
Status for ”Strategi 2020 – berettiget tillid”/ Tidlig interessevaretagelse i internationale fora

Finanstilsynet har gjort en række tiltag for at styrke den tidlige interessevaretag
else i internationale fora. Det har bidraget til, at den finansielle regulering afspej
ler særlige forhold af betydning for Danmark. Det er tilfældet for mange af de 
EUforhandlingssager, der er blevet forhandlet og vedtaget i perioden, herunder 
direktivet om dækkede obligationer (f.eks. realkredit), bankpakken med ændrin
ger af kapitalkrav for kreditinstitutter som følge af Baselstandarder, revision af 
hvidvaskdirektivet og en række sager på kapitalmarkeds og forsikringsområdet. 

Indsatsen har også skabt en større forståelse for vigtigheden af tidligt og pro
aktivt internationalt arbejde på tværs af Finanstilsynet med en dybere forankring 
af det internationale arbejde på tværs af organisationen. 

Der er konkret skabt et stærkere afsæt for interessevaretagelse i og prioritering 
af Finanstilsynets arbejde i de europæiske tilsynsmyndigheder (ESA’erne) på hhv. 
bankområdet (EBA), værdipapir og markedsområdet (ESMA) og forsikrings og 
pensionsområdet (EIOPA). Finanstilsynet har foretaget en strategisk kortlægning 
af arbejdsstrømme i ESA’erne, som har muliggjort en mere klar ressourcealloke
ring. Finanstilsynet følger en risikobaseret tilgang til deltagelsen i ESAarbejdet, 
hvor indsatsen særligt intensiveres og prioriteres, hvor væsentlige forhold for 
Finanstilsynet og Danmark drøftes og vedtages. Ikke desto mindre deltager Fi
nanstilsynet i over 125 arbejdsgrupper mv. i ESA’erne ud af samlet mere end 170 
arbejdsgrupper mv. Finanstilsynet spiller også en aktiv rolle i ESA’ernes Styrelses
råd, hvor Jesper Berg i dag er medlem i EBA. 

Den prioriterede og strategiske indsats har også styrket muligheden for tidligt at 
identificere interesser i konkrete sager og dermed styrket Finanstilsynets rolle i at 
beskytte danske interesser i udformningen af den internationale regulering. 

Finanstilsynet har også arbejdet målrettet med at styrke dialogen med den dan
ske finansielle sektor om det internationale arbejde, bl.a. gennem Finanstilsynets 
EBA, ESMA og EIOPAfora. Gennem Finanstilsynets ESAfora bliver den finansielle 
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Strategisk målbillede
Finanstilsynet skal sikre indflydelse på international regulering og tilsynsarbejde ved deltagelse i relevante interna
tionale fora, herunder ved udstationering af medarbejdere.

Tidlig interessevaretagelse skal også varetages i forhold til relevante fora, eksempelvis Baselkomiteen, hvor  
Danmark ikke er formelt repræsenteret.

Status for 
”Strategi 2020 – berettiget tillid”



Status for ”Strategi 2020 – berettiget tillid”/ Tidlig interessevaretagelse i internationale fora

sektor informeret om væsentlige udviklinger indenfor EU’s finansielle regulering 
og rammer for tilsynet, og hvordan det påvirker danske forhold. Tilsvarende kan 
sektoren komme med input til Finanstilsynets arbejde i ESA’erne og med EUregu
lering. Dertil kommer løbende inddragelse af eksterne interessenter i forbindelse 
med håndteringen af aktuelle forhandlingssager. 

Finanstilsynet har desuden sat fokus på at hjælpe og klæde sine medarbejde
re på til forhandlinger og på øget videndeling og koordination. Medarbejderne 
introduceres allerede i introforløb for betydningen af det internationale arbejde, 
og Finanstilsynet arbejder løbende på at skabe et solidt fagligt grundlag hos 
medarbejderne, hvorpå de kan deltage aktivt i internationalt arbejde. 

Endelig har Finanstilsynet i løbet af strategiperioden udstationeret flere medar
bejdere til internationale institutioner, bl.a. Kommissionen, EBA, ESMA, ECB og 
FATF, herunder på strategisk særdeles væsentlige områder for Finanstilsynet og 
Danmark. 

Finanstilsynets direktør Jesper Berg er blevet valgt som et af de seks medlemmer 
i styrelsesrådet for European Banking Authority (EBA). EBA har ansvaret for udar
bejde de mere detaljerede regler for tilsynet med penge og realkreditinstitutter i 
EU. Styrelsesrådet (Management Board) forestår fastlæggelsen af EBA’s arbejds
program. Det er første gang, en dansker er valgt til EBA’s styrelsesråd.

www.finanstilsynet.dk/NyhederogPresse/Pressemeddelelser/2016/PMJes
perBergvalgttilstyrelseraadetforEBA 

Vicedirektør i Finanstilsynet, Birgitte Søgaard Holm, er blevet valgt til en af de seks 
pladser i styrelsesrådet for European Securities and Markets Authority (ESMA). 
Det er en strategisk vigtig opgave for Finanstilsynet at sikre indflydelse på inter
national regulering og tilsynsarbejde gennem deltagelse i internationale fora. 

www.finanstilsynet.dk/NyhederogPresse/Pressemeddelelser/2017/BSHESMA 

Finanstilsynet blev i september 2016 valgt som medlem af Basel Consultative 
Group (BCG). Formålet med BCG er at have et forum, der sikrer BaselKomitéen 
en bred tilsynsmæssig dialog med flere lande, der ikke er medlemmer af BCBS. 
”Det er et skridt i den rigtige retning, at det er lykkedes for Finanstilsynet at blive 
optaget i BCG. Vi kommer længere frem i rækken af de lande, der bliver hørt om 
initiativer til ny regulering, som kan få stor betydning for den finansielle sektor 
i Danmark og herunder særligt den danske realkreditmodel”, udtaler Finanstil
synets direktør, Jesper Berg.

Eksempler på tiltag

Jesper Berg valgt til 
styrelsesrådet for EU’s 
bankmyndighed (EBA)

Birgitte Søgaard Holm valgt 
til styrelsesrådet for EU’s 
kapitalmarkedsmyndighed 
(ESMA)

Finanstilsynet valgt 
til Basel Consultative 
Group


