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Samlede målbilleder
og indsatsområder

Et fagligt og effektivt finanstilsyn
Et digitalt og datadrevet tilsyn
Det fagligt bedste udviklingssted i den finansielle sektor
Effektiv styring af drift og processer

Et fagligt og effektivt finanstilsyn

Målbillede 1

Et digitalt og datadrevet tilsyn
Tilsynsarbejdet skal understøttes af digitale processer og retvisende relevante data, der kan bidrage til løbende
prioritering af indsatser på områder, hvor risici i forhold til den finansielle stabilitet og ordentlighed vurderes størst.

Indsatsområder
•	Vi

fører datadrevet tilsyn. Vi forbedrer datakvalitet, tilgængelighed af data og anvendelse af analyser og digitale
værktøjer i off-site-tilsyn. Vi styrker arbejdet med analyse, risikovurdering og markedsovervågning for at fremme
ordentlighed og velfungerende markeder. Vi undersøger mulighederne for bredere brug af kapitalmarkedsdata,
eksempelvis på hvidvaskområdet, og nye datamuligheder, særligt på forbruger- og investeringsområdet.

•	Vi

digitaliserer inspektionsprocesser, så vi i højere grad modtager, behandler og opbevarer materialet fra de
finansielle virksomheder digitalt.

Målbillede 2

Det fagligt bedste udviklingssted
i den finansielle sektor
Finanstilsynets adfærd og kultur skal være båret af stærke kompetencer, videndeling og samarbejde på tværs af
organisationen. Medarbejdere bliver løbende udfordret og udviklet gennem arbejdsopgaver, sparring og efteruddannelse, så Finanstilsynet kan give den finansielle sektor et fagligt modspil og tiltrække dygtige medarbejdere
med de rette kompetencer.

Indsatsområder
•	Vi

er en fleksibel og dynamisk arbejdsplads, der følger med tiden, har fokus på bæredygtighed, tilbyder gode
rammer og sørger for, at medarbejdere og ledere er på faglig omgangshøjde.

•	Vi
•	Vi

udvikler kompetencer, der understøtter hele vores værdikæde, og opbygger viden om nye tilsynsområder.

fastholder nøglekompetencer, strukturerer videndeling og sikrer oplæring i kontorerne og på tværs af huset,
bl.a. gennem udvikling af fælles tilsynsmetoder og tværgående inspektioner.
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Målbillede 3

Effektiv styring af drift og processer
Finanstilsynet skal løbende styre og prioritere indsatsen for at højne effektiviteten. Løbende opfølgning og forbedring af processer skal være en naturlig del af arbejdsmåden.

Indsatsområder
•	Vi

styrker driften ved at implementere et fælles rammeværk for styring, målopfølgning og tydelig ansvars- og
rollefordeling.

•	Vi

styrker brugen af data til at sætte mål og følge op på disse gennem bedre og mere systematisk intern rapportering.

•	Vi

udvikler løbende en praksis og kultur, hvor vi optimerer interne processer. Det sker eksempelvis gennem digitalisering og automatisering via elektronisk sags- og dokumenthåndtering, digitale blanketter og robotic process
automation.

