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1. Finanstilsynets strategiske målbillede  

1.1. Præsentation af Finanstilsynet  
Finanstilsynets overordnede opgave er at føre tilsyn med den finansielle sektor, så der er tillid 

til sektoren i samfundet, hos virksomheder og hos forbrugere. Finanstilsynets opgaver er, i 

henhold til kapitel 21 i lov om finansiel virksomhed, blandt andet: 

 At føre tilsyn med den finansielle sektor både ved at foretage løbende analyser på 

grundlag af indberetninger og ved at foretage inspektioner i virksomheder. 

 At arbejde for velfungerende markeder blandt andet ved at modvirke kursmanipulati-

on og insiderhandel. 

 At bidrage til udformningen af den finansielle lovgivning. 

 At formidle tværgående information om de finansielle virksomheder og dermed bidra-

ge til at forbedre ledelsers, kunders og investorers mulighed for at vurdere den enkelte 

virksomheds risikoprofil. 

Finanstilsynet er en styrelse under Erhvervsministeriet med en selvstændig bestyrelse og be-

styrelsens opgaver er fastlagt i § 345, stk. 7, i lov om finansiel virksomhed.  

1.2. Mission og vision 

1.2.1. Mission  

Erhvervsministeriets mission:  
Skabe konkurrencedygtige og innovative vækstvilkår. 

Finanstilsynets mission:  
At udforme et regelgrundlag og at føre tilsyn, der understøtter tillid til det finansielle system. 

 

Med en overordnet mission om at arbejde for at understøtte tillid til det finansielle system 

arbejder Finanstilsynet for at understøtte Erhvervsministeriets vision om at skabe konkurren-

cedygtige og innovative vækstvilkår.  

1.2.2. Vision 

Erhvervsministeriets vision: 
Europas bedste rammer for at udvikle og drive virksomhed. 

Finanstilsynets vision:   
At der skal være berettiget tillid til det finansielle system og dets produkter. 

 

Finanstilsynet understøtter Erhvervsministeriets vision om at opnå Europas bedste rammer for 

at udvikle og drive virksomhed ved at have en vision om, at der skal være berettiget tillid til det 

finansielle system og dets produkter. Samtidig understøtter Finanstilsynet Erhvervsministeriets 
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Strategi 2025 og arbejdsprogram for 2019 ved at arbejde for velfungerende finansielle marke-

der og en sund finansiel sektor. 

1.3. Kerneopgaver og strategiske målsætninger 
Finanstilsynet har tre kerneopgaver, som er i overensstemmelse med Finanstilsynets hoved-

formål på finansloven. Følgende tre strategiske målsætninger sætter retningen for Finanstilsy-

net det kommende år: 

1.3.1. Kerneopgaver 

Finanstilsynet har følgende tre kerneopgaver: 

 Tilsyn 

 Regulering 

 Information 

1.3.2. Strategiske målsætninger 

Følgende tre strategiske målsætninger sætter retningen for Finanstilsynet det kommende år:  

1. Tilsyn 

Finanstilsynet fører et udviklingsorienteret og effektivt tilsyn, som hviler på principper om pro-

aktivitet, væsentlighed og holdbare forretningsmodeller. 

 

2. Regulering 

Finanstilsynet bidrager konstruktivt til udarbejdelsen af den nationale og internationale regule-

ring, der øger den finansielle sektors robusthed og beskytter forbrugerne. 

 

3. Information 

Finanstilsynet skaber klar kommunikation om tilsynsregler og om tilsynspraksis af hensyn til 

virksomhederne, forbrugerne og de finansielle markeder.  

1.4. Finanstilsynets budget 

Opgaver Omkostninger mio. kr. Indtægter mio. kr. Budget 2019 mio. kr. i alt 

0. Hjælpefunktioner samt 

generel ledelse og admi-

nistration 

146,0  0,0  146,0  

1. Tilsyn 178,1  -350,8  -172,7  

2. Regulering 21,2  0,0  21,2  

3. Information 5,5  0,0  5,5  

I alt 350,8  -350,8  0,0  

2. Resultatmål for 2019 
Mål- og resultatplanen består af otte departementsrettede mål og fem bestyrelsesrettede mål, 

hvilket er en følge af opgave- og ansvarsfordelingen som følger af § 345, stk. 7 i lov om finan-
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siel virksomhed. Således er målene, der hører under hovedopgaverne hjælpefunktioner- samt 

generel ledelse og administration, regulering og information overvejende rettet mod departe-

mentet og tilsynsmålene rettet mod bestyrelsen.  

