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Finanstilsynets virksomhed

Hovedformål og opgaver

Finanstilsynets centrale virksomhedsområde er det løbende – uafhængige –
tilsyn med de finansielle virksomheder og værdipapirmarkedet. Finanstilsy-
net har ansvar for tilsynet med hele den finansielle sektor, som blandt andet
omfatter:

• pengeinstitutter,
• realkreditinstitutter,
• livsforsikringsselskaber og pensionskasser,
• skadesforsikringsselskaber,
• fondsmæglerselskaber,
• investeringsforeninger,
• forsikringsmæglere,
• finansielle holdingselskaber, og
• værdipapirområdet.

Ud over at føre tilsyn med de finansielle virksomheder bidrager Finanstilsy-
net til udformningen af det gældende regelsæt og indsamler og formidler in-
formation om den finansielle sektor. Finanstilsynets reguleringsvirksomhed
er opdelt i reguleringspolitik og reguleringsteknik, hvor reguleringspolitik-
ken vedrører ændringer af rammerne for den finansielle lovgivning – f.eks.
lovforslag og forslag til EF-direktiver. I forbindelse med reguleringspolitik-
ken arbejder Finanstilsynet på mandat fra Økonomi- og Erhvervsministeriet.

Finanstilsynets organisatoriske vilkår
Finanstilsynet er en af 11 styrelser i Økonomi- og Erhvervsministeriet.
Finanstilsynet udøver selvstændigt sin virksomhed inden for rammerne af
den finansielle lovgivning og i overensstemmelse med Finanstilsynets resul-
tatkontrakt. Finanstilsynet orienterer kun i sager af større politisk betydning
departementet om sine afgørelser. Finanstilsynets tilsynsvirksomhed foregår
under iagttagelse af internationale standarder udstedt af Basel-komitéen,
International Association of Insurance Supervisors (IAIS), International Or-
ganization of Securities Commissions (IOSCO), Committee of European Se-
curities Regulators (CESR), IMF m.fl.

Finanstilsynets arbejdsområde omfatter tre råd:

Det Finansielle Virksomhedsråd har en kompetence, der dækker størstedelen
af det finansielle virksomhedsområde. Rådet og Finanstilsynet arbejder på
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dette område som én myndighed. Rådet skal træffe afgørelser i tilsynssager
af principiel karakter samt i tilsynssager, der har videregående betydelige føl-
ger for finansielle virksomheder og finansielle holdingselskaber.

Fondsrådet har sit eget kompetenceområde på værdipapirmarkedsområdet
og er en selvstændig myndighed. Finanstilsynet virker, i henhold til værdipa-
pirhandelsloven, som sekretariat for Fondsrådet. Finanstilsynet påser som
sådan overholdelsen af de bestemmelser i loven og i bekendtgørelser, der
hører under Fondsrådets kompetence. Fondsrådets virksomhedsområde er
beskrevet nærmere i Fondsrådets årlige beretning.

Finanstilsynet fungerer desuden, sammen med Konkurrencestyrelsen, som
sekretariat for Pensionsmarkedsrådet. Pensionsmarkedsrådet skal bidrage til
debatten omkring pensionsinstitutternes investeringspolitik og sikre fortsat
fokus på investeringsbeslutninger samt udviklingen af medlemsindflydelse.

Bilag 3 indeholder oversigter over medlemmer og eventuelle suppleanter i
Det Finansielle Virksomhedsråd, Fondsrådet og Pensionsmarkedsrådet.

Finanstilsynet deltager ikke i ledelsen af de finansielle virksomheder og gi-
ver ikke anbefalinger eller henstillinger til de enkelte virksomheder. Det er
den enkelte virksomheds ledelse, der er ansvarlig for virksomhedens drift og
overholdelse af den finansielle lovgivning, herunder særlige foranstaltnin-
ger, Finanstilsynet måtte påbyde. Finanstilsynet kan i visse situationer be-
grænse rammerne for dispositionsretten, men overtager aldrig selve disposi-
tionsretten i de finansielle virksomheder.

Finanstilsynet skal uden for sit normale virkeområde være forberedt på – ef-
ter anmodning fra Økonomi- og Erhvervsministeriet – at kunne medvirke til
at udnytte de begrænsede muligheder, der er for at undgå en betalingsstands-
ning i nødlidende finansielle virksomheder.

Finanstilsynets organisatoriske vilkår bærer præg af, at Finanstilsynet gen-
nem sin virksomhed får kendskab til mange fortrolige oplysninger om både
de virksomheder, der er under tilsyn, og deres kunder. Finanstilsynets ansatte
har derfor en udvidet – og strafbelagt – tavshedspligt, som tilsidesætter de al-
mindelige, forvaltningsretlige regler om offentlighed i forvaltningen. Medar-
bejderne er desuden afskåret fra dels at udføre eller deltage i spekulationsfor-
retninger, dels at handle med værdipapirer mv. i virksomheder under tilsyn.

De organisatoriske vilkår er desuden karakteriseret ved, at Finanstilsynets
udgifter dækkes fuldt ud af afgifter fra de finansielle virksomheder, som er
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under tilsyn. Afgifterne opkræves inden for rammerne af finanslovsbevillin-
gen. Finanstilsynets virksomhed er således udgiftsneutral for staten.

Ud over til økonomi- og erhvervsministeren refererer Finanstilsynet til be-
skæftigelsesministeren om tilsynet med Arbejdsmarkedets Tillægspension
(ATP), Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES) og Lønmodtager-
nes Dyrtidsfond (LD) og til socialministeren om forhold vedrørende arbejds-
skadessystemet.

Herudover samarbejder Finanstilsynet med en række offentlige myndighe-
der – herunder Danmarks Nationalbank og tilsynsmyndigheder i udlandet.

Organisation
Finanstilsynet har ca. 180 medarbejdere og er organiseret med en direktion
og 14 kontorer (Internationalt kontor er oprettet efter årsskiftet 2003/2004).

Direktøren leder direktionens arbejde og står til ansvar over for ministre og
råd. Direktøren har det overordnede faglige ansvar og har ansvar for strate-
gisk planlægning og fordelingen af ressourcer blandt kontorerne. De øvrige
tre medlemmer af direktionen har fagligt ansvar for hver sit tværgående om-
råde. Kontorerne har ansvaret for daglige aktiviteter og den løbende drift in-
den for kontorets ansvarsområde. I kontorerne er der ekspertisecentre, hvor
viden om særligt udvalgte områder samles. Ekspertisecentrene fungerer som
fælles videnscentre for alle kontorer. Bilag 2 indeholder en oversigt over
direktionens og kontorernes ansvarsområder.

Finanstilsynets strategiske grundlag

Mission
Finanstilsynet bidrager til Økonomi- og Erhvervsministeriets mission om at
skabe fremtidsrettede vækstvilkår for borgere og virksomheder i en stadig
mere global verden.

Finanstilsynets bidrag består i at medvirke til, at tilliden til den danske finan-
sielle sektor bevares hos både borgere og virksomheder – i ind- og udland.

