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Styrket kommunikation

Strategisk målbillede
Finanstilsynets kommunikation skal styrke gennemslagskraften af vores tilsynsmæssige budskaber og hjælpe de 
finansielle virksomheder med at leve op til reglerne. 

Kendskabet til Finanstilsynet og vores opgaveløsning blandt almindelige borgere skal øges med henblik på at  
styrke opbakningen til vores mandat.

Status for 
”Strategi 2020 – berettiget tillid”

I strategiperioden har der været fire målsætninger for indsatsområdet for styrket 
kommunikation:

•  Berettiget tillid til de finansielle markeder 
•  Opbakning til Finanstilsynets mandat 
•  Kendskab til regelgrundlag og tilsynspraksis 
•  Øget finansiel forståelse.

I implementeringsplanen for styrket kommunikation blev det slået fast, at ”styrket 
kommunikation skal fortrinsvis ske ved at aktivere ressourcer decentralt i tilsyns-
kontorerne”.

Den decentrale kommunikation i tilsynskontorerne er kommet til udtryk ved, at 
Finanstilsynet har arrangeret en række konferencer og seminarer med deltagelse 
af repræsentanter for den finansielle sektor, brancheorganisationer, embedsværket, 
presse og andre centrale interessenter mv. Konferencerne og seminarerne har 
haft emner indenfor en række forskellige tilsynsmæssige områder som angivet i 
tabellen herunder.

Oktober 2016 Fit & proper-reglerne i gode tider
Marts 2017 Transparens og likviditet på markedet for realkredit-

obligationer
Maj 2017 Pension når garantierne forsvinder
Juni 2017 MiFID II
December 2017 Flere finansieringskilder til erhvervslivet
Marts 2019 Finansielt velvære
November 2019 Forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering
December 2019 Fintech
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I tilknytning til en række af konferencerne har Finanstilsynet sideløbende udgivet 
såkaldte diskussionspapirer. Diskussionspapirerne har haft til formål at skabe en 
offentlig debat om de pågældende problemstillinger og dermed skabe et bedre 
grundlag for tilsynsmæssige beslutninger og prioriteringer indenfor de respektive 
områder. Der er udarbejdet diskussionspapirer i forbindelse med konferencerne  
om fit & proper, transparens og likviditet for realkreditobligationer, pension 
når garantierne forsvinder og finansielt velvære. Derudover er der udarbejdet 
diskussionspapirer, som ikke har været knyttet op på en konference. Det drejer 
sig om diskussionspapirer om krav til vedtægtsændringer i andelskasser og om 
afviklings strategier og NEP-krav for mindre og mellemstore pengeinstitutter.

Der er desuden taget følgende centrale initiativer:

•  Formulering af en samlet kommunikationsstrategi
•  Styrket planlægning og koordinering af kommunikationsaktiviteter
•  Redaktionsgruppe for Finanstilsynets hjemmeside
•  Samling af aktiviteter i kommunikationsafdelingen, herunder presse,  

hjemmeside, sproglig rådgivning samt forbrugerkommunikation.

Eksempler på tiltag

Finanstilsynet bruger forskellige formater i kommunikationen af regulering og 
tilsynspraksis til den finansielle sektor. Kommunikationsformaterne er forskellige 
med hensyn til graden af juridisk binding og med hensyn til, hvor dynamiske og 
fleksible de er. Finanstilsynets målsætning er, at den samlede kommunikation om 
regulering og praksis er så klar og præcis, at virksomhederne altid ved, hvad der 
forventes af dem, og hvad der skal til for at leve op til forventningerne. Formaterne 
er illustreret herunder. 