2.1. Finanstilsynets resultatmål fordelt på kerneopgaver på finanslo-

ven 

Regulering Tilsyn Information 

 

Hjælpefunktioner samt generel 

ledelse og administration 

Resultatmål 1 (D) Resultatmål 9 (B)  Resultatmål 5 (D) 

Resultatmål 2 (D) Resultatmål 10 (B)  Resultatmål 6 (D) 

Resultatmål 3 (D) Resultatmål 11 (B)  Resultatmål 7 (D) 

Resultatmål 4 (D) Resultatmål 12 (B)  Resultatmål 8 (D) 

   Resultatmål 13 (B) 

 

2.2 Konkrete strategiske policy-, drifts- og administrationsmål – de de-

partementsrettede resultatmål 
 

Policymål 

Resultatmål 1 – Forebyggende foranstaltninger mod hvidvask:  

Der udarbejdes en plan, som bringer danske bankers forebyggende for-

anstaltninger mod hvidvask samt Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsens 

tilsyn på hvidvaskområdet i europæisk topklasse 

Vægt: 20 pct. Finanstilsynet udarbejder lovforslag til de lovændringer i den politiske aftale og 

de dele af 5. hvidvaskdirektiv, som Finanstilsynet er ansvarlig for samt de lov-

ændringer, som måtte være en konsekvens af Kommissionens åbningsskrivelse 

af 9. november 2018 vedr. 4. hvidvaskdirektiv.  

Hvidvaskforum skal styrkes ved at Hvidvaskforum på baggrund af samarbejdsaf-

talen fastlægger, hvorledes myndigheder kan samarbejde om bekæmpelse af 

hvidvask. Hvidvaskforum skal desuden række ud til de virksomheder, der er 

omfattet af kravene i hvidvaskloven med henblik på at øge indsatsen mod hvid-

vask og terrorfinansiering.  
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Resultatmål 2 – Solide og hensigtsmæssige pensionsprodukter:  

Der arbejdes for et større fokus på produktegenskaber og risici i for-

hold til pension uden garantier for at understøtte solide og hensigts-

mæssige pensionsprodukter for fremtidens pensionister  

Vægt: 15 pct. Finanstilsynet kortlægger de nyere typer af pensionsprodukter uden garantier, 

der findes på markedet i form af en fact finding-temaundersøgelse. Fokus vil 

være på betydningen for forsikringstagerne i forhold til udbetalingsfasen af 

produktegenskaber og risici. 

 

Resultatmål 3 – Konkurrencerådets analyse af pensionsmarkedet:  

Der følges op på Konkurrencerådets analyse af pensionsmarkedet 

Vægt: 5 pct. Finanstilsynet bidrager til opfølgning på Konkurrencerådets analyse af pensi-

onsmarkedet ved bl.a. at foretage en faglig vurdering af analysens konklusioner 

og en vurdering af behovet for nye tiltag på baggrund af analysen. Finanstilsy-

net skal tage afsæt i den finansielle regulering ved vurderingen. 

 

Resultatmål 4 – Styrket banksamarbejde:  

Der offentliggøres rapport om Danmarks mulige deltagelse i det styr-

kede banksamarbejde 

Vægt: 10 pct. Finanstilsynet bidrager til at afdække alle relevante aspekter med henblik på at 

sikre et fyldestgørende beslutningsgrundlag til regeringen vedrørende Dan-

marks mulige deltagelse i det styrkede banksamarbejde (bankunionen). 

 

Driftsmål 

Resultatmål 5 – Sagsbehandlingstider:   

Der leves op til de fastsatte mål for sagsbehandlingstider på tværs af 

ministeriet 

Vægt: 5 pct. Finanstilsynet overholder frister for sagsbehandling fastsat i den gældende 

journaliseringsvejledning.  
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Resultatmål 6 – Benchmarking med andre ministerier og institutioner:   

Der følges op på benchmarking med andre ministerier og sammenligne-

lige institutioner i andre lande for at sikre, at ministeriet fortsat er 

kompetent og relevant for borgere og virksomheder 

Vægt: 5 pct. Finanstilsynet vil - i lyset af den gennemførte benchmarkanalyse af hvidvaskom-

rådet, som PA Consulting foretog ultimo 2018 - følge op på det forbedringspo-

tentiale som analysen identificerede og som i vidt omfang indgår i det idékata-

log, som er en del af redegørelsen af 29. januar 2019 om Danske Bank. Finans-

tilsynet følger herunder op på den politiske aftale om styrkelse af indsatsen 

mod finansiel kriminalitet fra 27. marts 2019, hvor man fra politisk hold har 

aftalt at gennemføre en række af ideerne fra idékataloget.  

