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Finanstilsynets opgave er at medvirke til finansiel
stabilitet og tillid til den finansielle sektor hos borgere
og virksomheder i ind- og udland.
Opgaven løses ved at Finanstilsynet
• fører tilsyn med de finansielle virksomheder og
markeder, dels ved inspektioner og dels på grundlag
af de løbende indberetninger fra virksomhederne,
• udarbejder regler på det finansielle område, og
• belyser udviklingen i den finansielle sektor i Danmark gennem statistik og løbende information.

Finanstilsynet fører derudover tilsyn med de regulerede markeder samt et begrænset tilsyn med en række
andre virksomheder, herunder forsikringsmæglere,
investeringsrådgivere, pantebrevsselskaber, e-pengeinstitutter, betalingstjenesteinstitutter og begrænsede
netværk.
Finanstilsynet har ca. 240 medarbejdere og er en
styrelse under Erhvervs- og Vækstministeriet. Tilsynet
finansieres af gebyrer fra de finansielle virksomheder.

Den finansielle sektor i Danmark omfatter knap 500
virksomheder, der tilsammen beskæftiger 65.000
medarbejdere.
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High Frequency Trading

Hedgefond

CRD IV
Forbrugerbeskyttelse

IRB

8+ metode

Stresstest

Den finansielle sektor gennemgår i disse år store ændringer.
Det sker på baggrund af nødvendige tilpasninger som følge af den finansielle
krise og på baggrund af styrket regulering rettet mod de svagheder, finanskrisen
har afdækket. Ændringerne stiller også stigende krav til, at Finanstilsynet arbejder
effektivt for at øge den finansielle sektors robusthed og for at styrke tilliden
til den finansielle sektor.
Nøgleordene for Finanstilsynets indsats er væsentlighed, proaktivitet
og fokus på holdbare forretningsmodeller.
Med Strategiplan 2015 tager Finanstilsynet en række yderligere skridt for
at sikre en sund finansiel sektor til gavn for det danske samfund.
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Finansiel sektor
i forandring
I november 2009 fremlagde Finanstilsynet sin nye strategi ”Tilsyn med kant”
som opfølgning og reaktion på den finansielle krise. På det tidspunkt var der
en forhåbning om, at krisen kunne være på vej mod sin afslutning og ville blive
afløst af en ny og anderledes normaltilstand. Tre år senere kan det konstateres,
at tingene udviklede sig anderledes.

Siden 2009 har krisen udviklet sig fra sin oprindelige kilde i
den finansielle sektor til en bredere, statsfinansiel krise for
flere lande i eurozonen. Samtidig er den europæiske regulering og krisestyring taget til med stor hastighed.
De tre europæiske tilsynsmyndigheder EBA, ESMA og
EIOPA er trådt i funktion og udsteder løbende ny regulering
i form af bindende, tekniske standarder. I forhold til banksektoren har EBA gennemført flere stress- og kapitaltest. I
den forbindelse blev Europas største banker, herunder flere
danske, pålagt at leve op til et kapitalkrav, der overstiger
de lovmæssige krav. Dette skete for at skabe øget tillid til
den europæiske banksektor. EU-landene forhandler om en
bankunion, der som minimum vil omfatte alle landene i
eurozonen, og som vil indeholde en form for fælles tilsyn
med bankerne.

”Den europæiske regulering og
krisestyring er øget med stor
hastighed”

Ny regulering i EU
EU lægger med princippet om en ”single rule book” vægt på
at ensarte reguleringen af den finansielle sektor i Europa.
Det gælder blandt andet i form af kapitaldækningsreglerne
for kreditinstitutter og for forsikrings- og pensionsselskaber.
EU’s kommende kapitalkravsdirektiv for kreditinstitutter
(CRD IV), som forventes at træde i kraft i løbet af 2013,
indeholder skærpede krav om størrelsen og kvaliteten af
kreditinstitutternes kapital, begrænsninger på udlånsgearing og strammere krav til likviditet. Direktivet indeholder
også elementer inden for corporate governance.
Den fremtidige EU-regulering har et stærkt fokus på
systemiske risici. Fælles regler for krisehåndtering af store,
grænseoverskridende institutter, der kommer i problemer,
er således et højt prioriteret emne i udviklingen af den europæiske finansielle regulering.
For forsikrings- og pensionsselskaberne er overgangen
til EU’s Solvens II-direktiv i 2014 en omfattende opgave.
Direktivet indebærer, at selskabernes kapitalkrav i fremtiden
vil afspejle den risiko, det enkelte selskab har påtaget sig,
væsentligst i form af forsikringsrisikoen og markedsrisikoen.
Solvens II stiller således nye krav til selskaberne om, hvordan de beregner den nødvendige kapitalstyrke, og til deres
organisation, herunder til corporate governance.
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Europæiske tilsynsmyndigheder
EBA
(European Banking Authority)
Koordinering og konvergens af banktilsynene
i EU. Har blandt andet gennemført stresstest
af de største europæiske banker i samarbejde
med de nationale tilsynsmyndigheder.
ESMA
(European Securities and Markets Authority)
Koordinering og konvergens af tilsynene med
de finansielle markeder i EU. ESMA er endvidere ansvarlig for tilsynet med ratingfirmaer.
EIOPA
(European Insurance and Occupational
Pensions Authority)
Koordinering og konvergens af forsikringsog pensionstilsynene i EU. Gennemfører
ligeledes stresstest af de større europæiske
forsikringsvirksomheder.

Inden for værdipapirhandel er der sket en meget kraftig
udbredelse af computerstyret handel, hvor forhåndsfastlagte
kriterier (algoritmer) anvendes til at træffe automatiske handelsbeslutninger. Det forventes, at kommende regulering
i form af MiFID II-direktivet og Markedsmisbrugsforordningen vil adressere både markedspladsernes og værdipapirhandlernes ansvar for markedsforstyrrelser som følge af
højfrekvent handel (”HFT”) og algoritmestyret handel.
I forbindelse med finanskrisen og uroen på de finansielle
markeder indførte en række EU-lande, herunder Danmark,
forskellige varianter af forbud mod shortselling i bankaktier.
Pr. 1. november 2012 træder der fælles EU-regler i kraft på
området. ESMA er tildelt rollen som koordinator, hvis en
indsats på tværs af flere lande viser sig nødvendig.

5

EU har endvidere på baggrund af finanskrisen vedtaget ny
regulering af både finansielle og ikke-finansielle virksomheders brug af derivater. De internationale ratingbureauers
rolle i den finansielle krise har ligeledes ført til, at de er
blevet omfattet af ny og strammere regulering.
Når det gælder beskyttelsen af de finansielle forbrugere går
de nyeste tilsynsmæssige trends i Europa, blandt andet i UK,
i retning af ikke alene at fokusere på informationen til kunderne, men også mod et egentligt produkttilsyn, hvor der
bliver stillet krav til de finansielle udbydere om at dokumentere nytteværdien af nye produkter i forhold til de kunder,
produkterne er rettet imod.
Udviklingen i den finansielle sektor i Danmark
I Danmark har den svage økonomiske udvikling i samfundet
forstærket problemerne for pengeinstitutter med sårbåre
udlånsporteføljer, og 13 institutter er lukket og helt eller
delvist overtaget af staten. Folketinget har taget en række
initiativer (bankpakkerne), der har haft til formål at gøre
sektoren mere robust og i stigende grad har været målrettet
en konsolidering og tilpasning af banksektoren.

”13 pengeinstitutter er lukket
og helt eller delvist overtaget
af staten”

Inden for boligfinansieringen er andelen af afdragsfrie
rentetilpasningslån med kort varighed steget støt gennem
de senere år. Den stigende opmærksomhed på risici, særligt
i forbindelse med refinansiering af de kortvarige F1-lån, har
ført til, at realkreditinstitutterne arbejder med forskellige
modeller til at nedbringe andelen af lånene.
I forhold til pensionssektoren har de unormale forhold på
de finansielle markeder betydet, at det i tre situationer har
været nødvendigt at justere selskabernes rentekurve for beregning af hensættelser. Senest i juni 2012, hvor rentekurven blev justeret på baggrund af de meget lave renter på de
europæiske gældsmarkeder, der lagde pres på de garanterede
afkast. Mange pensionsselskaber har derudover været nødt
til at øge deres hensættelser til de fremtidige pensionsydelser som følge af den stigende levetid i befolkningen.
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På området for investeringsforeninger er der åbnet for nye
former for kollektive investeringsordninger i form af henholdsvis værdipapirfonde og såkaldte SIKAV’er (selskaber
for investering med kapital der er variabel). Der er samtidig
indført nye regler om, at information til investorerne skal
gives på en mere overskuelig måde.
I Danmark har finanskrisen, ligesom i andre lande, afsløret
sager, hvor forbrugere fejlagtigt troede, at de havde købt et
enkelt og sikkert investeringsprodukt. I retssystemet er der
fortsat konkrete sager, hvor det ikke er endeligt afgjort, om
pengeinstitutternes rådgivning har været ansvarspådragende
i forhold til kundernes tab. På baggrund af erfaringerne fra
krisen er der gennemført flere forbedringer af forbrugerbeskyttelsen på det finansielle område.
Krisen har endvidere afdækket en række sager om finansiel
kriminalitet, herunder markedsmisbrug.
Fra 2009 til 2012
Siden Finanstilsynet offentliggjorde ”Strategi 2011 – Tilsyn
med kant” i oktober 2009, er de i alt 27 strategiske initiativer enten gennemført eller ved at blive det. Folketinget har
vedtaget en række lovændringer, der har givet Finanstilsynet
stærkere redskaber, for eksempel til at gribe tidligere ind
over for finansielle virksomheder, der udviser risikabel ad-