Finanstilsynet medvirker til at bevare tilliden til den danske finansielle sektor
ved at bidrage til, at finansielle virksomheder dels har evne og vilje til at leve
op til eksisterende forpligtelser, dels har evne til at påtage sig nye risici.
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Finanstilsynets virksomhed

Finansielle virksomheders evne Finansielle virksomheders vilje

Leve op til
eksisterende
forpligtelser1

Regulering af og tilsyn med finansiel
styrke og risikoprofil

Regulering af og tilsyn med adfærd

Påtage sig nye
risici

Regulering af og tilsyn med finansiel
styrke og risikoprofil

Markedsforhold
Skatteregler
Ledelsernes risikovillighed

1. Dette omfatter forpligtelser i henhold til både aftaler og lovgivning.

Finanstilsynets kerneprocesser ligger indenfor regulerings- og tilsynsvirk-
somhed.

I sin reguleringsvirksomhed arbejder Finanstilsynet for en regulering af de
finansielle virksomheder, der indebærer en forsvarlig balance mellem øko-
nomisk styrke og risici. Finanstilsynet sikrer at regnskabsregler udformes, så
de måler økonomisk styrke, mens solvensregler stiller krav til niveauet af den
økonomiske styrke. Reguleringen bidrager til, at der i den finansielle sektor
fortsat er evne til at leve op til de eksisterende forpligtelser. At virksomheder-
ne har evnen til at leve op til de eksisterende forpligtelser, er en forudsætning
for evnen til at påtage sig nye risici.

Tilsynsvirksomheden bidrager til, at tilliden til den finansielle sektor bevares
både hos borgere og virksomheder i ind- og udland ved, at der føres et risiko-
baseret tilsyn med regelsættets efterlevelse.

Ved at udbygge reguleringen og tilsynet vedrørende god skik og adfærd i øv-
rigt, herunder regnskabsregler for finansielle virksomheder, bidrager Finans-
tilsynet derudover til, at der fortsat er vilje til at leve op til nuværende forplig-
telser.

Finanstilsynet er i sin tilsynsvirksomhed opmærksom på, at når finansielle
virksomheder får større vilje til at påtage sig nye risici, kan det gå ud over
evnen til at leve op til eksisterende forpligtelser. Finansielle virksomheders
vilje til at påtage sig nye risici påvirkes således først og fremmest af faktorer
som ledelsernes risikovillighed, markedsforhold og skatteregler.

En forudsætning for at tilliden til de finansielle virksomheder bevares er
også, at der er velfungerende finansielle markeder. Det forudsætter gennem-
sigtighed. Ved at arbejde for øget gennemsigtighed på kapitalmarkederne bi-
drager Finanstilsynet samtidig til at reducere virksomhedernes finansierings-
omkostninger.
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Finanstilsynets ambition er til hver en tid at anvende de mest effektive meto-
der og internationale standarder i forbindelse med sit virke. Finanstilsynet vil
løbende udvikle sine metoder og analyser inden for alle virksomhedsområ-
der, så Finanstilsynet er ajour med udviklingen i den finansielle sektor – også
internationalt. Finanstilsynet skal i den forbindelse have tilstrækkeligt kend-
skab til udviklingen i sektoren til at kunne forstå drivkræfterne bag den. En
forudsætning for det er, at medarbejdernes markedskendskab øges, og at der i
det hele taget sker en øget udveksling af viden mellem Finanstilsynet og
branchen, ligesom en god kombination af intern specialisering og vidensde-
ling er i fokus.

Vision
Finanstilsynet bidrager til Økonomi- og Erhvervsministeriets vision om at
opnå Europas bedste vækstvilkår, så det er attraktivt at bo, arbejde og drive
virksomhed i Danmark.

Finanstilsynets bidrag består i at modvirke, at mangel på tillid til de danske
finansielle virksomheder fører til, at de ikke kan påtage sig nye risici i et til-
strækkeligt omfang.

Manglende tillid til den finansielle sektor i Danmark kan føre til, at kunderne
foretrækker de finansielle virksomheder i udlandet. Det betyder, at både ka-
pitalgrundlag og forretningsgrundlag for de finansielle virksomheder redu-
ceres, så finansielle virksomheder i Danmark enten ikke kan eller ikke får
mulighed for at påtage sig nye risici i et tilstrækkeligt omfang. En sådan situ-
ation kan bevirke, at fordelingen af kapital og risici i Danmark ikke bliver
samfundsøkonomisk hensigtsmæssig, og at virksomhedernes finansierings-
omkostninger bliver for høje.

Strategiske udfordringer
Finanstilsynet skal håndtere en række strategiske udfordringer for at kunne
realisere sin mission og vision. De strategiske udfordringer siger for hvert af
virksomhedsområderne, hvad der i de kommende år skal lægges særlig vægt
på.

Tilsynsvirksomhed
Finanstilsynet skal i sin tilsynsvirksomhed bidrage til at sikre velfungerende
finansielle markeder, som medvirker til at skabe vækst, ved at påse overhol-
delsen af den finansielle lovgivning. I den forbindelse er Finanstilsynet op-
mærksom på, at hvis en finansiel virksomhed får inddraget sin tilladelse, vil
den i praksis ikke kunne leve op til sine forpligtelser over for kunderne, her-
under låntagere. For disse kunder medfører dette typisk et bortfald af de be-
vilgede kreditter samt investerings- og kredittilsagn, som de har modtaget fra
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den pågældende virksomhed. Dette kan have store samfundsøkonomiske
omkostninger og kan i det mindste midlertidigt vanskeliggøre eventuelle
vækst- og investeringsplaner.

Finanstilsynet bidrager ligeledes til en stadig større effektivisering ved at føre
en risikobaseret tilsynsvirksomhed1. Finanstilsynet vil i de kommende år i til-
synet med de finansielle virksomheder lægge særlig vægt på at udvikle meto-
der til vurdering af virksomhedernes specifikke risiko2 med henblik på bedre
at være i stand til at prioritere tilsynsindsatsen hen imod de virksomheder,
hvor risikoen for inddragelse af tilladelsen er størst. I dette indgår bl.a. udvik-
ling af metoder til at sammenligne den specifikke risiko på tværs af virksom-
hedstyper samt udvikling af robustheden af analyserne gennem en forbedring
af datakvaliteten.

Finanstilsynet vil derudover udvikle metoder til at vurdere, om finansielle
virksomheder skal påbydes at foretage nødvendige foranstaltninger, hvis de-
res økonomiske situation er forringet i en sådan grad, at den udgør en fare for
indskydernes, de forsikredes, obligationsejernes eller øvrige investorers
interesser, eller der er betydelig risiko for, at den pågældende virksomhed
mister sin tilladelse. Metoderne skal danne baggrund for tilsynsudøvelsen i
den pågældende delsektor. Der skal lægges særlig vægt på dette set i lyset af
usikkerheden om den fremtidige konjunktursituation.

Den øgede koncerndannelse i den finansielle sektor, herunder dannelse af
finansielle konglomerater med selskaber, der driver forskellige former for
finansiel virksomhed, samt virksomhedernes stigende adgang til at anvende
egne (interne) risikomodeller til opgørelse af kapitaldækningen indebærer, at
Finanstilsynet vil udvikle metoder til og foretage et mere individuelt tilsyn
med de finansielle virksomheder og koncerner. Som en følge af de nye kapi-
taldækningsregler og de nye regnskabsregler, skal tilsynsprocessen endvi-
dere forandres, således at tilsynet evaluerer den kapital, som virksomhederne
har fundet behov for at have, i forhold til de risici, som virksomhederne løber.