 

Resultatmål 7 – Cyber- og informationssikkerhedsstrategi:   

Der eksekveres på regeringens cyber- og informationssikkerhedsstra-

tegi 

Vægt: 10 pct. Finanstilsynet påbegynder implementering af delstrategien for cyber og infor-

mationssikkerhed i form af etablering og organisering af en decentral cybersik-

kerhedsenhed (DCIS) i Finanstilsynet. Enheden har ansvar for at sikre den orga-

nisatoriske understøttelse af strategien. 

 

Administrationsmål 

Resultatmål 8 – Tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere: 

Erhvervsministeriet arbejder for at tiltrække og fastholde medarbejde-

re med relevante kompetencer 

Vægt: 10 pct. Finanstilsynet gennemfører initiativer, der reducerer personaleomsætningen 

generelt, for nøglemedarbejdere og for medarbejdere, der forlader Finanstil-

synet inden for et til tre år efter tiltrædelsestidspunktet.  
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2.3 Konkrete strategiske tilsyns- og driftsmål – de bestyrelsesrettede 

resultatmål 
 

Tilsynsmål 

Resultatmål 9 – Tilsynsmodeller: 

Etablering af tilsynsmodeller 

Vægt: 4 pct. Finanstilsynet gennemfører et tværgående projekt, der skal understøtte videre-

udviklingen af risikobaserede tilsynsmodeller for hvidvask-, forbruger-, investe-

rings- og cybersikkerhedsområdet. I tilsynsmodellerne skal der være fokus på 

anvendelsen af metoder og processer, der – hvor det er relevant – er konsisten-

te med Finanstilsynets tilgang på andre områder.  

 

Resultatmål 10 – Fokus på governance:  

Øget fokus på governance for bestyrelse, direktion og nøglepersoner 

Vægt: 4 pct. Finanstilsynet sætter særligt fokus på governance i 2019 og vil på kreditinstitut-

området:    

1) drage de nødvendige erfaringer fra Danske Bank-sagen, både i forhold til krav 

og forventninger mht. fit and proper og i forhold til organisering af 1. og 2. for-

svarslinje,   

2) skabe større klarhed over forventningerne til 2. forsvarslinjes leverancer,  

3) skabe større klarhed om rækkeviden af proportionalitet i forhold til mindre 

virksomheder i forhold til 2. forsvarslinje (mindre, men mere tydelig proportio-

nalitet). 

Finanstilsynet udmønter de tre fit & proper-initiativer fra den politiske aftale på 

hvidvaskområdet ved, at:  

1) øge fokus på governance, særligt på hvidvaskområdet, ved at opdatere vej-

ledningen for bestyrelses selvevaluering og udvide kredsen af personer, der er 

omfattet af fit & proper-reglerne i henhold til den politiske aftale på hvidvask-

området, 

2) udarbejde regler om sund virksomhedskultur for kreditinstitutter i overens-

stemmelse med den politiske aftale og 

3) fastlægge nærmere kompetencekrav og ansvarsområder for nøglepersoner 

og direktionsmedlemmer. 
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Resultatmål 11 – Datadrevet tilsyn:  

Et mere datadrevent tilsyn 

Vægt: 4 pct. Finanstilsynet idriftsætter fire use cases for datadrevent tilsyn. Der arbejdes 

efter en agil metode, hvor udbytte og investering løbende vurderes, hvorfor 

de fire use cases sandsynligvis vil være: 

 Nyudviklet standard-datapakke med nøgletal til inspektion 

 Dashboard til IT-hændelser  

 Risikobaseret udvælgelse af virksomheder til regnskabskontrol 

 Model for benyttelse til kreditregister 

 

Driftsmål 

Resultatmål 12 – Inspektionsplaner:  

Inspektionsplanerne gennemføres som planlagt 

Vægt: 4 pct. Finanstilsynet gennemfører sin plan for hvidvaskinspektioner samt sin plan for 

øvrig undersøgelsesaktivitet med udgangspunkt i inspektionsplanerne for 

henholdsvis 2018/19 og 2019/20 med de ændringer, der følger af den løbende 

risikobaserede prioritering. 