Virksomheder i den finansielle sektor
Pengeinstitutter
Realkreditinstitutter
Danmarks Skibskredit
Fondsmæglerselskaber
Investerings-, special-, fåmands-, hedgeforeninger
Investeringsforvaltningsselskaber
Skadesforsikringsselskaber
Livsforsikringsselskaber
Tværgående pensionskasser
Firmapensionskasser
ATP, LD, AES og SP
I alt		
Pr. 31. december 2011

færd, eller til at afsætte direktører eller bestyrelsesmedlemmer i finansielle virksomheder.
Finanstilsynet har derudover taget en række konkrete
tilsynsmæssige initiativer, herunder tilsynsdiamanten for
pengeinstitutter, levetidsbenchmarks for pensionsselskaber
og skærpede krav til bestyrelser.
”Strategi 2011” var et udtryk for et grundlæggende kursskifte i tilsynsarbejdet, hvor der blev lagt vægt på et skærpet
fokus på de væsentlige risikofaktorer og holdbarheden af
virksomhedernes forretningsmodeller.
Med ”Strategi 2015” fremlægger Finanstilsynet en række
nye initiativer, der bygger videre på det grundlag, der blev
lagt for tre år siden. De nye initiativer ligger inden for tre
kategorier:
●● Nye tilsynsaktiviteter som følge af de ændrede markedsforhold, den finansielle krise og ny europæisk regulering
har medført,
●● En styrket indsats for at kommunikere klare forventninger til de finansielle virksomheder, og
●● En løbende fornyelse af Finanstilsynets arbejdsmetoder.

Virksomheder	Ansatte
113
8
1
43
91
14
92
29
21
29
4
445

42.820
4.527
58
532
371
12.192
3.666
271
35
707
65.179

Balance (mia. kr.)
4.307
3.388
79
2
610
1
178
1.496
556
53
842
11.512
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Centrale nye tilsynsinitiativer
siden 2009
Tilsynsdiamanten
Tilsynsdiamanten blev lanceret i juni 2010 og
angiver på fem konkrete områder grænseværdier for, hvornår der er tale om forhøjet risiko
i et pengeinstitut. Det drejer sig om udlån til
ejendomme, udlånsvækst, store engagementer, likviditetsoverdækning og stabil funding.
Uforsvarlig risikotagning på disse områder var
et gennemgående træk i flere af de banker, der
brød sammen under den finansielle krise.

Benchmarks for levetid
Finanstilsynet fastsatte i december 2010 konkrete benchmarks for forholdet mellem den
observerede aktuelle dødelighed og de forventede fremtidige levetidsforbedringer. Det skete
med henblik på at sikre, at livsforsikringsselskaber og pensionskasser hensætter tilstrækkelige økonomiske midler til at honorere de
fremtidige pensionsydelser.

Skærpede krav til bestyrelser
Finanstilsynet offentliggjorde i juli 2012 sine
krav til viden og erfaring i bestyrelserne i
finansielle virksomheder.
I den forbindelse blev der givet en række
eksempler på konkrete situationer, hvor
virksomhedernes kompleksitet, omfang eller
forretningsmodel stiller krav om specifik viden
og erfaring. Derudover skal der i større finansielle virksomheder altid være mindst et medlem af bestyrelsen, der har ledelseserfaring fra
en anden relevant finansiel virksomhed.
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En mere robust
finansiel sektor
Den centrale opgave for Finanstilsynet er at gøre den finansielle sektor mere
robust over for de næste bølgeslag, der måtte komme. Det siger Finanstilsynets
direktør Ulrik Nødgaard om bestræbelserne i de kommende år.

 Hvordan bliver finanssektoren mere
modstandsdygtig?
Mere og bedre kapital. Øget likviditet i banksystemet. Det
gør sektoren mere robust som helhed.
Men erfaringen fra den finansielle krise viser, at der også er
brug for at tæmme nogle finansielle virksomheders risikotagning mere direkte. Her har vi en væsentlig opgave i at
være proaktive og få grebet ind i tide. Et eksempel på bankområdet er ”tilsynsdiamanten”, der sætter klare grænser for,
hvor store risici et pengeinstitut bør påtage sig.
Men jeg tror, at vi mere generelt kan blive bedre til at gribe
tidligere ind og bruge vores beføjelser proaktivt. Vi skal
zoome ind på de såkaldte ”outliere”, det vil sige finansielle
virksomheder, som skiller sig ud fra mængden med en
forhøjet risiko for at komme i vanskeligheder. Det er et af
målene i de næste par år.
Det er også væsentligt, at virksomhedernes bestyrelser kommer mere på banen. Det indebærer, at de styrker deres kompetencer. Her vil vi arbejde aktivt for et løft i 2013 og 2014.
Hvilken rolle har ledelserne?
I den enkelte finansielle virksomhed står ledelsen med
ansvaret for sundheden. Både formelt og reelt. Finanstilsynet hverken kan eller skal løfte dette ansvar fra ledelsens
skuldre.

Generelt arbejdes der seriøst og ansvarsbevidst i bestyrelserne, direktionerne og hele vejen ned igennem de enkelte
virksomheders organisationer. Det er også helt nødvendigt
for at undgå eller begrænse problemer.
For os er det en helt central opgave at støtte denne løbende
indsats. Klare regler og nyttig vejledning er vigtige redskaber.
Vi lægger vores metoder åbent frem, så spillereglerne er
kendte. Det giver tryghed mellem aktørerne på de finansielle
markeder, og det styrker kundernes tillid til den enkelte
finansielle virksomhed.
Det er en markant del af vores strategi for de kommende år
at sørge for, at der er klare forventninger til ledelserne i de
enkelte finansielle virksomheder. Samtidig er vi indstillede
på at tage hårdt fat, når vi oplever sjusk, uklare interne spilleregler eller manglende ansvarsfølelse.
Hvordan bliver Finanstilsynet opfattet i den
finansielle sektor? Og hvordan vil I gerne opfattes?
Vi er repræsentanter for det samfund, som den finansielle
sektor er en vigtig del af. Det ligger i sagens natur, at vi som
tilsyn forholder os kritisk og kontrollerende til branchen.
Men helt overvejende kan virksomhederne sagtens holde til
et kritisk blik, og de fleste aktører ser os som en naturlig del
af en professionel branche.
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Der må ikke være nogen tvivl om Finanstilsynets autoritet.
Den er selvfølgelig baseret på vores lovgrundlag, men den
skal også hvile på vores indsigt og kompetence. Vi lægger
vægt på at have god forstand på tingene og på at optræde
fornuftigt. Vi vil være åbne og imødekommende. Og med
vores betydelige beføjelser følger en forpligtelse til at lytte,
før vi træffer afgørelser.
Er I blevet strengere i jeres bedømmelser?
Nogle siger for strenge?
Nogle gange bliver vi kaldt for strenge, andre gange bliver vi
kaldt for slappe. Vi tilstræber at holde os midt på vejen, men
med blikket særligt fokuseret på de forhold, der kan bringe
virksomheder i problemer.
De sammenbrud i danske pengeinstitutter, der har været under finanskrisen, har vist, hvor vigtigt det er, at der er tillid
til pengeinstitutternes regnskaber, og at der ikke gemmer sig
dårligdomme blandt bankernes udlån. Forsikringsselskaberne og pensionskasserne har også deres udfordringer. Derfor
er der bred enighed om, at vi skal have et stærkt finanstilsyn.
I dag er vi mere kritiske, inden vi giver en ny aktør licens til
at optræde på de finansielle markeder. Og vi er også blevet
mere håndfaste, når der er grund til at opfordre bestyrelseseller direktionsmedlemmer til at forlade posten.
Er det danske Finanstilsyn for skrapt i forhold til
andre lande?
I vidt omfang er reglerne ens i de europæiske lande. I det
danske Finanstilsyn er vi nok tættere på de enkelte aktører
og deres konkrete problemer end gennemsnitligt i Europa.
Det har jo sin baggrund i de faktiske oplevelser, og det kan
forhåbentlig medvirke til at sikre robustheden fremover.
Vi ønsker ikke at gøre det sværere at drive finansiel virksomhed i Danmark end i de andre lande. Men en stærk og
robust finansiel sektor er til gavn for både virksomhederne,
de private kunder og for samfundet som helhed.