Der skal tillige ske en videreudvikling af tilsynet for så vidt angår overholdel-
se af de eksisterende og kommende regler om god skik for finansielle virk-
somheder. Tilsynet med god skik reglerne retter sig mod den enkelte virk-
somhed og skal bidrage til bedre gennemsigtighed og fair konkurrence. Et ef-
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at vurdere forsikringsmæglernes uafhængighed af forsikringsselskaber samt i at vurdere,
om kunderne behandles rimeligt.

2 Den specifikke risiko vedrører risikoen for, at den pågældende virksomhed skal have ind-
draget sin tilladelse. Den er bestemt af de faktiske risici, den enkelte virksomhed påtager
sig, virksomhedens økonomiske styrke og ledelsens egnethed og hæderlighed.



fektivt tilsyn vil samtidig være proaktivt og procesbesparende, idet det vil
forebygge sager, der ellers ville være endt som klager til de finansielle anke-
nævn og domstolene. Finanstilsynet vil med tilsynet bidrage til at opfylde re-
geringens målsætning om, at forbrugerforholdene i Danmark skal være
blandt de bedste i Europa.

Internationaliseringen styrker behovet for, at Finanstilsynet samarbejder
med tilsynsmyndighederne i andre lande, både direkte og gennem de interna-
tionale organisationer. Effektiviteten i markedet fastholdes eller styrkes såle-
des ved at modvirke “tilsyns-arbitrage” (at aktiviteter “flytter” ind under det
svageste tilsyn).

Reguleringsvirksomhed
Finanstilsynets udfordringer inden for reguleringsområdet knytter sig først
og fremmest til de 42 initiativer, der følger af EU’s finansielle handlingsplan.
Initiativerne skal medvirke til at skabe et indre marked for finansielle tjene-
steydelser i EU fra og med 2005. I forbindelse med handlingsplanen er proce-
durerne for vedtagelse af ændringer i direktiver og forordninger ændret til
den såkaldte Lamfalussy-procedure.

Lamfalussy-proceduren er en udbygning af den almindelige beslutningspro-
cedure. Proceduren inddrager i langt højere grad de berørte brancher og bru-
gerne af finansielle tjenesteydelser på et tidligere tidspunkt i beslutningspro-
cessen. Proceduren betyder også, at de finansielle tilsynsregler bliver mere
ensartede i EU.

Det centrale i proceduren er, at Ministerrådet og Europa-Parlamentet alene
fastlægger de overordnede regler og principper (såkaldt niveau 1 regulering).
Kommissionen udsteder derefter på grundlag af behandling i et såkaldt regel-
udstedende udvalg mere detaljerede regler på de områder, der er fastsat i
direktivet (såkaldt niveau 2 regulering).

Lamfalussy-proceduren er allerede indført på børsområdet, hvor man har
skabt nye institutioner, nemlig ESC (European Securities Committee), som
vedtager niveau 2 regulering og CESR (Committee of European Securities
Regulators), som er et samarbejde mellem tilsynsmyndighederne om bl.a. til-
synspraksis (også kaldet niveau 3).

Niveau 2 regulering er den tekniske udformning og uddybning af overordne-
de regler og retningslinier, der er fastlagt af Ministerrådet og Europa-Parla-
mentet (niveau 1 regulering). Niveau 2 regulering er derfor et supplement til
den regulering, som er vedtaget af Ministerrådet og Parlamentet.
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For at effektivisere lovgivningsprocessen på det finansielle område beslutte-
de Ministerrådet den 3. december 2002 at udbrede Lamfalussy-modellen, til
kreditinstitut-, forsikrings- og pensionsområderne.

Derfor blev Konferencen af de Europæiske Forsikringstilsyn i november
2003 omdannet til CEIOPS (Committee of European Insurance and Occupa-
tional Pensions Supervisors) og i januar 2004 blev Det Europæiske banktil-
synsudvalg, CEBS (Committee of European Banking Supervisors), oprettet.
Begge udvalg er niveau 3 udvalg.

Tilsynskomiteernes opgaver vil blandt andet bestå i at rådgive Kommissio-
nen samt arbejde for ensartet implementering af fællesskabsregler og ensartet
tilsynspraksis i medlemsstaterne.

Senere vil der på både forsikrings- og kreditinstitutområdet blive oprettet så-
kaldte niveau 2 komiteer, som skal vedtage niveau 2 regulering udarbejdet af
Kommissionen med hjemmel i direktiver vedtaget af Ministerrådet og Euro-
pa-Parlamentet.

Hensigten med den nye beslutningsprocedure er blandt andet at lette udarbej-
delsen og implementeringen af lovgivning vedrørende solvens. Komitestruk-
turen skal også bidrage til en mere konsistent og mere præcis implementering
og håndhævelse af den europæiske finansielle lovgivning i det fælles indre
marked, der for de fleste medlemslande også omfatter en fælles valuta, euro-
en.

Udfordringerne for tilsynet består dels i at være gearet til den nye ressource-
krævende samarbejdsprocedure, dels i de nye tilsynsmæssige opgaver.

Da reguleringen af finansiel virksomhed i stigende omfang fastlægges inter-
nationalt, vil Finanstilsynet i de kommende år spille en aktiv rolle og være
med i tilblivelses- og beslutningsprocessen så tidligt som muligt.

En anden udfordring vedrørende den internationale regulering er forslagene
til nye kapitaldækningsregler, som er eller vil blive udarbejdet for henholds-
vis kreditinstitutter og forsikringsvirksomheder. Formålet med revisionen af
solvensdirektiverne er, at skabe et mere risikobaseret solvensregime. I denne
forbindelse får kreditinstitutterne ifølge forslaget mulighed for at opgøre ka-
pitalkravet til udlån på grundlag af institutternes egne beregningsmodeller,
såfremt tilsynsmyndigheden kan godkende beregningsmodellerne. Godken-
delse af institutternes egne beregningsmodeller vil stille væsentlige faglige
og ressourcemæssige krav til Finanstilsynet.

12



Der skal i de kommende år ske en fortsat samordning og forenkling af den
finansielle lovgivning i lov om finansiel virksomhed. Loven skal indeholde
hovedlinierne for reguleringen af den finansielle sektor, mens detailregu-
leringen skal ske i bekendtgørelser. Dette arbejde indgår som en del af Øko-
nomi- og Erhvervsministeriets arbejde med regelforenkling og administrati-
ve lettelser.

Finanstilsynet skal i stigende grad lægge vægt på reguleringen af virksomhe-
dernes adfærd over for kunder samt eksisterende og potentielle investorer. I
de kommende år vil der generelt blive arbejdet på at styrke forbrugernes stil-
ling på det finansielle område. Udstedelsen af god skik regler for virksomhe-
derne i den finansielle sektor bidrager til ensartede rammebetingelser, fair
konkurrence samt forenkling af reglerne om god skik på det finansielle områ-
de.

Finanstilsynet har tillige på regnskabsområdet en strategisk udfordring i at
udarbejde et IAS-foreneligt regelsæt for de regnskaber, der ikke skal efterle-
ve IAS (International Accounting Standards). Regelsættet skal træde i kraft
fra 2005, og udfærdiges, så det bliver muligt at efterleve det samtidig med, at
regnskaberne kan opfylde IAS-kravene, hvis virksomhederne måtte ønske
det.