Formater for 
Finanstilsynets udmelding 
af regulering og 
tilsynspraksis
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Hvordan sikrer samfundet bedst muligt, at ledelserne i de finansielle virksom-
heder er egnede til at styre gennem en ny højkonjunktur uden at tage for store 
risici? Og hvordan er de klædt på til at håndtere den næste finansielle krise? Det 
er de centrale spørgsmål i Finanstilsynets nye diskussionspapir om de såkaldte 
”fit & proper”-regler. Diskussionspapiret er opfølgningen på en konference om 
emnet, som Finanstilsynet arrangerede i november 2016, og som samlede  
ca. 200 personer fra bl.a. de finansielle virksomheder og det akademiske miljø. 

www.finanstilsynet.dk/Nyheder-og-Presse/Pressemeddelelser/2017/PM-dis-
kussionpapir-fitandproper-220517 

Ny EU-lovgivning indebærer, at Finanstilsynet senere i år skal tage stilling til 
mulige fritagelser for krav om handelsgennemsigtighed på værdipapirmarkedet, 
herunder markedet for realkreditobligationer. Finanstilsynet har offentliggjort et 
diskussionspapir om emnet for at sikre en offentlig debat og et solidt beslutnings-
grundlag. Diskussionspapiret danner grundlag for et åbent seminar, der finder 
sted den 30. marts 2017. 

www.finanstilsynet.dk/Nyheder-og-Presse/Pressemeddelelser/2017/PM_trans-
parens_dispapir_210317 

Hver gang danskerne sparer 100 kroner op til pension, går de 60 ind på ordnin-
ger, hvor det er uklart, hvor store udbetalinger, kunderne i sidste ende modtager. 
Finanstilsynet åbner på den baggrund en debat om risikoen ved de såkaldte 
markedsrentepensioner med et nyt diskussionspapir. Diskussionspapiret kommer 
som optakt til Finanstilsynets konference ”Pension når garantierne forsvinder”, 
der afholdes den 9. marts 2017, og hvor en række danske og internationale eks-
perter, repræsentanter for forbrugerne og forsikringsbranchen deltager. 

www.finanstilsynet.dk/Nyheder-og-Presse/Pressemeddelelser/2017/PM-Finan-
stilsynet-aabner-debat-om-risikoen-i-nye-pension 

Dette diskussionspapir er Finanstilsynets oplæg til, hvordan adfærdsindsigter 
kan bidrage til at skabe bedre forbrugerforhold på det finansielle område og øge 
forbrugernes finansielle velvære. Finanstilsynet afholder den 28. marts 2019 en 
konference om adfærdsvidenskab på det finansielle område. Målet med konfe-
rencen er at indlede en dialog med sektoren og andre relevante interessenter om, 
hvordan vi i samarbejde bedst muligt støtter forbrugernes finansielle velvære og 
beskytter investorernes interesser. 

www.finanstilsynet.dk/Nyheder-og-Presse/Sektornyt/2019/Konference_Ad-
ferdsvidenskab_080319/Diskussionspapir-til-konference-250319 

Diskussionspapir:  
Fit & proper-reglerne  
i gode tider

Diskussionspapir 
om transparens og 
likviditet på markedet for 
realkreditobligationer

Finanstilsynet åbner 
debat om risikoen i nye 
pensioner

Diskussionspapir 
til konferencen om 
”Adfærdsvidenskab og 
finansielt velvære”
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Finanstilsynets har offentliggjort et diskussionspapir om krav til vedtægtsæn-
dringer i andelskasser omfattet af § 85 a i lov om finansiel virksomhed. Diskus-
sionspapireret indeholder overvejelser om, hvilke konsekvenser Finanstilsynet 
vurderer, at andelshavere kan opleve som følge af bortfald af de lovbestemte 
stemmeretsbegrænsninger, og hvordan disse konsekvenser kan adresseres i 
lovgivningen. 

www.finanstilsynet.dk/Nyheder-og-Presse/Sektornyt/2017/Diskussionspa-
pir-krav-vedtaegtsaendringer-2018

Finanstilsynet har offentliggjort et diskussionspapir om de foreløbige overvejelser 
om principper for afvikling af og krav til nedskrivningsegnede passiver (NEP-krav) 
for mindre og mellemstore pengeinstitutter. Finansiel Stabilitet er i forbindelse 
med udarbejdelsen af papiret blevet hørt og har bidraget til diskussionspapiret. 

www.finanstilsynet.dk/Nyheder-og-Presse/Pressemeddelelser/2017/PM-dis-
kussionspapir-om-afviklingsstrategier-NEP-krav-mindre-mellemstore-pengeinsti-
tutter
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Diskussionspapir om 
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og mellemstore 
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