Er der en rolle for et dansk Finanstilsyn, når så godt
som alt aftales og formuleres i EU?
Der er ingen tvivl om, at mere og mere aftales blandt de
europæiske lande og formuleres i fællesskab. Men i hvert af
landene skal vi implementere reglerne mest effektivt og under hensyntagen til de lokale forhold. Selv om meget bliver
ensartet, er der fortsat store forskelle fra land til land.
Vi medvirker ganske aktivt i udformningen af den europæiske regulering, så den bliver effektiv, men også smidig og
afbalanceret i forhold til de danske forhold. I vores strategiplan lægger vi op til at gøre endnu mere på denne front i
de kommende år. Men der er brug for en skarp prioritering,
så vi fokuserer på netop de EU-regler, der har væsentlig
betydning for danske finansielle virksomheder.
Kan I følge med i udviklingen på de finansielle
markeder?
Det er et naturligt kendetegn ved de frie markeder, at der
hele tiden er en rivende udvikling. En dynamisk finansiel
sektor kan være samfundsmæssigt gavnlig, men vi ser også
en del innovation, hvor man med rette kan sætte spørgsmålstegn ved den reelle nytte og værdi for kunderne.
Vi kan som hovedregel kun forholde os til de ting, vi kan
se. Men vi vil bestræbe os på at udvikle en god fornemmelse
for, hvor tingene bevæger sig hen. Og særligt, hvor tingene
måske går lige lovlig stærkt i forhold til en ansvarlig kontrol
med risikoen.
Finanskrisen har lært os alle lidt mere om betydningen af
årvågenhed og kontrol. Opgaven ligger først og fremmest
hos ledelsen. En del af kontrollen efterprøves af revisionen.
Vi skal ikke kontrollere hvert skridt, der tages i den enkelte
finansielle virksomhed. Men vi skal have et kritisk blik for,
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om det, der foregår, er sundt og forsvarligt, og om de gældende regler efterleves i den daglige drift. Og vi er hele tiden
med til at sikre, at reglerne svarer til dagens virkelighed. Vel
at mærke den sunde del af virkeligheden.
På de indre linjer i Finanstilsynet skal vi udvikle tilsynsaktiviteterne, så de hele tiden svarer til de aktuelle og forudsigelige markedsforhold. Det er en central del af vores strategi
for de kommende år.
Finanstilsynet kan fratage en bank licensen og afskedige en direktør. Er I dygtige nok til at have så stort
et ansvar?

Og for det tilsyn, der skal medvirke til, at denne udvikling er
sund og i samfundets interesse.
Vi føler en meget klar opbakning. Langt det meste af de
senere års meget markante nye lovgivning på det finansielle
område er vedtaget med bred opbakning fra Folketingets
partier.
Hvor vil I tage fat i de kommende år?

Vi har ganske store beføjelser, det er rigtigt. Og der er ofte
stærke følger af de beslutninger, vi må tage.
Nu er det jo heldigvis sjældent, vi må gribe til lukning eller
afskedigelse. Men jeg kan forsikre, at vi er meget opmærksomme på vores ansvar. Det bliver bestemt ikke mindre af,
at vi nogle gange kritiserer andre for at tage for let på deres
ansvar.
Vi har et godt hold af dygtige medarbejdere. Men vi stræber
hele tiden efter at blive endnu bedre. Derfor arbejder vi
aktivt og målrettet med blandt andet uddannelse, rekruttering, lønstrukturer og karriereplanlægning. Alt sammen for
at være klædt godt på til de opgaver, vi står over for.
Hvem fører tilsyn med Finanstilsynet?
Det gør ministeren og Folketinget. Den finansielle sektor har
enorm betydning for samfundet. Det er derfor naturligt, at
politikerne interesserer sig nøje for udviklingen i sektoren.

Vores første strategiplan fra 2009 har flyttet os langt – tilmed i en svær tid for sektoren. Den nye plan vil bringe os
yderligere frem. Samtidig giver den de finansielle virksomheder og andre mulighed for at se, hvilken retning vi vil gå i.
Den nye strategiplan beskriver de indsatsområder, vi prioriterer. Vi vil gøre vores til, at der er klare forventninger til
ledelserne i de enkelte finansielle virksomheder. Samtidig
skal tilsynet udvikles, så det hele tiden svarer til de aktuelle
og kommende markedsforhold.
I de senere år har store dele af den finansielle sektor været
udfordret. Der har været nedgang i konjunkturerne, og
bredt i sektoren har opgaven været at afvikle risici. Syre
testen for et stærkt finanstilsyn viser sig først for alvor, når
krisen på et tidspunkt forhåbentlig begynder at fortone sig,
og de finansielle virksomheder igen får appetit på at bygge
nye risici op. Den situation skal vi forberede os på, så grundigt som det overhovedet er muligt.
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Mission og vision
Mission

Vision

Vi arbejder for finansiel stabilitet og tillid til de
finansielle virksomheder og markeder

Vi vil være et skridt foran
• Vi er proaktive og tænker flere træk frem

Finanstilsynets arbejde har tre hovedtemaer:
•	Modvirke at finansielle virksomheder kommer
i problemer
• Vurdere holdbarheden af de finansielle
virksomheders forretningsmodeller

• Vi fokuserer på det væsentlige
• Vi arbejder ud fra princippet ”Overblik med respekt
for den kritiske detalje”
• Vi går i dialog, før vi træffer beslutninger

•	Inddrage det systemiske perspektiv i tilsynsarbejdet

• Vi investerer i vores medarbejderes faglige
og personlige vækst

Tilsynet med de finansielle virksomheder er risikobaseret.
Det betyder, at vi anvender flest ressourcer på de virksomheder, der har størst betydning for den finansielle stabilitet, og
på de virksomheder, der har den højeste risikoprofil.

Vi har en offensiv tilgang til tilsynsarbejdet og griber tidligt
ind i sager, hvor der er risiko for den finansielle stabilitet
eller tilliden til virksomheder og markeder. Med andre ord:
Vi vil være et skridt foran.

Vores opgave er i videst muligt omfang at modvirke, at virksomheder under tilsyn kommer i problemer. Derfor er det en central
del af vores tilsyn, at vi forholder os kritisk til virksomhedernes
forretningsmodeller. Opgaven går videre end at overvåge, at
virksomhedernes processer og kontroller lever op til lovens krav.
Den indeholder også en vurdering af, om virksomhederne kan
håndtere de risici, som deres forretningsmodeller indebærer. Vi
har særligt fokus på de risikofaktorer, der kan bringe den enkelte
virksomhed i alvorlige problemer.

Vi er proaktive, har fokus på det væsentlige og vurderer
virksomhedernes forretningsmodeller for at sikre, at de kan
håndtere de risici, der følger med. Men vi glemmer ikke den
kritiske detalje.

Vi stræber efter at inddrage det systemiske perspektiv i
tilsynsarbejdet, for eksempel ved at forholde os til, hvilken
effekt eventuelle nye finansielle bobler slår igennem med i
den enkelte virksomhed.

Vi investerer i medarbejdernes faglige og personlige vækst,
blandt andet for at kunne fastholde nøglemedarbejdere.

Vi ønsker en kvalificeret dialog med virksomhederne, inden
vi træffer afgørelser. Og vi stræber efter at formidle vores afgørelser og viden, så både virksomhederne og offentligheden
forstår, hvad vi skriver og siger.
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Udvikle tilsynsaktiviteter til nye
markedsforhold
Den finansielle krise har forandret markedsvilkårene for finanssektoren
betydeligt. Samtidig slår ny europæisk regulering igennem.
Det medfører også en ændring af Finanstilsynets opgaver.

1. 	Indgreb over for systemiske risici
Regeringen vil i 2013 oprette et nationalt systemisk risikoråd, der skal styrke overvågningen af systemiske finansielle
risici og mindske risikoen for fremtidige finansielle kriser.
Finanstilsynet vil blive repræsenteret i rådet.
Finanstilsynet vil med sin viden om de enkelte finansielle
virksomheder bidrage til rådets analyser af mulige systemiske risici. Derudover vil Finanstilsynet få en udførende
rolle over for virksomhederne, når det nationale risikoråd
eller det europæiske risikoråd (ESRB) anbefaler nye tiltag
til at modvirke systemiske risici.
Derudover vil Finanstilsynet udbygge sit tilsyn med
systemisk vigtige finansielle institutioner (SIFI’er) som
opfølgning på arbejdet i erhvervs- og vækstministerens
SIFI-udvalg. Ekspertudvalget skal inden udgangen af 2012

blandt andet udarbejde anbefalinger om, hvilke ekstra krav
der skal stilles til de udpegede danske SIFI’er.
2.	Tilsyn med kapital- og hedgefonde
Finanstilsynet vil i det nye tilsyn med kapital- og hedgefonde have særlig fokus på, at almindelige kunder alene
investerer i gennemskuelige produkter fra disse virksomheder.
Tilsynet med kapital- og hedgefonde bliver etableret på
baggrund af nye EU-regler, der er vedtaget i kølvandet på
den finansielle krise ud fra et ønske om bedre overvågning
af det finansielle system. Finanskrisen har understreget,
at kapital- og hedgefondenes aktiviteter, selv om de i stort
omfang har en positiv betydning, også kan sprede og øge
risiciene i det finansielle system.
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Endelig vil Finanstilsynet styrke brugen af kreditundersøgelser med henblik på bedre at kunne vurdere om den
afsatte kapital i modellerne afspejler risikoen i udlånsporteføljerne.

3.	Skærpet fokus på derivater
Omsætningen på derivatmarkedet og summen af udestående kontrakter er steget betydeligt over de seneste år.
EU har netop gennemført G20-landenes beslutning fra
2009 om at kræve tvungen clearing af OTC-derivater og
tvungen indrapportering af alle derivattransaktioner.
Finanstilsynet vil som noget nyt skulle føre tilsyn med
ikke-finansielle virksomheders brug af derivater. I den
forbindelse vil der blive lagt særlig vægt på at identificere
de største systemiske risici ved derivaterne.

6.