Menneskelige ressourcer og administration
For at Finanstilsynet til stadighed kan leve op til de krav, som udviklingen i
omverdenen stiller, skal Finanstilsynet fastholde og videreudvikle medarbej-
dernes høje faglige niveau. For at fastholde den enkelte medarbejders enga-
gement skal arbejdet i Finanstilsynet være karakteriseret ved den størst muli-
ge grad af selvstændighed og udvikling. Medarbejdernes arbejdsopgaver
skal tilpasses den enkeltes erfaring og viden samtidig med, at overførslen af
erfaring og viden blandt medarbejderne skal styrkes.

Forholdet mellem Finanstilsynets ledelse og medarbejdere – samt inden for
disse grupper – skal bygge på gensidig tillid og respekt.

Finanstilsynet vil være en moderne og effektiv virksomhed. Dette kræver, at
Finanstilsynet løbende udvikler sine administrative systemer, så de er bru-
gervenlige, lette at vedligeholde og understøtter det daglige arbejde. De ad-
ministrative systemer skal også i videst muligt omfang integreres.
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Resultatet 2003

Det samlede resultat for 2003 blev et underskud på lønsummen på 1,8 mio.
kr. og et overskud på 5,6 mio. kr. på den øvrige drift. Underskuddet på løn-
summen opstod som følge af, at Finanstilsynet har valgt at have en højere be-
manding og derved bruge af det akkumulerede overskud på lønsummen.
Overskuddet på øvrig drift er fremkommet ved, at Finanstilsynet har været
tilbageholdende med indkøb af varer og tjenesteydelser for at opspare midler,
der kan anvendes til delvis dækning af udgifterne til Finanstilsynets nye
regnskabskontrolsystem.

Driftsregnskab, bevillingsafregning og opsparingsoversigt indgår i Finanstil-
synets årsrapport, som offentliggøres på Finanstilsynets hjemmeside på
www.ftnet.dk
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Udvikling og forventninger
Nedenfor bliver Finanstilsynets udvikling i 2003 og forventninger til de
kommende år beskrevet i fem artikler. Emnerne for artiklerne er:

1. Finanstilsynets organisering og opgaver
2. Finanstilsynet undersøgt af Rigsrevisionen
3. It-sikkerhed i de finansielle virksomheder
4. Forbrugerforhold på det finansielle område
5. Ny lov om investeringsforeninger og specialforeninger

1. Finanstilsynets organisering og opgaver

Finanstilsynets organisatoriske uafhængighed
Finanstilsynet er organiseret med udgangspunkt i de to strategiske virksom-
hedsområder; tilsynsvirksomhed og reguleringsvirksomhed. Finanstilsynets
referencerammer varierer på de to forskellige områder. Artiklen her vil kaste
lys over hvilke referencer, der gør sig gældende på de to områder.

Tilsynsvirksomheden
Med tilsynsvirksomheden menes den del af Finanstilsynets virksomhed, som
består i at føre det faktiske tilsyn med de finansielle virksomheder. Det består
blandt andet i gennemgang af regnskabsoplysninger, revisionsprotokollater
og inspektioner hos de finansielle virksomheder.

Finanstilsynet prioriterer selv, hvordan ressourcerne fordeles på de enkelte
aktiviteter.

Finanstilsynet udøver selvstændigt sin tilsynsvirksomhed inden for rammer-
ne af den finansielle lovgivning og i overensstemmelse med Finanstilsynets
resultatkontrakt. Finanstilsynet refererer til Det Finansielle Virksomhedsråd
i forbindelse med tilsynsvirksomheden. Rådet træffer afgørelser i tilsynssa-
ger af principiel karakter samt i tilsynssager, der har videregående betydelige
følger for de finansielle virksomheder.

På værdipapirhandelsområdet udøver Fondsrådet markedstilsynet. Det inde-
bærer, at det er Fondsrådet, der er den overordnede administrative myndig-
hed, og at Fondsrådet træffer samtlige afgørelser inden for sit arbejdsområde.

Fondsrådet er et uafhængigt råd, der er nedsat i henhold til lov om værdipa-
pirhandel m.v. Dette betyder, at Fondsrådet ikke skal orientere økonomi- og
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erhvervsministeren om sine afgørelser eller lign., ligesom rådet ikke er un-
derlagt ministerens instruktionsbeføjelse.

For så vidt angår Finanstilsynets tilsynsvirksomhed, orienterer Finanstilsy-
net kun departementet om sine afgørelser i sager af større politisk betydning.

Denne opdeling er i tråd med internationale tilsynsstandarder, der siger, at et
effektivt finansielt tilsyn skal være operationelt uafhængigt og have tilstræk-
kelige ressourcer, som tilsynsmyndigheden selvstændigt disponerer over.

Reguleringsvirksomheden
Reguleringsvirksomhed omfatter bl.a. udstedelse af love og bekendtgørelser,
ministerbetjening og folketingsspørgsmål samt deltagelse i internationalt ar-
bejde vedrørende regelskabelse. Reguleringsvirksomheden er opdelt i hen-
holdsvis reguleringspolitik og reguleringsteknik, hvor det førstnævnte ved-
rører ændringer i rammerne for den finansielle lovgivning – f.eks. lovforslag
eller forslag til EF-direktiver. Den reguleringstekniske virksomhed består i
udstedelse af mere detaljerede, tekniske regler i bekendtgørelser m.v.

Finanstilsynet udfører sin virksomhed inden for reguleringspolitik under an-
svar overfor Økonomi- og Erhvervsministeriets departement og modtager i
den forbindelse instruktioner (mandater) derfra. Før Finanstilsynet udsteder
bekendtgørelser forelægges de for Det Finansielle Virksomhedsråd til udta-
lelse.

Finanstilsynet styrer sit lovgivningsarbejde med et rullende 4-årigt lovpro-
gram, der opdateres hvert kvartal. Ved ændringer af lovprogrammet, skal der
gives mandat til Finanstilsynet for det videre arbejde.

Den nærmere tilrettelæggelse af mandatets udmøntning, herunder samarbej-
det med branchen, drøftes i Kontaktudvalget3 for det fremtidige lovarbejde,
hvori den finansielle sektor og Nationalbanken er repræsenteret. Udvalgets
arbejde tilrettelægges af Finanstilsynet. Departementet er repræsenteret i ud-
valget på ad hoc basis.

For at udfylde sin rolle på det reguleringspolitiske område har Finanstilsynet
løbende drøftelser med departementet og deltager i briefing af ministeren og
relevante ordførermøder samt følger folketingsbehandlingen.
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Mens Finanstilsynet selv tilrettelægger tilsynsvirksomheden, er den regu-
leringspolitiske virksomhed i højere grad afhængig af eksterne beslutninger.
Dog opstiller den årlige resultatkontrakt med departementet nogle krav til,
hvilke mål Finanstilsynet skal nå inden for tilsynsvirksomheden i det pågæl-
dende år.

