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Indsatsområder
•  Vi opbygger medarbejderkompetencer, udvikler tilsynspraksis og fører et risikobaseret tilsyn med den finansielle 

sektors arbejde med bæredygtig finansiering.

•  Vi udarbejder klare forventninger til branchen, bl.a. ved at udforme praktiske vejledninger.  

•  Vi anvender stresstest til belysning af klimarelaterede risici for den finansielle sektor.

Indsatsområder
•  Vi undersøger og udfordrer, hvordan algoritmer og AI bruges i finansielle produkter, og udarbejder vejledninger 

om brug af ny teknologi rettet mod sektoren. Vi vejleder og understøtter aktivt aktører med nye forretningsmodel-
ler på fintech-området, bl.a. på baggrund af forløb i vores regulatoriske sandkasse – FT Lab.

•  Vi er på forkant med at påvirke og udarbejde regler og tilsynspraksis, der understøtter en hensigtsmæssig tekno-
logisk udvikling. Vi er opmærksomme på, hvordan data bruges.

•  Vi belyser systemiske risici ved tech-virksomheder. Vi sikrer en tidssvarende og tilstrækkelig regulering af ud-
bydere af de enkelte led i værdikæden for finansiel virksomhed og en afpasset tilsynsindsats. Vi vurderer risici 
ved nye aktører og mulig opbrydning af værdikæderne for at kortlægge behov for ny eller justeret regulering og 
særlige tilsynsindsatser. Forskel i regulering og beskyttelse mellem produkter, der ligner hinanden, skal kunne 
forklares. Vi har særligt fokus på, om nye aktører og mere specialiserede aktører bidrager til velfungerende  
markeder og lever op til forventningen om at behandle kunderne redeligt og loyalt. 

Målbillede 1

Kontrolleret omstilling til bæredygtighed 
og håndtering af klimarelaterede risici

Målbillede 2

Betryggende brug af teknologi samt 
nye forretningsmodeller, udbydere og 
produkter

Den finansielle sektor skal medvirke til en kontrolleret omstilling til et mere bæredygtigt samfund, hvad angår såvel 
miljømæssige og sociale som ledelsesmæssige aspekter. Omstillingen skal have tydelige rammer for håndtering af 
de tilknyttede risici. Den finansielle sektor skal være rustet til at håndtere transitoriske såvel som fysiske klimarisici.

Den finansielle sektor skal have betryggende rammer for brug af nye teknologier, data og håndtering af de tilknyt-
tede risici. Finanstilsynet understøtter en hensigtsmæssig udvikling af øget digitalisering af forretningsmodellerne, 
nye aktører og nye produkter. Åbenheden overfor de nye muligheder og udviklingen af disse skal være i balance med 
håndtering af risici. Opbrydning af værdikæden i levering af finansielle tjenesteydelser og en udvikling med nye og 
med mere specialiserede aktører skal ske på betryggende vis, og kunderne skal fortsat være tilstrækkeligt beskyttet.
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Indsatsområder
•  Vi har løbende fokus på tidlig interessevaretagelse og internationalt arbejde angående både regulering og tilsyn 

og på samspillet mellem de to. Vi varetager danske interesser gennem tæt dialog med departementet og sekto-
ren om ny regulering og tilpasning af eksisterende regulering. Vi udvælger enkelte områder, hvor vi har kapacite-
ten og indsigten til at bidrage til hele fællesskabet.

•  Vi prioriterer områder, der er vigtige i en dansk kontekst i ESA-samarbejdet. Vores deltagelse i ESA-arbejdet har 
fokus på at sikre, at vedtagne standarder mv. er implementerbare.

•  Vi er åbne overfor at lære af andre lande og tilsvarende lære fra os og udveksle synspunkter. Vi søger derfor ak-
tivt erfaring fra andre landes tilsynsmyndigheder om bl.a. reguleringstiltag, tilsynsmetoder og praksis på væsent-
lige områder, som f.eks. nye områder i udvikling.

Målbillede 3

International finansiel regulering,  
der tager hensyn til velfungerende 
danske forretningsmodeller og er 
implementerbar
Størstedelen af ny regulering fastlægges i EU-regi. Velfungerende danske forretningsmodeller skal respekteres, og 
reguleringen skal kunne implementeres i Danmark. Dialog og samarbejde med andre lande om tilgangen til regule-
ring og tilsyn skal være en vigtig og integreret del af Finanstilsynets arbejde. 
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