Finanstilsynet vil endvidere udbygge tilsynet med finansielle virksomheders anvendelse af derivater og deres
styring af økonomiske, juridiske og operationelle risici
ved derivater. Herunder vil der blandt andet være fokus på
institutternes markedsføring af derivater.
4. 	Nye handelsformer på børserne
Den øgede brug af teknologi inden for børshandlen kan
bidrage til øget likviditet og mere effektive markeder.
Men samtidig kan computerstyrede handelsstrategier, herunder algoritmehandel og højfrekvenshandel (HFT), føre
til markedsmisbrug eller ustabilitet. Det såkaldte ”Flash
Crash” i USA i maj 2010 og flere lignende episoder på
børserne er blevet tilskrevet en utilsigtet effekt af udbredt
brug af blandt andet algoritmehandel.
Fra en tilsynsmæssig synsvinkel udestår det fortsat at
identificere samtlige risici i forbindelse med algoritmehandel og HFT. Finanstilsynet vil i de kommende år arbejde
på at identificere og adressere risici. Herunder skal der
ske en kortlægning af markedet og aktørerne, samt gennemføres en række tilsynsmæssige aktiviteter i forhold til
markedspladsernes evne til effektivt at overvåge handelen
og markedspladsernes foranstaltninger til at skride ind i
tilfælde af markedsforstyrrelser.
5.

Øget fokus på IRB-institutters kapitalgrundlag
Finanstilsynet vil sikre, at danske institutter med tilladelse
til at opgøre solvensbehovet efter interne ratingbaserede
modeller (IRB-institutter) ikke imødegår de øgede kapitalkrav i den internationale regulering ved at gøre modellerne mindre forsigtige. Det skal blandt andet sikres ved at
skabe større sammenlignelighed mellem IRB-institutternes interne modeller til beregning af solvensbehovet.
Finanstilsynet vil derudover styrke det løbende IRB-tilsyn
med institutternes modeludvikling og valideringsmetoder.
Formålet er at opnå større sikkerhed for, at modellerne afspejler de ændringer, der sker i risikoprofilen, for eksempel
en øget udbredelse af rentetilpasningslån.
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Påvirke europæisk lovgivningsproces
Stadig større dele af den europæiske finansielle regulering
forventes at blive til enten som EU-forordninger med
direkte retskraft i Danmark eller som bindende tekniske
standarder fra de tre europæiske tilsynsmyndigheder EBA,
EIOPA og ESMA. De tre tilsynsmyndigheder rådgiver
ligeledes EU-Kommissionen om nye lovforslag.
Finanstilsynet vil fortsætte indsatsen for at sikre, at der
opnås en høj grad af dansk indflydelse, særligt på nye
europæiske regler, der har væsentlig betydning for danske
finansielle virksomheder. Det vil blandt andet foregå
gennem deltagelse i de europæiske tilsynsmyndigheders
arbejdsgrupper.

7.

Forebyggende forbruger- og investorbeskyttelse
Bedre forbrugerbeskyttelse kan opnås ved, at det kun
er gode og gennemskuelige produkter, der når frem til
kunderne. Finanstilsynets forbrugerbeskyttelse har hidtil
primært været fokuseret på virksomhedernes information
om og formidling af produkter og ydelser, og ikke på produkternes kvalitet og værdi for forbrugerne.
Finanstilsynet vil derfor opruste forbrugertilsynet med
henblik på at identificere produkter og produktkategorier,
der er hensigtsmæssige for forbrugerne, og på at kunne
gribe tidligt ind over for finansielle produkter med problematiske karakteristika og unødigt høje omkostninger.
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Klare forventninger
til de finansielle
virksomheder
Bestyrelser og direktører i finansielle virksomheder har et stort ansvar
for sikre en sund og robust udvikling. Derfor må de ikke være i tvivl om
Finanstilsynets forventninger.
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8. 	Klar kommunikation af tilsynspraksis
Finanstilsynets målsætning er, at der skal være en høj grad
af transparens om tilsynets praksis og aktiviteter. Det skal
være klart for alle interessenter, hvilke centrale parametre,
virksomhederne bliver vurderet efter.
Finanstilsynet vil derfor styrke den løbende kommunikation om konsekvenser af ny regulering og ændringer i
Finanstilsynets tilsynspraksis. Målet er, at de finansielle
virksomheder til fulde er klar over hvilke forventninger,
Finanstilsynet møder dem med. Endvidere skal det være
klart for eksempelvis ratingbureauer og aktionærer, hvilke
kriterier Finanstilsynet vurderer virksomhederne på.
I den forbindelse vil Finanstilsynet overveje behovet for
supplerende formater til for eksempel de såkaldte ”jule
breve” og andre løbende udgivelser.
Finanstilsynet vil derudover foretage en evaluering af det
nuværende system med statusskemaer, som virksomhederne udfylder som forberedelse til Finanstilsynets
inspektioner.
9. 	Styrket opfølgning i forhold til
utilfredsstillende revision
I dag foretager Finanstilsynet politianmeldelse eller rejser
sager i Revisornævnet, når det konstateres, at den eksterne
revision i finansielle virksomheder i særlig grad har været
mangelfuld.
Fremover vil Finanstilsynet også reagere over for den
eksterne revision i andre situationer, hvor revisionen efter
Finanstilsynets vurdering ikke har løftet sit ansvar på
en tilfredsstillende måde. Dette kan for eksempel være
tilfældet, hvis en finansiel virksomhed under tilsyn får
påbud, påtaler eller risikooplysninger i forbindelse med en
inspektion, og revisor burde have nævnt de pågældende
mangler i revisionsprotokollen vedrørende den seneste
årsrapport.
Andre eksempler er, hvis Finanstilsynet finder betydelige mernedskrivninger i forhold til et nyligt revideret
bankregnskab, eller identificerer væsentlige metodiske
regnskabsmæssige fejl i finansielle virksomheder, som
revisor ikke har påpeget.
Finanstilsynets vurderinger af utilfredsstillende revision
vil indgå i de offentlige redegørelser efter inspektioner.
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10. 	Ny metode til fastsættelse af solvensbehov
for kreditinstitutter
Finanstilsynet vil fremover vurdere alle kreditinstitutter
efter en 8+ metode ved fastsættelsen af det individuelle
solvensbehov. Metoden tager udgangspunkt i den såkaldte
kreditreservationsmodel, hvor der afsættes yderligere
kapital på de områder, hvor banken har særlige risici,
som ikke vurderes at være omfattet af 8 procents kravet.
Metoden giver ifølge erfaringerne fra de kriseramte banker
et højere og mere retvisende solvensbehov.
Finanstilsynet vil i den forbindelse se på muligheden for
at indføre en tilgang, hvor overtrædelse af solvensbehovet
ikke resulterer i øjeblikkelig inddragelse af tilladelsen,
men hvor instituttet kan iværksætte en genoprettelsesplan, samtidig med at det bliver pålagt en række dispositionsbegrænsende tiltag. Dette følger tankegangen bag
de nye modcykliske kapitalbuffere i CRD IV-direktivet og
genopretningselementerne i krisehåndteringsdirektivet.
Introduktionen af en sådan tilgang vil endvidere kunne
virke kontracyklisk.
11. 	Krav til bestyrelser
Finanstilsynet fremlagde i juli 2012 sine krav til den samlede viden og erfaring i finansielle bestyrelser. Det grundlæggende princip er, at kravene til bestyrelserne stiger med
forretningsmodellens kompleksitet.
Finanstilsynet vil i foråret 2013, på baggrund af bestyrelsernes selvevalueringer, fastlægge den nærmere praksis
for vurderingen af bestyrelsernes samlede kompetencer.
Finanstilsynet vil endvidere kortlægge samspillet mellem
de kollektive og individuelle krav til bestyrelsesmedlemmer og overveje, om der også skal stilles krav til de enkelte
bestyrelsesmedlemmer i finansielle virksomheder.
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Fornyelse af
tilsynspraksis
Det finansielle tilsyn er risikobaseret. Det skal være effektivt
og fokusere på de vigtigste områder. Finanstilsynet har fokus på
hele tiden at udvikle sine metoder.

12.	Ny ratingmodel
Finanstilsynet vil styrke den risikobaserede planlægning
af inspektioner ved at udvikle en revideret ratingmodel
til at rangordne virksomheder på solvensoverdækning og
andre centrale risikoparametre. Målet er, at oplysninger
om mulige fremtidige risici i højere grad end i dag supplerer nøgletal i fastlæggelsen af virksomhedernes rating.
Det kan f.eks. være viden om virksomhedens ledelse og
styring fra Finanstilsynets undersøgelser, eller viden om
virksomhedens risikopåtagning eller styring, der stammer
fra andre kilder og temaundersøgelser.
Ratingen skal hjælpe med at identificere risikovirksomheder, hvor det er relevant at gribe ind med særlige tilsynsreaktioner, jf. initiativ nr. 16, ”Tidligere indgreb i risikovirksomheder”.