Prioriteringen af tilsynsvirksomheden i organisationen
For at fastholde og fokusere de ressourcer, der traditionelt har været anvendt
til tilsynsvirksomhed, ændrede Finanstilsynet i 2003 sin organisation, så der
nu er etableret en mere tydelig opdeling mellem den reguleringspolitiske del
og den del, der udfører tilsynsvirksomhed og reguleringstekniske opgaver.
Konkret er opdelingen sket ved, at der blev etableret et juridisk kontor, som
har til opgave at stå for hovedparten af Finanstilsynets lovarbejde og mini-
sterbetjening.

Intentionen er, at den mere formaliserede opdeling skal give bedre mulighe-
der for, at de kontorer, som har med tilsynsvirksomhed og reguleringsteknik
at gøre, kan gennemføre den planlagte tilsynsvirksomhed uafhængig af
svingninger i arbejdsopgaverne på det reguleringspolitiske område. Samtidig
sikres det, at virksomheden indenfor reguleringspolitikken ikke forsinkes i
de tilfælde, hvor tilsynsvirksomheden kræver et øget ressourceforbrug.

Er Finanstilsynet tilstrækkeligt uafhængigt?
Med hensyn til den klare adskillelse mellem reguleringspolitik på den ene
side og tilsynsvirksomhed og reguleringsteknik på den anden må det umid-
delbart vurderes, at Finanstilsynet i al væsentlighed lever op til internationale
tilsynsstandarder for så vidt angår enkeltsager.

For at sikre at den reguleringspolitiske virksomhed og tilsynsvirksomheden
kan køre uafhængigt af hinanden, har Finanstilsynet i 2003 som nævnt for-
maliseret den organisatoriske opdeling yderligere. Dette sikrer, at prioriterin-
gen mellem den reguleringspolitiske virksomhed samt tilsynsvirksomheden
og den reguleringstekniske virksomhed nu ligger på et højere niveau i organi-
sationen.
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2. Finanstilsynet undersøgt af Rigsrevisionen

Den 15. januar 2003 anmodede Statsrevisorerne Rigsrevisionen om at under-
søge og vurdere Finanstilsynets virksomhed, herunder dækningsgraden af
Finanstilsynets inspektioner i perioden 2000-2002.

Formålet med undersøgelsen var at vurdere:

• Udviklingen i tilsynets regnskaber mv.
• Finanstilsynets tilrettelæggelse af sin styring af ressourcer
• Inspektionsplanlægningen og grundlaget herfor
• Finanstilsynets dækningsgrad i forbindelse med inspektionsvirksomheden

Undersøgelsen var baseret på bevillingslove, virksomhedsregnskaber samt
materiale fra Finanstilsynet.

Rigsrevisionen afgav udvidet notat til statsrevisorerne den 2. juni 2003 om
undersøgelsen. Rigsrevisionen konstaterede følgende om de to områder in-
den for Finanstilsynets virksomhed, som de havde fokuseret på.

Område Tilfredsstillende forhold Finanstilsynets bør arbejde på

Produkti-
vitets- og-
kvalitets-
mål

Rigsrevisionen finder det tilfreds-
stillende, at Finanstilsynet i 2003
er begyndt at beregne enheds-
omkostninger på et enkelt
område.

Rigsrevisionen konstaterer, at Finanstilsynet
bør have operationelle mål for den løbende
effektivisering og bør udbygge målene for
aktivitetsniveauet på de enkelte delområder.

Rigsrevisionen understreger, at Finanstilsynet
bør styrke arbejdet med at fastlægge mål for
kvaliteten, så de følger produktivitetsmålene.

Inspek-
tions-
virksom-
heden

Rigsrevisionens vurdering er, at
Finanstilsynets risikovurderinger
har gennemgået betydelige for-
bedringer de senere år.

Rigsrevisionen finder, at en mere fleksibel
planlægning burde have taget højde for pro-
blemerne med at gennemføre inspektionspla-
nen på skadesforsikringsområdet i 2002.

Sammenfattende er det Rigsrevi-
sionens vurdering, at grundlaget
for inspektionsplanlægningen,
selve planlægningen af inspek-
tionerne og opfølgningen af, om
planerne bliver gennemført, er
tilfredsstillende.

Rigsrevisionen finder, at Finanstilsynet skal
afrapportere årligt – i eksempelvis årsrapport
og/eller resultatkontrakten – om den fortlø-
bende dækningsgrad inden for de enkelte
delområder i inspektionsplanen og relatere
det til den forventede dækningsgrad.

På den baggrund var det Rigsrevisionens vurdering, at der bør gennemføres
en større undersøgelse af Finanstilsynets virksomhed, og Rigsrevisionen vil
tage skridt til at iværksætte denne inden udgangen af 2004. Statsrevisorerne
tog notatet til efterretning og forventer, at rigsrevisor afgiver beretning til
dem om Finanstilsynets virksomhed, når undersøgelsen er tilendebragt.
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Finanstilsynets inspektionsvirksomhed
Finanstilsynet bemærker, at Rigsrevisionen sammenfattende finder inspek-
tionsvirksomheden tilfredsstillende og ikke havde alvorlig kritik af Finanstil-
synets inspektionsindsats. Rigsrevisionen konstaterer, at “Finanstilsynet har
gennemført en betydelig udbygning af sine risikovurderinger, som en væ-
sentlig del af grundlaget for tilsynets inspektionsvirksomhed”. Risikovur-
deringen er et fundamentalt element i Finanstilsynets risikobaserede tilsyn.

Med hensyn til en mere fleksibel inspektionsplanlægning har Finanstilsynet
iværksat tiltag til et mere centraliseret system, der i højere grad skal gøre det
muligt, at undersøgere fra et tilsynskontor kan yde bistand til et andet tilsyns-
kontor i tilfælde af ressourcemangel i det pågældende tilsynskontor.

Dækningsgrader
Rigsrevisionen konstaterede, at det kunne give et bedre indblik i Finanstilsy-
nets virksomhed, hvis tilsynet løbende udarbejdede dækningsgrader for in-
spektionsvirksomheden. Med dækningsgrader menes antallet af gennemfør-
te inspektioner i en given periode i forhold til antallet af virksomheder under
tilsyn/antallet af risikoområder.

Finanstilsynet anførte overfor Rigsrevisionen, at tilsynet ville evaluere dæk-
ningsgraden med udgangen af 2003. Tilsynet er af den opfattelse, at dette var
det mest optimale tidspunkt. Det hænger sammen med, at inspektionerne føl-
ger en turnus på 4 år, hvor 2003 afsluttede den første turnus.

Inspektionsprincipperne, der har været gældende for Finanstilsynets inspek-
tionsplanlægning siden 2000, er:

• Virksomheder, der har en generel risiko, som er middel eller derover, og er
af en vis betydning for den øvrige finansielle sektor, får undersøgt alle de-
res væsentligste risikoområder mindst hvert fjerde år (almindeligt inspek-
tionsprogram). Alle virksomheder under det almindelige inspektionspro-
gram undersøges inden for 4 år.

• For de største af disse virksomheder (koncerner) skal samtlige risikoområ-
der ikke undersøges samtidigt. I stedet skal der undersøges mindst ét risi-
koområde hvert år (særligt inspektionsprogram). Alle risikoområder bliver
undersøgt inden for 4 år.

