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Samlede målbilleder
og indsatsområder

En robust finansiel sektor
Veldrevne virksomheder med styr på risikotagningen
Hensigtsmæssig håndtering af coronatilbageslaget
IT-sikkerhed, der matcher trusselsbilledet

En robust finansiel sektor

Målbillede 1

Veldrevne virksomheder med styr
på risikotagningen
Finanstilsynet skal sikre, at de finansielle virksomheder har tilstrækkelig styr på risikotagningen gennem effektive
og kompetente ledelsesfunktioner (god governance). Indtræden på nye områder skal afspejle kompetencer og
ressourcer.

Indsatsområder
•	Vi

kortlægger ansvar og kompetencekrav til funktionsansvarlige samt forventninger til funktionens opgaver og
ressourcebehov. Dette kan evt. ske ved en revidering af ledelsesbekendtgørelsen.

•	Vi

sikrer gennem vores tilsyn, at lavrentemiljøet og den svage udlånsefterspørgsel ikke får de finansielle virksomheder, og dermed det finansielle system, til at påtage sig uforholdsmæssige risici.

•	Vi

fastholder fokus på alternative investeringer, prudent person-kriterierne, værdiansættelse og porteføljeegenskaber (likviditet og diversifikation) i pensionsselskaberne.

•	Vi

sætter fokus på selskaber, der udvider deres forretningsområde ift. produkter, geografi mv. Vi bruger vores
erfaringer fra tilsynet med grænseoverskridende forretning på skadesforsikring og nødlidende pengeinstitutter i
arbejdet med alle øvrige selskaber.

Målbillede 2

Hensigtsmæssig håndtering af
coronatilbageslaget
Den finansielle sektor skal kunne modstå vendinger i konjunkturerne, som f.eks. i forbindelse med coronakrisen,
og genopbygge sin robusthed efter tilbageslaget.
Finanstilsynet skal så vidt muligt håndtere nødlidende kreditinstitutter gennem tidlig indgriben. I takt med at økonomien får det bedre, skal kapital- og likviditetspositioner genetableres.

Indsatsområder
•	Vi

fører et effektivt løbende on- og off-site-tilsyn, bl.a. med fokuseret brug af temaundersøgelser, så udviklingen
på konkrete områder kan sammenlignes på tværs af virksomheder.

•	Vores

tilsynsindsats og tilsynsmæssige forventninger til virksomhederne følger udviklingen i risici.

•	Vores tilsynsindsats bidrager til at sikre, at de finansielle virksomheder er tilstrækkeligt polstrede og har nedskrevet

og har reserveret tilstrækkelig solvens til at mindske risikoen for, at det finansielle system forværrer en krise.
•	Vi

agerer tidligt i forhold til finansielle virksomheder, hvis levedygtighed er truet, og griber tidligt ind overfor
nødlidende kreditinstitutter, når private løsninger ikke er mulige.
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Målbillede 3

IT-sikkerhed, der matcher
trusselsbilledet
IT-sikkerheden i den finansielle sektor skal matche IT-afhængigheden og trusselsbilledet.

Indsatsområder
•	Vi
•	Vi

forankrer den igangværende styrkelse af IT-tilsynet på tværs af organisationen.

undersøger mulighederne for at styrke sektorberedskabet, så det i højere grad kan håndtere de tværgående
effekter af længerevarende IT-nedbrud.