 

Administrationsmål 

Resultatmål 13 – Oprustning på IT-tilsynsområdet:  

Opkvalificering af medarbejdere med relevante IT-tilsynskompetencer 

Vægt: 4 pct. Finanstilsynet opbygger tilsynskompetencer på IT-tilsynsområdet ved opkvali-

ficering og videreudvikling af nuværende medarbejdere. Dette gøres ved, at: 

 Tilbyde relevante medarbejdere en internationalt anerkendt certifice-

ring.  

 Styrke den interne kommunikation om IT-tilsynet. 
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3. Målopgørelsesoversigt   
Det forudsættes, at målet er delvist opfyldt for at kunne være helt opfyldt. 

Nr. Mål Vægt  Kriterier for delvist op-

fyldt 

Kriterier for helt opfyldt 

Departementsrettede mål 80 pct.   

1. Finanstilsynet udarbejder lov-

forslag til de lovændringer i den 

politiske aftale og de dele af 5. 

hvidvaskdirektiv, som Finanstilsy-

net er ansvarlig for samt de 

lovændringer, som måtte være en 

konsekvens af Kommissionens 

åbningsskrivelse af 9. november 

2018 vedr. 4. hvidvaskdirektiv.  

Hvidvaskforum skal styrkes ved at 

Hvidvaskforum på baggrund af 

samarbejdsaftalen fastlægger, 

hvorledes myndigheder kan 

samarbejde om bekæmpelse af 

hvidvask. Hvidvaskforum skal 

desuden række ud til de virksom-

heder, der er omfattet af kravene 

i hvidvaskloven med henblik på at 

øge indsatsen mod hvidvask og 

terrorfinansiering. 

 20 pct. At lovforslag på baggrund af 5. 

hvidvaskdirektiv er fremsat, og at 

Kommissionens åbningsskrivelse 

er håndteret. 

Samt hertil at:  

 der foreligger en revideret 

samarbejdsaftale for Hvidvask-

forum 

 Hvidvaskforum+ er etableret 

og er i funktion. 

 HvidvaskForum afdækker, 

hvorledes myndighederne kan 

udveksle informationer. 

 

At lovforslag på baggrund af 5. 

hvidvaskdirektiv er fremsat og at 

Kommissionens åbningsskrivelse 

er håndteret. 

Samt hertil at:  

 der foreligger en revideret 

samarbejdsaftale for Hvidvask-

forum 

 Hvidvaskforum+ er etableret 

og er i funktion, samt der er 

afholdt to møder og afholdt en 

konference. 

 HvidvaskForum afdækker, 

hvorledes myndighederne kan 

udveksle informationer og ud-

arbejde et udkast til eventuelle 

lovændringer,  hvis eksisteren-

de muligheder for informati-

onsudveksling skønnes util-

strækkelige. 

2. Finanstilsynet kortlægger de 

nyere typer af pensionsprodukter 

uden garantier, der findes på 

markedet i form af en fact fin-

ding-temaundersøgelse. Fokus vil 

være på betydningen for forsik-

ringstagerne i forhold til udbeta-

lingsfasen af produktegenskaber 

og risici. 

 15 pct. Temaundersøgelse om markeds-

renteprodukter med fokus på at 

udbetalingsfasen er gennemført. 

Temaundersøgelse om markeds-

renteprodukter med fokus på at 

udbetalingsfasen er gennemført. 

Departementet er orienteret om 

de pågældende findings på over-

ordnet niveau. Finanstilsynet 

kommer herudover med forslag 

til eventuelle nye regulerings-

mæssige tiltag på de relevante 

områder. 

3.  Finanstilsynet bidrager til opfølg-

ning på Konkurrencerådets analy-

se af pensionsmarkedet ved bl.a. 

at foretage en faglig vurdering af 

analysens konklusioner og en 

vurdering af behovet for nye 

tiltag på baggrund af analysen. 

Finanstilsynet skal tage afsæt i 

den finansielle regulering ved 

vurderingen. 