• Virksomheder med en risikoprofil, der vurderes at kunne bringe tilladelsen
i fare, undersøges en gang årligt. Inspektionen skal gennemføres med fo-
kus på det risikoområde, der er årsag til den højere risikoprofil (udvidet in-
spektionsprogram). Alle virksomheder under det udvidede inspektions-
program undersøges inden for 1 år.
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• Et antal virksomheder udtages hvert år i princippet tilfældigt til inspektion
(forebyggende inspektionsprogram).

Finanstilsynet har evalueret dækningsgraden for inspektionerne gennemført
i perioden 2000-2003.

For det almindelige, særlige samt udvidede inspektionsprogram har Finans-
tilsynet levet op til målene for den pågældende turnus. Det må betegnes som
yderst tilfredsstillende.

Der har ikke tidligere været opstillet et mål for turnus for det forbyggende in-
spektionsprogram. Det har medført, at der har været forskel på dækningsgra-
den inden for det forebyggende program mellem de forskellige virksomheds-
typer. Det er nu blevet harmoniseret ved, at der er blevet opstillet et mål for
turnus for inspektioner under det forebyggende inspektionsprogram:

• Alle finansielle virksomheder – bortset fra forsikringsmæglere og små fir-
mapensionskasser – under det forebyggende inspektionsprogram undersø-
ges inden for 7 år.

Evalueringen af dækningsgraden for de forskellige inspektionsprogrammer
for perioden 2000-2003 fremgår af målrapporteringen i Finanstilsynets års-
rapport for 2003.

Produktivitets- og kvalitetsmål
Som nævnt har Rigsrevisionen besluttet at iværksætte en større undersøgelse
inden udgangen af 2004. Beslutningen udspringer primært af, at Rigsrevisio-
nen mener, at Finanstilsynet kan forbedre sin indsats blandt andet med hen-
syn til mål for produktivitet og kvalitet. Da det er arbejdsopgaver, Finanstil-
synet allerede prioriterer højt, har Finanstilsynet taget dette til efterretning og
arbejder videre med yderligere forbedringer.

Finanstilsynet arbejder således med mål for enhedsomkostninger på endnu
flere områder. Finanstilsynet arbejder endvidere på en yderligere integration
af de administrative systemer (som løn- og tidsregistreringssystemer) samt
bedre rapporteringsværktøjer, der skal gøre det muligt at opstille endnu mere
præcise enhedsomkostninger.
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3. It-sikkerhed i de finansielle virksomheder

Driften af finansielle virksomheder vil i dag næppe kunne gennemføres for-
svarligt uden en betydelig it-anvendelse. De fleste af de procedurer, der tidli-
gere blev styret ved hjælp af manuelle rutiner og forretningsgange, er i dag
forankret i ofte ganske avancerede it-systemer. Det gør finansielle virksom-
heder meget afhængige af disse systemers sikkerhed og stabilitet. Begiven-
hederne den 11. september i New York, der udgør et stort finansielt center,
sætter betydningen heraf i relief.

It-anvendelsen er derfor et væsentligt aktivitetsområde, og it-sikkerheden
spiller en vigtig rolle for virksomhederne i den finansielle sektor. Det frem-
går af lov om finansiel virksomhed, at “en finansiel virksomhed skal have be-
tryggende kontrol- og sikringsforanstaltninger på it-området”, og den over-
ordnede it-sikkerhedsstyring er et bestyrelsesanliggende.

Finanstilsynet har i februar 2003 offentliggjort sin fortolkning af bestemmel-
serne om it-sikkerhed i en vejledning om kontrol- og sikringsforanstaltninger
på it-området. Vejledningen ligger til grund for tilsynets vurdering af finansi-
elle virksomheders it-sikkerhedsstyring og anvendes også ved tilsynet med
værdipapircentraler og med revisionens gennemførelse i fælles datacentra-
ler.

Vejledningen gælder for alle finansielle virksomheder uanset størrelse, og er
udformet på et overordnet niveau, der giver den enkelte finansielle virksom-
hed mulighed for at indrette sin it-sikkerhedsstyring efter egne forretnings-
og it-mæssige forhold.

Det er Finanstilsynets opfattelse, at it-sikkerheden og driftsstabiliteten i den
danske finansielle sektor generelt må anses for betryggende. Det skyldes
både, at de finansielle virksomheder har anvendt it i den daglige drift i mange
år, og at området har været reguleret lovgivningsmæssigt. Vejledningens
fremkomst har i løbet af 2003 medvirket til en ledelsesmæssig skærpelse af
opmærksomheden om den overordnede it-sikkerhedsstyring i flere finansiel-
le virksomheder.

Tilsyn
Tilsynet med it-sikkerhedsstyringen i finansielle virksomheder tager ud-
gangspunkt i bestyrelsesansvaret for it-politik, -strategi og -sikkerhedspoli-
tik.

Direktionen sikrer, at sikkerhedspolitikken udmøntes i overordnede it-sik-
kerhedsbestemmelser og -forretningsgange. Herved kan it-ledelsen sikre, at
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der findes betryggende manualer og specifikationer inden for sikkerhedspo-
litikkens rammer. Det er den enkelte virksomhed, der selv afgør, om det an-
ses for hensigtsmæssigt at dele sin it-sikkerhedsstyring i færre eller flere ni-
veauer.

Der stilles krav om, at ansvaret for virksomhedens it-funktioner skal være
klart defineret og placeret i organisationen. De basale it-mæssige funktions-
adskillelser (systemudvikling og -vedligeholdelse, it-drift samt forretnings-
førelse) skal være defineret og implementeret.

Formålet med tilsynet er at undersøge om væsentlige it-risici er betryggende
afdækket i it-sikkerhedsstyring. Blandt væsentlige it-risici kan nævnes:

• afbrydelse eller forsinkelse af driften
• tab af data
• økonomiske forbrydelser
• anden bevidst manipulation med elektroniske data
• utilsigtede fejl
• fysiske nedbrud som følge af brand m.v.

Utilstrækkelig afdækning af it-risici kan medføre fejl i beslutningsgrundlag,
økonomiske tab og tab af tillid på grund af brister på it-området.

It-sikkerhedsstyring

It-sikkerhedspolitikken
Bestyrelsen skal fastlægge de overordnede krav til virksomhedens it-sikker-
hedsniveau i it-sikkerhedspolitikken. I grundlaget for bestyrelsens beslut-
ning skal indgå en vurdering af de risici, som virksomhedens it-anvendelse
medfører. It-sikkerhedspolitikken skal revurderes periodisk.

Som en hjælp til bestyrelsernes arbejde med it-sikkerhedspolitikken indehol-
der vejledningen om kontrol- og sikringsforanstaltninger på it-området en li-
ste med eksempler på emner, der kan tages op i it-sikkerhedspolitikken. Li-
sten er ikke en absolut eller udtømmende liste, men kan anvendes som ud-
gangspunkt for virksomhedens overvejelser om it-sikkerhedspolitikkens
indhold.

Forretningsgange
It bruges basalt set til at udføre en lang række af virksomhedens forretnings-
mæssige processer. For at sikre en betryggende it-sikkerhedsstyring skal
skriftlige forretningsgange klart beskrive alle forhold af væsentlig betydning
for it-sikkerhedsstyringen.
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I større organisationer vil det ofte være hensigtsmæssigt, at der etableres
overordnede sikkerhedsbestemmelser, som understøtter og tydeliggør sam-
menhængen mellem it-sikkerhedspolitikken og forretningsgangene. Ofte
drejer det sig om operative regelsæt på tværs af tekniske platforme og syste-
mer, der ikke har en så generel karakter, at de er bestyrelsesanliggender og
omfattet af sikkerhedspolitikken.