Den nye rating skal danne udgangspunkt for undersøgelsesplanlægningen, dvs. intensiteten af og intervallerne
mellem tilsynets undersøgelser af de enkelte virksomheder. Ratingen skal endvidere anvendes som beslutningsgrundlag for andre tilsynsaktiviteter, herunder krav om
indberetning af supplerende oplysninger eller indkaldelse
af redegørelser.
13. Øge effektiviteten i inspektionsvirksomheden
Finanstilsynet vil løbende tilpasse balancen mellem onsite og off-site inspektioner med henblik på at opnå et
større samlet tilsynsmæssigt udbytte.
Et eksempel på en off-site inspektion kan være gennemgang af en virksomhed på baggrund af allerede indsamlet
information, typisk indberetninger, hvor gennemgangen
ikke giver anledning til et on-site inspektionsbesøg hos
virksomheden.
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Finanstilsynet vil i den forbindelse styrke den systematiske
overvågning af virksomheder med særlige risikoprofiler
inden for de forskellige sektorer (outlier-virksomheder).
Samtidig skal det undersøges, om der er behov for nye eller
ændrede indberetninger fra virksomhederne.
Finanstilsynet vil derudover i højere grad benytte sig af
temabaserede undersøgelser, for eksempel supplerende
kreditundersøgelser, til at identificere virksomheder med
særlige risikoprofiler.
14. 	Fokusere på særligt risikable elementer i
virksomheders forretningsmodeller
Et fællestræk ved særligt risikable forretningselementer
er, at de bryder med centrale principper i en holdbar forretningsmodel, f.eks. med hensyn til at begrænse og styre
risici eller at sikre de rette incitamenter i forhold til at
begrænse virksomhedens risiko.
Finanstilsynet vil have fokus på at afdække brugen af
særligt risikable forretningsmetoder og skærpe virksom
hedernes opmærksomhed på uholdbare elementer.
I den forbindelse vil Finanstilsynet kræve indberetninger
om væsentlige og hyppigt forekommende eksempler på
risikable elementer fra virksomhederne.
15. 	Skærpet fokus på likviditet
Bankpakkerne har bl.a. afhjulpet en uholdbar fundingstruktur blandt en del pengeinstitutter i Danmark.
Finanstilsynet vil have fokus på bedre at kunne identificere
markedsforhold, der kan medføre udfordringer for danske
institutter. Derudover vil Finanstilsynet fortsat arbejde
med at identificere og adressere institutspecifikke risici i
relation til likviditet. Det vil f.eks. indebære, at institutter,
der inden for kort tid bliver afhængige af ustabile fundingkilder, eksempelvis valutafunding, vil blive genstand for
særlig tilsynsmæssig opmærksomhed.
Allerede fra 2013 vil Finanstilsynet arbejde på at gøre
institutterne klar til den kommende LCR-standard
(Liquidity Coverage Ratio). Det vil bl.a. ske gennem krav
om indrapportering af LCR fra pengeinstitutter i gruppe
1 og 2. LCR-standarden forventes at træde i kraft i 2015
og kræver, at institutterne har tilstrækkelig likviditet til at
overleve likviditetsstress i en periode på 30 dage.
Hertil kommer, at der vil blive sat yderligere fokus på tilsynet med institutternes likviditetsstyring.
16. 	Tidligere indgreb i risikovirksomheder
Finanstilsynet har en fast praksis i forhold til virksomheder med så væsentlige svagheder eller risici, at der er tvivl
om deres levedygtighed. Disse virksomheder placeres på
såkaldt skærpet tilsyn.
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Jo tidligere, der gribes ind, jo bedre vil løsningsmulighederne imidlertid være. Finanstilsynet vil derfor styrke og
systematisere sin praksis for tidlig indgriben i virksomheder, der endnu ikke er så svage, at de er på skærpet tilsyn,
herunder brugen af eksempelvis fit & proper reglerne, krav
om skift af forretningsmodel eller risikoreduktion i form
af nedlukning af svage forretningsområder.
17. Bilateralt internationalt tilsynsarbejde
Finanstilsynet deltager i en række internationale tilsynskollegier for grænseoverskridende finansielle koncerner. Formålet er at forbedre informationsudveksling,
opnå enighed om en fælles vurdering af koncernernes
risikoprofiler og koordinere tilsynsaktiviteter og væsentlige beslutninger.
Finanstilsynet vil endvidere bruge tilsynskollegierne til at
drage lære af, hvordan andre lande fører tilsyn, og herunder hvilke indberetninger de indhenter.
Andre nordiske lande har eksempelvis indført retningslinjer for kreditinstitutterne i forhold til forsvarlig praksis for
udlån til boligformål. På pengeinstitutområdet har langt
de fleste andre tilsynsmyndigheder gode indberetninger på
”non-performing loans”, som de tillægger stor betydning.
Et eksempel fra forsikringsområdet er de indberetninger,
andre tilsynsmyndigheder modtager om store, enkeltstående reassurancekontrakter (FAC-kontrakter).
18. Udvikle ny model for regnskabskontrol
Finanstilsynet vil udvikle kontrollen med de finansielle
virksomheders regnskaber, så den ikke udelukkende
reagerer på allerede aflagte års- og delårsrapporter, men i
højere grad tager sigte på at højne kvaliteten af fremtidige
rapporter.
Det skal i praksis ske gennem flere temabaserede undersøgelser på tværs af virksomhederne. Disse undersøgelser
skal afdække behovet for nye eller ændrede regler, der kan
højne kvaliteten af regnskaberne, og derudover fokusere
på generelle problemstillinger.
Samtidig vil Finanstilsynet i større grad integrere regnskabskontrollen i det øvrige tilsynsarbejde, herunder
inspektionerne. Dette skal ske med henblik på at udnytte
den viden, inspektionerne giver om de enkelte virksomheder og deres økonomiske forhold, i regnskabskontrollen,
og omvendt.
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En attraktiv
og udfordrende
a rbejdsplads
Finanstilsynet udfører en vigtig samfundsmæssig opgave. Vi er en arbejdsplads
i vækst og udvikling, og der kommer løbende nye opgaver til. Som medarbejder
i Finanstilsynet oplever man udviklingen i den finansielle sektor på tætteste hold.
Vores medarbejdere er blandt andet beskæftiget med inspektioner i de
finansielle virksomheder, analyser, lovarbejde og vurderinger af de enkelte
virksomheders forretningsmodeller.

Arbejdet i Finanstilsynet giver ikke alene indsigt i den enkelte virksomhed, men også i mere strukturelle og systemiske
problemstillinger. Mange medarbejdere kommunikerer direkte med virksomhedernes øverste ledelser. Alt dette stiller
krav til både faglige og personlige kompetencer. Vi udvikler
derfor løbende medarbejderne, således at udfordringer og
opgaveløsning hænger sammen.
Det er en stigende del af Finanstilsynets opgaver at deltage
i internationale forhandlinger og lovgivningsprocesser. På
europæisk plan foregår dette blandt andet i de tre europæiske tilsynsmyndigheder (EBA, ESMA og EIOPA) og deres
arbejde med at udarbejde standarder og guidelines samt at
yde rådgivning til EU-Kommissionen. Den internationale
dimension stiller ligeledes krav til den løbende træning og
udvikling.
Finanstilsynets medarbejdere er efterspurgte
Finanstilsynets medarbejdere har erfaringer og kompetencer, der er attraktive i den finansielle sektor. I årene op til
den finansielle krise oplevede vi, at mere end hver fjerde af
vores medarbejdere forlod os i løbet af et år. Det er nødvendigt at undgå en tilsvarende udvikling i fremtiden, og

derfor er vi i dialog med Erhvervs- og Vækstministeriet om
at fremtidssikre Finanstilsynet. I den forbindelse arbejder vi
på mulighederne for, at vi bedre kan fastholde kompetente
medarbejdere.
Vi har derudover igennem det sidste år iværksat en målrettet
rekruttering af potentielle medarbejdere til ledige specialiststillinger, hvor vi både benytter traditionel rekruttering,
erhvervsorienterede netværkssites og searchbureauer.

”Vi udvikler løbende medarbejderne,
så udfordringer og opgaveløsning
hænger sammen”
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Karriere- og kompetenceudvikling
I Finanstilsynet har vi gennem de sidste tre år etableret et
karriere- og kompetenceprogram, som giver vores medarbejdere adgang til en række målrettede udviklingstilbud inden
for ledelse, tilsyn, lovgivning, analyse og administration.
Udvalgte medarbejdere er blevet tilbudt accelererede karriereforløb, hvor de udvikles til at udfylde nøglefunktioner
i Finanstilsynet. Derudover benytter vi aktivt titlen som
chefkonsulent, hvilket har været med til at synliggøre karrierevejen som specialist.
Frem til 2015 vil vi yderligere fremtidssikre fagligheden, så
vi kan løfte de nye opgaver, vi løbende får tildelt. Og vi vil
iværksætte årlige evalueringer, hvor Finanstilsynets samlede
kompetencer sammenholdes med kommende behov.

Vi vil i de kommende år styrke ledelsesudviklingen og lederrollen gennem et nyt, internt lederprogram. Nye ledere vil
blandt andet få tilbud om individuel coaching og uddannelsestilbud, der netop er tilpasset behovene hos nyudnævnte
ledere. Endvidere vil vi styrke vicekontorchefernes rolle i
den daglige ledelse af fagkontorerne.

”Finanstilsynets ledere skal være fagligt
stærke samtidig med, at de skal kunne
motivere og delegere og dermed skabe
resultater gennem andre”

Ledelsesudvikling
Finanstilsynets ledere skal være fagligt stærke samtidig
med, at de skal kunne motivere og delegere og dermed
skabe resultater gennem andre.