5 pct. Med udgangspunkt i den finan-

sielle regulering bidrager Finans-

tilsynet til opfølgning på Konkur-

rencerådets analyse af pensions-

markedet ved: 

• En faglig vurdering af analysens 

resultater og anbefalinger. 

• En faglig vurdering af behovet 

for nye tiltag på baggrund af 

analysens resultater. 

 

Med udgangspunkt i den finan-

sielle regulering bidrager Finans-

tilsynet til opfølgning på Konkur-

rencerådets analyse af pensions-

markedet ved: 

• En faglig vurdering af analysens 

resultater og anbefalinger. 

 

• En faglig vurdering af behovet 

for nye tiltag på baggrund af 

analysens resultater. 

 

• Bidrag til udarbejdelse af en 

plan for konkret opfølgning med 

evt. nye tiltag på de relevante 
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områder. 

4.  Finanstilsynet bidrager til at 

afdække alle relevante aspekter 

med henblik på at sikre et fyl-

destgørende beslutningsgrundlag 

til regeringen vedrørende Dan-

marks mulige deltagelse i det 

styrkede banksamarbejde (bank-

unionen). 

10 pct. Finanstilsynet bidrager ved at: 

• Udarbejde analyser af høj faglig 

kvalitet på alle områder, hvor 

Finanstilsynet har særlig indsigt, 

herunder hvidvaskbekæmpelse, 

realkreditområdet og kvaliteten 

af det fælles tilsyn. 

• Assistere med og levere kvalifi-

ceret input til analyser på områ-

der, hvor Finanstilsynet har en vis 

indsigt. 

 

Finanstilsynet bidrager ved at: 

• Udarbejde analyser af høj faglig 

kvalitet på alle områder, hvor 

Finanstilsynet har særlig indsigt, 

herunder hvidvaskbekæmpelse, 

realkreditområdet og kvaliteten 

af det fælles tilsyn. 

 

• Assistere med og levere kvalifi-

ceret input til analyser på områ-

der, hvor Finanstilsynet har en vis 

indsigt. 

 

• Deltage aktivt i drøftelser i 

arbejdsgruppen. 

 

• Deltage aktivt i sekretariatet og 

understøtte en god og effektiv 

sekretariatsbetjening af arbejds-

gruppen. 

  

• Deltage i rejser og møder med 

relevante udenlandske lande og 

myndigheder. 

5.  Finanstilsynet overholder frister 

for sagsbehandling fastsat i den 

gældende journaliseringsvejled-

ning. 

5 pct. Finanstilsynet overholder for 87 

pct. af sagerne fristerne som de 

er anført i journaliseringsvejled-

ningen. 

Finanstilsynet overholder for 92 

pct. af sagerne fristerne som de 

er anført i journaliseringsvejled-

ningen. 

6.  Finanstilsynet vil - i lyset af den 

gennemførte benchmarkanalyse 

af hvidvaskområdet, som PA 

Consulting foretog ultimo 2018 - 

følge op på det forbedringspoten-

tiale som analysen identificerede 

og som i vidt omfang indgår i det 

idékatalog, som er en del af 

redegørelsen af 29. januar 2019 

om Danske Bank. Finanstilsynet 

følger herunder op på den politi-

ske aftale om styrkelse af indsat-

sen mod finansiel kriminalitet fra 

27. marts 2019, hvor man fra 

politisk hold har aftalt at gennem-

føre en række af ideerne fra 

idékataloget. 

10 pct. Der foreligger i 2019 en plan for 

gennemførelsen af samtlige 

punkter i idekataloget, som man 

fra politisk hold ønsker at arbejde 

videre med. Der er igangsat en 

proces for gennemførelse af de 

mål som planen tilsiger bliver 

realiseret i 2019, og 50 pct. af 

disse mål er gennemført. 

 

Der foreligger i 2019 en plan for 

gennemførelsen af samtlige 

punkter i idekataloget, som man 

fra politisk hold ønsker at arbejde 

videre med, og punkterne er 

gennemført i overensstemmelse 

med planen. 

 

7.  Finanstilsynet påbegynder im-

plementering af delstrategien for 

cyber og informationssikkerhed i 

form af etablering og organisering 

af en decentral cybersikkerheds-

enhed (DCIS) i Finanstilsynet. 

Enheden har ansvar for at sikre 

den organisatoriske understøttel-

se af strategien. 