Vejledningen om kontrol- og sikringsforanstaltninger på it-området indehol-
der også en liste over forretningsgange, der kan etableres. Listen er vejleden-
de, da forretningsgangenes konkrete omfang og indhold er helt afhængig af
den enkelte virksomheds forhold. Forretningsgange på it-området kan helt
eller delvist være en del af virksomhedens øvrige forretningsgange.

Beredskabsplan
I alle finansielle virksomheder skal der foreligge en it-beredskabsplan. Pla-
nen skal omfatte en beskrivelse af etablering af beredskabsorganisation og
aktiviteter i tilfælde af alvorlige systemnedbrud, fejl og forstyrrelser i it-an-
vendelsen.

Beredskabsplanens målsætning skal være godkendt af bestyrelsen. Målsæt-
ningen omfatter primært virksomhedens krav til genetableringstid. Der skal
være regler om afprøvning og rapportering af resultater af afprøvning.

Det kan være nødvendigt at fastsætte retningslinier for hvilke situationer, der
medfører aktivering af beredskabsplanen, samt at udarbejde nødprocedurer
til sikring af deltagelsen i tværgående sektor- eller branchesystemer og for
den finansielle dag til dag styring i en beredskabssituation.

“Outsourcing”
Hvis en finansiel virksomhed “outsourcer” it-funktioner, skal den sikre sig,
at leverandøren overholder virksomhedens it-sikkerhedspolitik og sikker-
hedsregler. Ansvaret for en virksomheds it-anvendelse og it-sikkerheds-
styring kan ikke “outsources”. Derfor er det nødvendigt, at virksomheden
fortsat kan kontrollere overholdelsen af sin it-sikkerhedspolitik og sikker-
hedsregler.

I praksis vil virksomhedens kontrol i vidt omfang bygge på materiale og in-
formationer fra it-leverandøren. Derfor skal outsourcende virksomheder sik-
re sig, at kontrolinformationerne har en kvalitet, der understøtter betryggen-
de kontrol.

Er it-leverandøren en fællesejet datacentral på pengeinstitut- eller forsi-
krings- og pensionsområdet, er forholdet i et vist omfang reguleret af be-
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kendtgørelser om systemrevisionens gennemførelse i fællesejede datacentra-
ler. En fællesejet datacentral skal sende revisorerklæring til de tilsluttede
virksomheder hvert år.

Kontrollen med leverandørens overholdelse af den “outsourcende” virksom-
heds it-sikkerhedspolitik kan dog ikke alene bygge på revisorerklæringer.
Det er den enkelte virksomheds opgave at vurdere, hvilke supplerende kon-
trolopgaver, der skal gennemføres.

“Outsourcing” af it-funktioner må ikke kunne hindre gennemførelse af virk-
somhedens beredskabsplan. I praksis vil outsourcing af it-driften påvirke be-
redskabsplanens operative indhold, men virksomheden skal sikre sig, at mål-
sætningen fortsat kan overholdes.

Varetager et eller flere selskaber i en koncern drift, udvikling eller vedlige-
holdelse for andre koncernselskaber, er der også tale om outsourcing. Sådan-
ne koncerner skal være opmærksomme på, at it-anvendelsen er det enkelte
selskabs eget ansvar. Derfor gælder de samme regler om, at den outsourcen-
de virksomhed skal sikre sig, at kontrolinformationerne har en kvalitet, der
understøtter betryggende kontrol.

24



4. Forbrugerforhold på det finansielle område.

Den 28. november 2003 offentliggjorde økonomi- og erhvervsministeren en
flerårig handlingsplan – “Den forbrugerpolitiske strategiplan på det finansi-
elle område”.

Strategiplanen, som kan sammenlignes med en drejebog, skal sikre, at der i
de kommende år iværksættes en række initiativer vedrørende forbrugerfor-
hold på det finansielle område. Initiativerne er rubriceret under tre overskrif-
ter:

• udstedelse af forbrugerregler på det finansielle område,
• håndhævelse og tilsyn af god skik, og
• gebyrer, gennemsigtighed og information.

Nedenfor beskrives udvalgte dele af den forbrugerpolitiske strategiplan.

God skik regler
Som led i en fornyelse af forbrugerpolitikken blev der i juni 2002 gennemført
ændringer af de finansielle love og markedsføringsloven. Ændringerne hav-
de til formål, dels at sikre en klar kompetencefordeling mellem økonomi- og
erhvervsministeren, Forbrugerombudsmanden, Fondsrådet og Finanstilsy-
net, dels at skabe mere sammenhængende og bindende regler om god skik
inden for den finansielle sektor.

Efter ændringerne er finansielle virksomheder ikke omfattet af markeds-
føringslovens §§ 1 og 2, i det omfang økonomi- og erhvervsministeren har
fastsat bindende regler om god skik i henhold til lov om finansiel virksomhed
eller lov om værdipapirhandel.

Økonomi- og erhvervsministeren har udstedt bindende regler om god skik på
tre områder:

• 31. januar 2003: Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik.
Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser om værdipapirhandlerens for-
pligtelse til at kende sin kunde og regler om krav til oplysninger i forbin-
delse med en handel, herunder om afvikling af en handel på en fondsbørs.
Bekendtgørelsen er suppleret med en vejledning.

• 26. juni 2003: Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder.
Bekendtgørelsen indeholder dels bestemmelser om de grundlæggende
krav til kundebehandling, f.eks. bestemmelser vedrørende skriftlighed,
rådgivning, gennemsigtighed, provision, dels særlige bestemmelser for
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pengeinstitutter, realkreditinstitutter, værdipapirhandel og forsikring.
Bekendtgørelsen er suppleret med en vejledning.

• 7. juli 2003: Bekendtgørelse om god skik for forsikringsmæglervirksom-
heder. Bekendtgørelsen indeholder regler om, hvorledes forsikringsmæg-
lervirksomheder skal behandle deres kunder.

Der er endnu ikke udstedt god skik regler for investerings- og specialforenin-
ger samt kollektive pensionsordninger. Når reglerne for disse to områder er
udstedt i løbet af 2004, vil hele den finansielle sektor være dækket af binden-
de regler på god skik området.

Der eksisterer fortsat nogle ældre vejledende retningslinier på forsikringsom-
rådet. I løbet af 2004 vil der i samarbejde med finansielle brancheorganisatio-
ner og forbrugerbrancheorganisationer blive taget stilling til, om der fortsat
er behov for disse retningslinjer og i givet fald, hvordan de skal indarbejdes i
bekendtgørelsen om god skik for finansielle virksomheder.

Allerede i 2003 har det nye regelsæt udmøntet sig i nogle afgørelser og for-
tolkninger, som har haft offentlighedens interesse. Ét eksempel er en afgørel-
se, hvor det er blevet præciseret, at finansielle virksomheder ikke behøver
have samme priser i alle filialer eller til alle kundesegmenter. Blot kræves
det, at virksomheden rådgiver kunden om eventuelle pris- eller produktfor-
skelle, hvor dette er relevant for kunden. Den grundlæggende tanke er, at den
enkelte kunde i udgangspunktet er i stand til at træffe fornuftige beslutninger,
når det sikres, at kunden har den nødvendige information.

