 

erfaringerne med den første kohorte og opfordrede også medlemmer til at 

fremsende eventuelle øvrige bemærkninger skriftligt efter mødet. 

 

Flere medlemmer udtrykte ønske om mere løbende kommunikation om akti-

viteterne i FT Lab, inden og mens de enkelte tests pågår. Information via Fi-

nanstilsynets profil på LinkedIn blev nævnt som en god kommunikationska-

nal. Det kunne desuden være hensigtsmæssigt med øget markedsføring af 

FT Lab inden ansøgningsfristen. Et medlem udtrykte ønske om øget kommu-

nikation om de virksomheder, der ikke blev optaget i FT Lab og årsager hertil. 

Der blev endvidere udtrykt ønske om at fremme mulighederne for at bruge 

deltagelse i FT Lab som led i de deltagende virksomheders arbejde med fi-

nansiering og partnerskaber. Finanstilsynet bemærkede i den forbindelse, at 

det står deltagende virksomheder frit for at henvise til deres deltagelse i FT 

Lab. Den generelle tilgang til kommunikationen omkring FT Lab var dog et 

centralt element, som Finanstilsynet ville inddrage i evalueringen af tiltaget. 

 

Finanstilsynet ønskede input til, hvordan informationen om FT Lab bedst 

kunne nå ud til potentielle deltagere. Et medlem foreslog, at Finanstilsynet 

med jævne mellemrum havde ”kontortid” i Copenhagen Fintech og kunne be-

svare spørgsmål om for eksempel deltagelse i FT Lab. 
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Et medlem gav udtryk for, at kohorte-modellen ikke nødvendigvis er hensigts-

mæssig for iværksættervirksomheder. Disse virksomheder kan på kort tid 

rykke sig meget, hvad angår finansiering og teknisk udvikling, og mulighed for 

løbende ansøgning og optagelse i FT Lab kan vise sig at være mere hen-

sigtsmæssigt for denne type virksomheder. Finanstilsynet bemærkede, at det 

i forbindelse med evalueringen ville overveje ændringer i, hvornår en virksom-

hed kan optages i FT Lab. 

 

Finanstilsynet opfordrede alle både i og uden for forummet til at indsende for-

slag til justeringer af formatet for FT Lab. 

 

3. Open banking og tredjeparter v/ Finanstilsynet og LunarWay 

Finanstilsynet har i fjerde kvartal af 2018 indtil videre tildelt de første to virk-

somheder i Danmark tilladelse som tredjepartsudbydere. Medlemmerne drøf-

tede udviklingen i markedet for tredjepartsudbydere på baggrund af præsen-

tationer fra Finanstilsynet og LunarWay (se vedlagte præsentationer). 

 

Flere medlemmer gav udtryk for, at en større grad af standardiseringen af 

API’er ville være gavnligt, hvis man ville understøtte udviklingen af markedet 

for tredjeparter. Manglen på centralt udviklede standarder gjorde det vanske-

ligt for tredjeparter at programmere op mod API’erne i markedet, og flere med-

lemmer gav udtryk for, at Finanstilsynet kunne spille en rolle i at sikre en større 

standardisering. Et medlem fandt, at der var rum for mere dialog mellem etab-

lerede spillere og tredjeparter, da man i højere grad så kompleksitet som det 

centrale problem på området frem for en forretningsmæssig konflikt. Et med-

lem gav også udtryk for, at der var behov for en bredere tilgang til open ban-

king end blot betalinger, da det danske marked er kendetegnet af en høj ag-

gregering af forbrugernes finansielle forretninger. Et medlem påpegede, at 

snæver adgang til at deltage som clearingdeltager var en barriere for nye ak-

tører på betalingsmarkedet. 

 

4. Status på EU-arbejdet v/ Jon Fink Isaksen, DG FISMA, Kommissionen  

Jon Fink Isaksen, der er udstationeret fra Finanstilsynets fintech-team til DG 

FISMA, gjorde status på arbejdet med udmøntning af Kommissionens fintech-

handlingsplan, som blev fremsat i marts 2018. Handlingsplanen indeholder et 

enkelt lovgivningsinitiativ vedr. crowdfunding, der fortsat er under behandling 

i Ministerrådet og Europa-Parlamentet. Derudover indeholder planen en 

række arbejdsstrømme i regi af Kommissionen og de europæiske tilsynsmyn-

digheder, der bl.a. har til formål at afklare håndteringen af fintech inden for 

den eksisterende lovgivning, samt koordinere nationale initiativer på området. 

Nogle af de første resultater fra disse initiativer ville være klar med udgangen 

af 2018, mens der ville være leveret på størstedelen af de øvrige initiativer i 

løbet af første halvår af 2019. 
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Et medlem bemærkede, at danske virksomheder var godt repræsenteret i 

sektorforummet ”Blockchain and Virtual Currencies Working Group”, idet 

både NewBanking, Coinify og Chainalysis var medlem af gruppen. Medlem-

met fandt, at arbejdsgruppen udgjorde et værdifuldt forum for drøftelse af sek-

torens synspunkter på europæisk plan. 

 

5. Samarbejdsaftaler med Singapore (MAS) v/Finanstilsynet og Thomas 

Krogh Jensen, Copenhagen Fintech  

Finanstilsynet og Copenhagen Fintech præsenterede kort de foreløbige erfa-

ringer med samarbejdsaftalerne i Singapore. Finanstilsynet ønskede at høre 

nærmere om medlemmernes syn på værdien af disse aftaler. 

 

Flere medlemmer mente, at samarbejdsaftaler med andre tilsynsmyndighe-

der var af stor værdi for det danske marked, ikke mindst da det skabte øget 

opmærksomhed på fintech-sektoren i Danmark. Finanstilsynet blev opfordret 

til at overveje lignende aftaler med f.eks. USA og Israel. Finanstilsynet be-

mærkede, at fintech-teamet har fokus på at opsøge international samarbej-

der, og at Finanstilsynet fortsat vil søge at engagere sig i internationalt sam-

arbejde.  

 

6. Evaluering af Fintech Forum v/Finanstilsynet  

Punktet blev ikke drøftet, men Finanstilsynet opfordrede til, at alle både i og 

uden for forummet indsender eventuelle bemærkninger. På baggrund heraf, 

vil Finanstilsynet vurdere forummets set-up og eventuelt foretage justeringer 

af såvel sammensætningen som formatet. 

 

7. Eventuelt 

Intet at bemærke.  