Finanstilsynets enheder retter
sig mod de forskellige finansielle
virksomheder
Sparekasser

Banker

Analyse

Livsforsikring
Forbrugerforhold

Værdipapirer

Skadesforsikring

Internationale
forhold

Rapportering

Realkredit

21

Jura

IT
Økonomi
og HR

Fondsmæglere

Markedspladser
Investeringsforeninger

Pension
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Status på initiativer
fra Strategi 2011
I november 2009 offentliggjorde Finanstilsynet ”Strategi 2011 – Tilsyn med
kant”, der indeholdt en række konkrete initiativer inden for fem hovedområder.
Finanstilsynet har iværksat disse initiativer. Nogle er allerede gennemført, andre
er godt på vej. Status for de enkelte initiativer er beskrevet herunder.

Styrkede beføjelser og ny regulering
1.

Offentliggørelse af Finanstilsynets risikovurderinger
Finanstilsynet vil fremover kunne påbyde penge- og realkreditinstitutter at offentliggøre vores reaktioner over for
de enkelte institutter i form af risikooplysninger, påtaler og
påbud.
Siden 1. april 2010 har Finanstilsynet offentliggjort
redegørelser efter alle inspektioner i penge- og realkredit
institutter, og fra 1. januar 2011 også øvrige finansielle
virksomheder. Derudover offentliggør Finanstilsynet redegørelser for væsentlige påbud, påtaler og risikooplysninger,
der gives mellem inspektioner. Aktionærer og kunder har
således fået langt større indsigt i Finanstilsynets risikovurderinger af de enkelte finansielle virksomheder.

2.

Offentliggørelse af solvensbehov
Fra og med årsregnskabet for 2009 skal pengeinstitutter
og realkreditinstitutter offentliggøre deres solvensbehov og
individuelle solvenskrav.
1. januar 2010 blev kapitaldækningsbekendtgørelsen
ajourført.
Fra og med årsregnskabet 2009 har institutterne skullet offentliggøre deres solvensbehov. Hvis Finanstilsynet har fastsat et individuelt solvenskrav, skal dette ligeledes oplyses.

3. 	Større adgang til at afsætte ledelser
Finanstilsynet har på baggrund af drøftelser med Økonomiog Erhvervsministeriet udarbejdet et forslag til at stramme
reglerne om egnethed og hæderlighed (fit & proper), så det
i praksis vil være lettere at afsætte ledelsen i en finansiel
virksomhed, der bliver drevet på en uansvarlig eller lovstridig måde.
De skærpede fit & proper regler trådte i kraft 1. juli 2010.
Den vigtigste ændring er, at Finanstilsynet nu skal ind-

drage tilliden til den finansielle sektor i vurderingen af, om
en person lever op til kravene til egnethed og hæderlighed.
Herudover har tilsynet skærpet det løbende tilsyn med,
om de personer, der allerede sidder i ledelsen i de finansielle virksomheder, er egnede og hæderlige.
Finanstilsynet har siden lovændringen rejst ca. 30 fit &
proper sager.
4. 	Tidligere indgreb i risikovirksomheder
Finanstilsynet har mulighed for at gribe ind i driften af en
finansiel virksomhed, hvis der er betydelig risiko for, at virksomheden mister sin tilladelse – eksempelvis overhængende
fare for, at virksomheden ikke længere kan opfylde kapitalkravet. Finanstilsynet er på baggrund af drøftelser med
Økonomi- og Erhvervsministeriet i gang med at udarbejde
et lovforslag, der vil gøre det muligt for tilsynet at gribe ind
på et tidligere tidspunkt.
Lovændringen trådte i kraft 1. juli 2010. Finanstilsynet
fik samtidig hjemmel til at vurdere holdbarheden af de
enkelte virksomheders forretningsmodeller, og til at bruge
vurderingerne aktivt i tilsynsarbejdet. For at kunne bremse
risikovirksomhederne på et tidligere tidspunkt introducerede Finanstilsynet i sommeren 2010 tilsynsdiamanten for
pengeinstitutter.
På livsforsikrings- og pensionsområdet er der i 2011 indført benchmarks for den observerede nuværende dødelighed og for de forventede fremtidige levetidsforbedringer.
5. 	Administrative bøder
I en lang række andre europæiske lande er der mulighed for
at give de finansielle virksomheder administrative bøder.
Vi undersøger, hvordan noget lignende kan gennemføres i
Danmark. Finanstilsynet har på baggrund af drøftelser med
Økonomi- og Erhvervsministeriet igangsat et arbejde om
eventuel ny regulering på området.
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Derudover vil vi efter aftale med Økonomi- og Erhvervsministeriet udstede en bekendtgørelse, der skal kategorisere
investeringsprodukter i tre kategorier med henholdsvis lav
risiko, mellem risiko og høj risiko.

Reglerne blev fastsat i bekendtgørelse af 8. marts 2011 om
anvendelse af administrative bødeforelæg på det finansielle
område. Reglerne betyder, at Finanstilsynet kan afslutte
visse typer af sager med et administrativt bødeforelæg, hvis
sagen vedrører en overtrædelse, der ikke skønnes at medføre
højere straf end bøde. Derudover skal den, der har overtrådt
reglerne, erklære sig skyldig og rede til at betale en bøde.

1. august 2011 trådte en bekendtgørelse i kraft, der
medfører, at pengeinstitutter, fondsmæglere og investeringsrådgivere skal have systematiske uddannelsesforløb
for ansatte, der yder rådgivning om mindre komplicerede
investeringsprodukter. Ansatte, der rådgiver om mere
komplicerede produkter, skal bestå en prøve.

Finanstilsynet har siden afgjort en række sager med administrative bødeforelæg.
6. 	Skærpede kapitalkrav til risikoinstitutter
I Kreditpakken blev det aftalt at undersøge de nationale
muligheder for at øge institutternes kapitalpolstring. Når
de nye kapitaldækningsregler er vedtaget på europæisk
plan, vil Finanstilsynet komme med et udspil til Økonomiog Erhvervsministeriet til eventuelle nationale tiltag – for
eksempel skærpede kapitalkrav til institutter, der vokser
hurtigt, har stor eksponering mod ejendomsprojekter eller
mange store engagementer.
Finanstilsynet introducerede i juni 2010 tilsynsdiamanten,
der fastlægger en række særlige risikoområder med angivne
grænseværdier, som pengeinstitutterne bør ligge inden for.
Tilsynsdiamanten opstiller således pejlemærker for, hvad
der som udgangspunkt anses som pengeinstitutvirksomhed
med forhøjet risiko. Finanstilsynet iværksætter ultimo 2012
systematisk overvågning på tilsynsdiamantens pejlemærker.
På baggrund af blandt andet Amagerbankens sammenbrud vil Finanstilsynet derudover i forbindelse med opgørelsen af solvensbehov fremover alene benytte en såkaldt
8+ metode med udgangspunkt i kreditreservationsmetoden, men hvor der afsættes yderligere kapital på alle de
områder, hvor banken har særlige risici. Udgangspunktet
for tillæg er en vurdering af, hvilke risici der er dækket af 8
procents kravet, og dermed om der er behov for tillæg.
7. 	Størst mulig åbenhed
Med Åbenhedspakken i 2008 og Kreditpakken i 2009 er
der skabt stor åbenhed om Finanstilsynets arbejde. Med
udgangspunkt i de nye regler vil vi arbejde for, at offentligheden får størst mulig indsigt i vores tilsynsvirksomhed og
øvrige aktiviteter.
Finanstilsynet har med udgangspunkt i de ændrede regler
etableret en åbenhed om tilsynets arbejde og reaktioner
overfor finansielle virksomheder og aktører på værdipapirmarkederne, som er særlig ambitiøs i international
sammenhæng.
Fondsrådets og Det Finansielle Virksomhedsråds offentlige
afgørelser giver et detaljeret indblik i de faktuelle forhold og
det retlige grundlag, som principielle afgørelser bygger på.
Finanstilsynets inspektionsredegørelser (se punkt 1) har
også medført større indsigt i Finanstilsynets risikovurderinger af de enkelte finansielle virksomheder. Endelig har
Finanstilsynet offentliggjort de såkaldte § 352 a redegørelser om en række af de institutter, der er brudt sammen
under finanskrisen (se punkt 15).
8.

Forbrugerpolitiske initiativer
Finanstilsynet vil på baggrund af konklusioner fra inspektioner i en række pengeinstitutter i løbet af 2010 fremlægge
en vurdering af behovet for en certificeringsordning for
bankrådgivere.
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Bekendtgørelsen om risikomærkning (trafiklys-ordningen)
trådte i kraft 1. juli 2011. Bekendtgørelsen inddeler
investeringsprodukter i kategorierne grøn, gul og rød, på
baggrund af hvor stor en del af investeringen, man kan
tabe, og produktets kompleksitet.

Styrket banktilsyn
9.

Fra to til fire bankkontorer
Finanstilsynet etablerede i 2009 en ny struktur for tilsynet
med pengeinstitutterne. Som led i den nye struktur er der oprettet et nyt kontor for bankanalyse. Kontoret er hoveddrivkraft bag den årlige gennemgang af pengeinstitutternes individuelle solvensbehov. Samtidig blev der oprettet et kontor
for tilsynet med de mellemstore pengeinstitutter. Herudover
blev bemandingen styrket i de to øvrige bankkontorer, der
overvåger henholdsvis de store og de små pengeinstitutter.
Finanstilsynet har ud over den ændrede struktur udskilt
en række specialområder i selvstændige kontorer. Som
eksempler kan nævnes tværgående likviditetsovervågning,
aflønning, god skik og hvidvasktilsynet.