10 pct.  DICS er etableret med delvis 

bemanding og har indgået to til 

tre samarbejdsaftaler og er 

påbegyndt samarbejdet i disse. 

DCIS er etableret og bemandet, 

samt har etableret samarbejdsaf-

taler og påbegyndt samarbejdet 

med Center for Cybersikkerhed 

(CFCS), Nordic Finansial CERT 

(NFCERT) og Finansielt Sektorfo-

rum for Operationel Robusthed 

(FSOR). 
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8. Finanstilsynet gennemfører 

initiativer, der reducerer persona-

leomsætningen generelt, for 

nøglemedarbejdere og for med-

arbejdere, der forlader Finanstil-

synet inden for et til tre år efter 

tiltrædelsestidspunktet. 

5 pct. En ud af to målsætninger er 

opfyldt.  

Finanstilsynet har maksimalt en 

personaleomsætning på 12 pct. af 

nøglemedarbejdere.  

Finanstilsynet konstaterer et fald i 

antallet af medarbejdere, der 

forlader Finanstilsynet inden for 

et til tre år efter tiltrædelsestids-

punktet.  

Bestyrelsesrettede mål  20 pct.    

9. Finanstilsynet gennemfører et 

tværgående projekt, der skal 

understøtte videreudviklingen af 

risikobaserede tilsynsmodeller for 

hvidvask-, forbruger-, investe-

rings- og cybersikkerhedsområ-

det. I tilsynsmodellerne skal der 

være fokus på anvendelsen af 

metoder og processer, der – hvor 

det er relevant – er konsistente 

med Finanstilsynets tilgang på 

andre områder. 

4 pct. Tilsynsmodeller for de tre områ-

der er beskrevne.  

Skitse til implementering er 

optegnet for de tre modeller.  

 

Tilsynsmodeller for de fire områ-

der er beskrevne.  

Skitse til implementering er 

optegnet for de fire modeller.  

Implementering er påbegyndt for 

mindst en af modellerne.  

 

10. Finanstilsynet sætter særligt 

fokus på governance i 2019 og vil 

på kreditinstitutområdet: 

1) drage de nødvendige erfaringer 

fra Danske Bank-sagen, både i 

forhold til krav og forventninger 

mht. fit and proper og i forhold til 

organisering af 1. og 2. forsvars-

linje,   

2) skabe større klarhed over 

forventningerne til 2. forsvarslin-

jes leverancer,  

3) skabe større klarhed om ræk-

keviden af proportionalitet i 

forhold til mindre virksomheder i 

forhold til 2. forsvarslinje (mindre, 

men mere tydelig proportionali-

tet). 

Finanstilsynet udmønter de tre fit 

& proper-initiativer fra den politi-

ske aftale på hvidvaskområdet 

ved, at:  

1) øge fokus på governance, 

særligt på hvidvaskområdet, ved 

at opdatere vejledningen for 

bestyrelses selvevaluering og 

udvide kredsen af personer, der 

er omfattet af fit & proper-

reglerne i henhold til den politiske 

aftale på hvidvaskområdet, 

2) udarbejde regler om sund 

4 pct. Tre ud af seks initiativer er gen-

nemført.  

Alle initiativer er gennemført. 
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virksomhedskultur for kreditinsti-

tutter i overensstemmelse med 

den politiske aftale og 

3)  fastlægge nærmere kompe-

tencekrav og ansvarsområder for 

nøglepersoner og direktionsmed-

lemmer. 

11. Finanstilsynet idriftsætter fire use 

cases for datadrevent tilsyn. Der 

arbejdes efter en agil metode, 

hvor udbytte og investering 

løbende vurderes, hvorfor de fire 

use cases sandsynligvis vil være: 

• Nyudviklet standard-datapakke 

med nøgletal til inspektion. 

• Dashboard til IT-hændelser. 

• Risikobaseret udvælgelse af 

virksomheder til regnskabskon-

trol. 

• Model for benyttelse til kredit-

register. 

4 pct. To ud af fire use cases er imple-

menteret. 

Alle use cases er implementeret.  

12. Finanstilsynet gennemfører sin 

plan for hvidvaskinspektioner 

samt sin plan for øvrig undersø-

gelsesaktivitet med udgangspunkt 

i inspektionsplanerne for hen-

holdsvis 2018/19 og 2019/20 med 

de ændringer, der følger af den 

løbende risikobaserede priorite-

ring. 