10. 	Styrket overvågning af solvensbehov
Finanstilsynet skal fremover mindst én gang årligt gennemgå solvensbehovet hos penge- og realkreditinstitutter med
en arbejdende kapital over 250 mio. kr. På den baggrund
har vi sat et udviklingsarbejde i gang, der bygger på både
teoretiske modeller og praktiske erfaringer fra mange års
inspektioner og bankkriser. Udviklingsarbejdet skal styrke
de værktøjer, vi anvender i forbindelse med solvensopgørelserne, og yderligere kvalificere vores modspil til bankernes
egne opgørelser.
Ved den årlige gennemgang af penge- og realkreditinstitutternes solvensbehov dokumenterer Finanstilsynet sine
observationer, risikovurderinger og eventuelle tilsynsreaktioner i en risikorapport. En tilsynsreaktion kan spænde
fra indkaldelse af yderligere materiale eller oplysninger,
reaktioner på metodetilgang i opgørelsen af solvensbehovet til gennemførelse eller fremrykning af egentlige
inspektionsaktiviteter – typisk en kreditgennemgang.
Risikorapporterne giver overblik over risikobilledet i de
enkelte institutter. Rapporterne indeholder blandt andet
beregninger på institutternes tabskapacitet og kapitalgrundlag.
11. 	Skærpet fokus på likviditet
Den finansielle krise og kommende EU-regulering under
streger behovet for et stærkt tilsynsmæssigt fokus på kreditinstitutternes likviditet. Vi vil derfor i løbet af 2010 etablere
en mindre enhed med særlig indsigt på dette område.
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Finanstilsynet har etableret en enhed, der varetager den
tværgående overvågning af pengeinstitutternes likviditetsforhold. Likviditetsenheden har i samarbejde med
Nationalbanken iværksat en styrket likviditetsovervågning gennem indhentning og overvågning af omfattende
månedlige likviditetsdata fra alle danske pengeinstitutter.
Likviditetsenheden har i samarbejde med bankkontorerne
særligt haft fokus på problemstillingen med udløbet af
de statsgaranterede udstedelser frem mod 2013. Dette er
blandt andet sket gennem løbende opfølgning på rede
gørelser fra særligt udsatte institutter.
12. 	Større brug af stresstest
Vi vil udvide vores brug af stresstest og kvalitetsudvikle
vores modeller, så det bliver muligt i højere grad at stress
teste bankernes kreditporteføljer med udgangspunkt i
deres individuelle risikoprofiler.
Finanstilsynet koordinerer de største danske pengeinstitutters deltagelse i de europæiske stresstest, og har derudover udviklet egne modeller og værktøjer til stresstest af
kreditinstitutternes kredittab og kapitalgrundlag.
Finanstilsynet kan f.eks. fremskrive institutternes kapitaldækning i forskellige makroscenarier, der omfatter
udviklingen i centrale økonomiske nøgletal for vækst,
arbejdsløshed, rente, boligpriser etc. Resultaterne bidrager
til vurderingen af, hvor robuste institutterne er over for
negative makroøkonomiske scenarier og især større kredittab på udlån.
Herudover er der etableret indberetning af de store institutters IRB-baserede stresstest.
13. 	Klarere rammer for institutternes egne
solvensbehovsopgørelser
Vi vil fastsætte klarere rammer for institutternes egne
solvensbehovsopgørelser. Det vil blandt andet ske ved at
opstille vejledende benchmarks for tabsniveauerne for
bestemte risikotyper.
I den forbindelse vil vi skabe øget opmærksomhed om vores
model for værdiansættelse af fast ejendom. For andre risikotyper, hvor det er sværere at fastsætte kvantitative mål,
vil vi præcisere hvilke overvejelser, der som minimum skal
indgå i bankernes opgørelser. Finanstilsynet vil udsende en
vejledning på området omkring årsskiftet.
Finanstilsynet har udsendt en vejledning om tilstrækkelig
basiskapital og solvensbehov for penge- og realkreditinstitutter. Første version blev udsendt i januar 2010 og
nye versioner i januar 2011 og 2012. Ved opdateringen i
januar 2011 blev vejledningen udvidet til også at omfatte
realkreditinstitutter.
Vejledningen medvirker til en mere gennemskuelig og
ensartet opgørelse af solvensbehov fra det ene institut til
det andet.
14. 	Systematisk overvågning af store debitorer
Den aktuelle krise har afsløret, at nogle store udlånskunder
har trukket store tab med sig i de banker, der er kommet i
problemer. Såfremt der også er tale om kunder med store
engagementer, kan der i særlig grad opstå solvensmæssige
problemer.

Finanstilsynet vil derfor udvikle en metodik, der kan sikre
en systematisk overvågning af, hvor store og dårlige kunder
befinder sig. Overvågningen skal baseres på indberetninger
om store lån fra bankerne.
Institutterne indberettede til kreditregistret første gang pr.
31. december 2011.
Registeret indeholder oplysninger om store kunder, institutternes vurdering af deres kvalitet, og i hvilke institutter
kunderne befinder sig.
15. 	Systematisk kortlægning af forløbet i nødlidende
institutter
Finanstilsynet vil systematisk kortlægge forløbet i de
nødlidende institutter, der er gået ned i forbindelse med
finanskrisen. De indhøstede erfaringer skal bruges aktivt og
fremadrettet til at øge vores medarbejderes opmærksomhed
på faresignaler og til at skærpe kravene til kreditpolitikken i
pengeinstitutterne.
Finanstilsynet har beskrevet de konkrete forløb i en række
af de nødlidende institutter i de såkaldte § 352 a redegørelser, der beskriver forløbet og tilsynsindsatsen op til
institutternes sammenbrud.
Erfaringerne fra de nødlidende institutter anvendes
løbende i tilsynsarbejdet og hjælper Finanstilsynets medarbejdere med at identificere faresignaler og adfærd, der
på sigt vil medføre forhøjet risiko for, at et institut kommer
i problemer.
Herudover er de opsamlede erfaringer blevet anvendt mere
systematisk i forbindelse med opstilling af de pejlemærker,
der indgår i tilsynsdiamanten for pengeinstitutter.
Baseret på kortlægningen af forløbet i Amagerbanken er
der endvidere gennemført en opstramning af reglerne for
nedskrivninger, ligesom der vil blive gennemført en stramning vedrørende opgørelse af solvensbehov, jf. pkt. 6.
16. 	Styrket samarbejde med Nationalbanken
Finanstilsynet deltager i Koordinationsgruppen for Finansiel Stabilitet, der består af Økonomi- og Erhvervsministeriet, Finansministeriet og Nationalbanken. Vi har derudover
et tæt, løbende samarbejde med Nationalbanken, som vi vil
styrke yderligere på især to områder: Et tættere samarbejde
om stresstest og faste kvartalsvise møder.
Finanstilsynet og Nationalbanken har styrket samarbejdet
på en række områder:
• Etablering af en fast kvartalsvis møderække med henblik
på drøftelse af den aktuelle situation i den danske banksektor.
• Samarbejde om nationale og EBA-stresstest samt likviditet.
• Aftale om udveksling af oplysninger til brug for overvågning og analyse af finansiel stabilitet.
• Teknisk samarbejde om indsamling af oplysninger fra
den finansielle sektor.

Strategi 2015

Mere risikobaseret tilsyn
17. 	Risikobaseret tilsyn i den enkelte virksomhed
Undersøgelsesforløbet i den enkelte virksomhed vil i endnu
højere grad blive udført efter risikobaserede principper,
som skal sikre, at tilsynet vurderer alle væsentlige forhold
i virksomheden og forholder sig kritisk til forretningsmodellen og de risici, den medfører. Undersøgelsen af mindre
væsentlige forhold i virksomhederne vil blive reduceret eller
helt udeladt.
Lov om finansiel virksomhed er justeret, så det eksplicit
fremgår, at Finanstilsynet skal lægge vægt på holdbarheden af de finansielle virksomheders forretningsmodeller,
og at tilrettelæggelsen af tilsynet skal ske ud fra et væsentlighedshensyn.
Til internt brug har Finanstilsynet udviklet en fælles
standard for inspektionsforberedelse med henblik på, at
særligt risikofyldte områder bliver prioriteret, og at fokus
på mindre risikofyldte områder reduceres. Udførelsen af
det risikobaserede tilsyn er et fortsat fokuspunkt, der også
vil skulle arbejdes videre med fremover.
18. 	Klarere afrapportering efter inspektioner
Vi vil fra januar 2010 anvende en nyudviklet metode, når
vi afrapporterer til virksomhederne efter inspektioner, så
der bliver en tydeligere sondring mellem centrale påbud
og risikooplysninger og mindre centrale forhold af mere
ordensmæssig karakter.
Finanstilsynet lancerede i begyndelsen af 2010 en ny standard for rapportering af undersøgelser for alle finansielle
virksomheder under tilsyn. Rapporteringen er målrettet
modtagerne i virksomheden, således at den overordnede
rapportering går til bestyrelsen og den mere detaljeorienterede afrapportering går til direktionen. Sigtet er at
sikre, at bestyrelsen får en god forståelse af Finanstilsynets
vurdering af virksomhedens risikoprofil. Afrapporteringen
er tillige handlingsorienteret, således at tilsynets forventninger til virksomheden er tydelige.
19.	Styrket opfølgning på påbud
Vi vil styrke opfølgningen på, at de finansielle virksomheder
efterlever de påbud, de får af Finanstilsynet. Det vil dels
ske ved en stramning af Finanstilsynets arbejdsgange, så
ledelsen i virksomhederne fremover skal indsende dokumentation for, at de har efterlevet alle påbud. Derudover vil
revisionsbekendtgørelsen blive ændret, så de eksterne revisorer i revisionsprotokollatet til årsrapporten skal redegøre
for virksomhedens efterlevelse af samtlige de påbud, den
har modtaget i løbet af året.
Revisionsbekendtgørelsen blev ændret i 2009, således at
ekstern revision skal rapportere om efterlevelsen af alle
påbud, der er givet i det forudgående regnskabsår, ligesom
der skal foretages en opsummering af alle påtaler og risikooplysninger i ekstern revisions protokollat.
Finanstilsynet har endvidere styrket kontrollen af efter
levelsen af de givne påbud.
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20. 	Intensiveret overvågning af pensionsselskaber
I forbindelse med aftalen om finansiel stabilitet på pensionsområdet i oktober 2008 styrkede Finanstilsynet sit
fokus på forsikringsselskabernes og pensionskassernes
opgørelse af det individuelle solvensbehov.
Finanstilsynet modtager nu flere detaljerede data om pensionsselskabernes solvensbehov hvert kvartal. Vurderingen af
selskabernes risici er derudover skærpet ved, at selskaberne
kvartalsvist indberetter oplysninger om deres følsomhed i
forhold til trafiklys-scenariet. Finanstilsynets krav til pensionsselskaberne vil i stigende grad lægge sig op ad Solvens
II-direktivet.
Den øgede indberetningsfrekvens giver et mere aktuelt billede af samspillet mellem risici og kapitalforhold, således
at Finanstilsynet har et bedre overblik over det enkelte selskabs evne til at modstå stressscenarier i form af samtidige
renteændringer, aktiekursfald, valutakursændringer etc.
Den intensiverede overvågning af pensionsselskaberne
spiller en central rolle i forbindelse med Finanstilsynets
vurdering af pensionsselskabernes forretningsmodeller.