 4 pct. De realiserede undersøgelser 

opfylder 90 pct. af ambitionsni-

veauet i inspektionsplanen. 

Undersøgelsesaktiviteterne 

gennemføres. 

13.  Finanstilsynet opbygger tilsyns-

kompetencer på IT-

tilsynsområdet ved opkvalifice-

ring og videreudvikling af nuvæ-

rende medarbejdere. Dette gøres 

ved, at: 

• Tilbyde relevante medarbejdere 

en internationalt anerkendt 

certificering.  

• Styrke den interne kommunika-

tion om IT-tilsynet. 

4 pct.  Et ud af to initiativer er gennem-

ført. 

Alle initiativer er gennemført. 

  



 

 

14 

 

4. Formalia og påtegning – Departementsrettet MRP 2019 
1. Mål- og resultatplanen indgås mellem Finanstilsynet og Erhvervsministeriets departement. 

Mål- og resultatplanen træder i kraft den 1. januar 2019 og gælder for hele 2019. Mål- og re-

sultatplanen er en del af ministeriets rullende kontraktstyring. De årlige bevillinger afhænger 

af årets finanslov. 

2. Mål- og resultatplanen kan genforhandles i løbet af kontraktåret, hvis eksterne faktorer, 

som styrelsen ikke kunne eller burde have forudset, gør, at et eller flere resultatkrav ikke kan 

nås.  

3. Mål- og resultatplanen er ikke retsligt bindende og fjerner ikke ministerens beføjelser og 

ansvar. Ministeren har stadig det sædvanlige parlamentariske ansvar, og gældende lovgivning 

og hjemmelskrav, budget- og bevillingsregler, overenskomster osv. skal følges, med mindre der 

på sædvanlig måde er skaffet hjemmel til fravigelse. 

4. Mål- og resultatplanen ændrer ikke et almindelige over-underordnelsesforhold mellem de-

partement og styrelse eller de opgaver, som bestyrelsen er tillagt i medfør af § 345, stk. 7 i lov 

om finansiel virksomhed.    

5. Mål- og resultatplanen er i overensstemmelse med Finansministeriets anbefalinger for mål- 

og resultatstyring i staten.  

6. Status på resultatopfyldelsen i mål- og resultatplanen skal rapporteres, når departementet 

beder herom og skal følge departementets instrukser. Den endelige resultatopfyldelse i mål- 

og resultatplanen skal rapporteres i styrelsens årsrapport i overensstemmelse med Modernise-

ringsstyrelsens og departementets vejledninger. 

7. Finanstilsynets direktør har ansvaret for overholdelse af og afrapportering på mål- og resul-

tatplanen samt eventuel genforhandling. 

8. Påtegningen gælder for de departementsrettede mål. 

 

København den                          2019 

 
_____________________________ 

Departementschef Michael Dithmer  

København den        7/5              2019 

 
______________________________ 

Bestyrelsesformand David Lando 
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5. Formalia og påtegning - Bestyrelsesrettet MRP 2019 
1. Mål- og resultatplanen indgås mellem Finanstilsynet og Finanstilsynets bestyrelse. Mål- og 

resultatplanen træder i kraft den 1. januar 2019 og gælder for hele 2019. De årlige bevillinger 

afhænger af årets finanslov. 

2. Mål- og resultatplanen kan genforhandles i løbet af kontraktåret, hvis eksterne faktorer, 

som styrelsen ikke kunne eller burde have forudset, gør, at et eller flere resultatkrav ikke kan 

nås.  

3. Mål- og resultatplanen er ikke retsligt bindende for Finanstilsynets bestyrelse.  

4. Mål- og resultatplanen er i overensstemmelse med Finansministeriets anbefalinger for mål- 

og resultatstyring i staten.  

5. Den endelige resultatopfyldelse i mål- og resultatplanen skal rapporteres i Finanstilsynets 

årsrapport i overensstemmelse med Moderniseringsstyrelsens og departementets vejlednin-

ger. 

6. Finanstilsynets direktør har ansvaret for overholdelse af og afrapportering på mål- og resul-

tatplanen samt eventuel genforhandling. 

7. Påtegningen gælder for de bestyrelsesrettede mål. 

 

København den           7/5      2019 

 
_____________________________ 

Bestyrelsesformand David Lando   
 

 

 