Styrket internationalt samarbejde
21. 	Internationale tilsynskollegier
Finanstilsynet prioriterer at deltage i de internationale
tilsynskollegier for grænseoverskridende finansielle koncerner. Formålet med tilsynskollegierne er at forbedre informationsudveksling, opnå enighed om en fælles vurdering af
koncernernes risikoprofiler og koordinere tilsynsaktiviteter
og væsentlige beslutninger.
Finanstilsynet har det konsoliderede hjemlandstilsyn for
Danske Bank og deltager herudover i en række kollegier
oprettet af andre tilsyn, blandt andet for Nordea, SEB,
Svenska Handelsbanken, TrygVesta og NASDAQ OMX.
Finanstilsynet anvender de internationale tilsynsmyndigheders standarder i tilsynskollegierne. Det betyder blandt
andet, at de involverede tilsyn udfører fælles inspektioner,
foretager en årlig fælles risikovurdering og udveksler
løbende information om koncernerne.
Tilsynskollegierne har været med til at sikre, at de involverede tilsyn har tilstrækkelig information om, hvad der sker
i koncernerne på tværs af landegrænser.
Antallet er tilsynskollegier er endvidere blevet udvidet til
at omfatte flere virksomheder.
22. Påvirke det styrkede europæiske tilsynsarbejde
Finanstilsynet vil deltage aktivt i det nye europæiske
tilsynssamarbejde ESFS (European System of Financial Supervision) og forsøge at præge de beslutninger, der kommer
til at gælde for hele Europa.
Finanstilsynet har involveret sig i de relevante komitéer
og arbejdsgrupper, hvor væsentlige danske interesser er
berørt. Det gælder bl.a. arbejdet i EBA omkring de nye
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likviditetsregler, hvor Finanstilsynet har arbejdet for, at de
nye regler sikrer en fornuftig behandling af danske realkreditobligationer.
Det samme gælder for arbejdet i EIOPA omkring det kommende Solvens II regime, ligesom Finanstilsynet her har
arbejdet med få afspejlet den danske tilgang til governance
og styring.
I ESMA har Finanstilsynet bl.a. bidraget til at sikre hensigtsmæssige fremtidige regler for shortselling, ligesom
Finanstilsynet har bidraget til at sikre en markedsbaseret
værdiansættelse af statsobligationer i overensstemmelse
med tilgangen i den danske regnskabspraksis.
23. Deltage i det europæiske risikoråd
Det nye europæiske risikoråd (European Systemic Risk
Board – ESRB), der vil bestå af EU-landenes centralbankchefer, skal overvåge og vurdere systemisk risiko på tværs af
alle finansielle markeder og alle medlemslande. ESRB skal
advare tilsynsmyndigheder eller ECOFIN om trusler mod
den finansielle stabilitet og om nødvendigt give konkrete
anbefalinger til at imødegå truslerne.
Nationalbanken bliver Danmarks medlem af ESRB. Finanstilsynet vil deltage som observatør i rådets møder, primært
for at få inspiration til konkrete risikofaktorer, der skal
have særlig opmærksomhed i det danske tilsynsarbejde.
Ud over møderne i Risikorådet deltager Finanstilsynet
aktivt i et stående udvalg (Advisory Technical Committee)
og i en række relevante arbejdsgrupper under ESRB.
Gennem gruppernes arbejde samt skriftlige høringer
formidles Finanstilsynets synspunkter på en række emner,
der har indflydelse på tilsynets arbejde. Arbejdet – f.eks.
opfølgning på henstillinger - koordineres med Nationalbanken.

En attraktiv og dynamisk arbejdsplads
24. 	Attraktive løn- og arbejdsvilkår
Lønningerne i Finanstilsynet er steget, så de nu ligger over
det gennemsnitlige niveau i staten. Som offentlig myndighed bliver vi aldrig lønførende i forhold til den finansielle
sektor, men det er væsentligt, at spændet ikke bliver for
stort. Vi vil fortsat udnytte mulighederne i det offentlige
lønsystem for at tilbyde medarbejderne attraktive løn- og
arbejdsvilkår.
Finanstilsynet har udnævnt flere chefkonsulenter, særligt
blandt undersøgelseslederne. Der har i de årlige lønforhandlinger været fastholdt et lønniveau, der generelt ligger
højere end det gennemsnitlige niveau i staten. Det gælder
i særlig grad for de tungere kompetenceprofiler.
Erhvervs- og Vækstministeriet har i forbindelse med
arbejdet i Udvalg om Struktur for Finansielt Tilsyn i Danmark tilkendegivet, at ministeriet vil se på behovet for at
fremtidssikre Finanstilsynet. Dette arbejde omfatter også
mulighederne for, at Finanstilsynet bedre kan fastholde
kompetente medarbejdere.

25. 	Mere målrettet kompetenceudvikling
Vi vil sikre, at alle vores medarbejdere vedligeholder og
udbygger deres kompetencer, mens de er ansat i Finans
tilsynet. Kompetenceudviklingen vil i højere grad blive
målrettet den enkelte medarbejders aktuelle ansvarsområder samtidig med, at den skal ruste medarbejderen til at
kunne påtage sig nye opgaver i fremtiden. Vi anvender både
interne og eksterne kurser samt oplæring på jobbet.
I september 2011 blev Finanstilsynets karriere- og kompetenceprogram (KKP) lanceret.
KKP er en fleksibel og målrettet kompetenceudviklingsmodel, der tilbyder medarbejderne at udvikle de faglige og
personlige kompetencer, der skal til for at imødekomme
Finanstilsynets strategi samt fastholde nøglemedarbejdere. KKP giver mulighed for at tilrettelægge efteruddannelse, oplæring og karrierekontrakter, der er skræddersyet
til den enkelte medarbejder.
26. 	Accelererede karriereforløb
Vi vil iværksætte accelererede karriereforløb for udvalgte
medarbejdere med et særligt potentiale for udvikling, for
eksempel med henblik på at de hurtigere kan varetage
opgaven som undersøgelsesleder.
Der er indgået karrierekontrakter om accelererede
karriereforløb med en række medarbejdere for at øge
antallet af undersøgelsesledere m.v. Karrierekontrakterne
indeholder konkrete mål og kompetenceløft, tidsplaner
samt perspektivering i forhold til karrieremuligheder og
ansættelsesvilkår.
27. 	Større ledelsesmæssigt råderum for mellemledere
Vi vil frigøre ledelsesmæssig energi hos vores mellemledere
ved at give dem så stort ledelsesmæssigt råderum som
muligt, så både chefer og medarbejdere kan have fokus på
de væsentlige risikoområder. Det vil blandt andet ske ved at
ændre fokus i kontorchefernes resultatkontrakter.
Kontorchefernes resultatkontrakter er ændret, så målsætningen om at fokusere på det væsentlige og føre et risikobaseret tilsyn afspejles i de enkelte resultatkontrakter.
Administration og budgetansvar for en række områder er
blevet decentraliseret til mellemlederne. Dette er sket på
de områder, hvor det giver mening, at mellemlederen kan
prioritere ressourcerne i forhold til varetagelse af internationale opgaver, kompetenceudvikling og rekruttering.
Herudover er lønforhandlingerne blevet uddelegeret til
den enkelte mellemleder.

”Vi skal udvikle tilsynet, så det hele tiden svarer til markedsforholdene”
”Vi lægger vores metoder frem, så spillereglerne er kendte”
”Vi vil zoome ind på de virksomheder,
der har en forhøjet risiko for at komme i vanskeligheder”
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