En anden afgørelse, som har haft offentlighedens bevågenhed, drejer sig om
pengeinstitutters mulighed for at sætte loft over hvor store beløb, man kan
hæve kontant. Her blev det gjort klart, at hvis kunden på forhånd er infor-
meret om et eventuelt loft på kontante udbetalinger, så er det acceptabelt, at
det enkelte pengeinstitut sætter et loft. Det er værd at bemærke, at loftet ikke
betyder, at kunden ikke har adgang til sine penge. Kunden vil typisk kunne få
f.eks. en banknoteret check.

Håndhævelse og tilsyn
De nye bindende regler om god skik får kun den tilsigtede effekt, hvis virk-
somhederne i praksis efterlever dem. Et effektivt tilsyn bidrager til dette.

Finanstilsynets tilsyn med de finansielle virksomheder er efter reglerne om
god skik et offentligretligt tilsyn. Det betyder, at det er den finansielle virk-
somhed og ikke den enkelte kunde, som tilsynets afgørelser retter sig mod.
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Forbrugere, som har konkrete tvister med de finansielle virksomheder, har i
stedet mulighed for at klage til de private finansielle ankenævn.

Der eksisterer i dag private finansielle ankenævn på forsikrings-, pengeinsti-
tut-, realkredit- og investeringsforeningsområdet. I begyndelsen af 2004
etableres fondsmæglerankenævnet, og i 2004 vil Finanstilsynet arbejde for,
at der etableres et forsikringsmæglerankenævn. Ved udgangen af 2004 vil
hele det finansielle område være dækket af ankenævn.

Det er vigtigt, at offentligheden får kendskab til de afgørelser, Finanstilsynet
træffer på god skik området, da afgørelserne udtrykker Finanstilsynets for-
tolkning af reglerne om god skik. Finanstilsynet offentliggør derfor løbende
trufne afgørelser på tilsynets hjemmeside

Finanstilsynet vil ligeledes udarbejde en statistik over alle behandlede for-
brugersager, som tilsynet enten har taget op af egen drift eller har modtaget
som klagesager. Gennem den systematiske behandling af klagesagerne vil
det være muligt over årene at måle effekten af regelsættet. De statistiske op-
lysninger offentliggøres på Finanstilsynets hjemmeside. Dette sker første
gang midt i 2004.

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder kræver, at alle væ-
sentlige aftaler og forudsætninger for aftalerne skal skrives ned. Finanstilsy-
net vil på stikprøvebasis undersøge, hvordan de finansielle virksomheder
sondrer mellem væsentlige og ikke væsentlige vilkår, når de skal afgøre, om
et givet aftalevilkår skal indgå i selve aftalen eller alene indgå i virksomhe-
dens almindelige forretningsbetingelser. Undersøgelsen vil blive påbegyndt i
efteråret 2004, dvs. et år efter at bekendtgørelse om god skik for finansielle
virksomheder er trådt i kraft.

Finanstilsynet vil i 2004 også undersøge, i hvor stort omfang Internettet an-
vendes i kunderådgivningen, herunder om reglerne i bekendtgørelse om god
skik for finansielle virksomheder opfyldes.

Gebyrer
I den offentlige debat bliver spørgsmål om gebyrer, herunder hvad der kan ta-
ges gebyr for og evt. regulering af gebyrers størrelse, ofte drøftet.

Ordentlig information om renter, gebyrer og andet vederlag er af afgørende
betydning for gennemsigtigheden i den finansielle sektor. Der er derfor ned-
sat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Forbrugerrådet, Finansrådet,
Konkurrencestyrelsen, Forbrugerstyrelsen, Økonomi- og Erhvervsministeri-
et samt Finanstilsynet, der har fået til opgave at komme med konkrete anbefa-
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linger til, hvorledes der kan etableres et prissammenligningsværktøj for pen-
geinstitutternes gebyrer. Arbejdsgruppen skal fremkomme med sin samlede
vurdering inden 1. september 2004.

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder gælder både for
forbrugere og erhvervsdrivende. Dog har pengeinstitutterne ikke pligt til at
varsle ændringer i rente-, gebyr- og provisionsklausuler til erhvervsdrivende.
Finanstilsynet vil derfor gennemføre et pilotprojekt på gebyrområdet for
mindre erhvervsdrivende. Udvalgte pengeinstitutter vil blive undersøgt med
henblik på at kortlægge, hvilken politik institutterne har på rente- og ge-
byrområdet i forhold til små og mellemstore virksomheder. Undersøgelsen
afsluttes senest 1. juni 2004 med en redegørelse til økonomi- og erhvervsmi-
nisteren.

Information
Hvis forbrugerne skal have mulighed for at træffe beslutninger på et infor-
meret grundlag, skal den information, som forbrugerne modtager, være for-
ståelig og let tilgængelig.

For at give forbrugerne forståelig information om finansielle ydelser m.v. har
Finanstilsynet formuleret og besvaret ca. 150 spørgsmål inden for de emner,
som Finanstilsynet oftest modtager spørgsmål om fra forbrugerne. Spørgs-
målene/svarene er lagt ud på Finanstilsynets hjemmeside, som har adressen
http://www.ftnet.dk

Videregivelse af fortrolige oplysninger
I lov om finansiel virksomhed findes regler, som regulerer adgangen til at vi-
deregive fortrolige kundeoplysninger (§§ 117-123). Reglerne beskytter ikke
alene kunderne mod videregivelse eller udnyttelse af fortrolige oplysninger.
Reglerne beskytter også mod udlevering af fortrolige oplysninger om
finansielle virksomheder.

Det er anført i de almindelige bemærkninger til lov om finansiel virksomhed,
der trådte i kraft 1. januar 2004, at økonomi- og erhvervsministeren efter
drøftelse med Datatilsynet vil overveje eventuelle yderligere ændringer i vi-
deregivelsesreglerne.

I foråret 2003 optog Økonomi- og Erhvervsministeriet og Finanstilsynet
drøftelser med brancheorganisationerne og Datatilsynet. I december 2003
sendte Finanstilsynet et forslag om ændring af reglerne om finansielle virk-
somheders videregivelse af fortrolige oplysninger i høring.
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Forslaget går ud på, at der mulighed for at videregive fortrolige oplysninger
om erhvervskunder til brug for risikostyring, herunder løbende kreditvur-
dering og kreditadministration.

Forslaget er begrænset til videregivelse mellem penge- og realkreditinstitut-
ter, som er koncernforbundne, og mellem disse virksomheders finansielle
holdingvirksomheder og datterselskaber, der yder udlån eller driver leasing-
virksomhed. Forslaget omfatter også fællesejede penge- og realkreditinsti-
tutter.

Der er ikke efter forslaget mulighed for at udveksle oplysninger med forsi-
kringsselskaber, investeringsforvaltningsselskaber og fondsmæglerselska-
ber.

Et vægtigt argument til støtte for forslaget er, at penge- og realkreditinstitut-
ter i Danmark ikke må drives i samme virksomhed. Andre europæiske lande,
som Danmark traditionelt sammenlignes med, har ikke samme restriktive
regler. Ved at tillade udveksling af oplysninger i de nævnte situationer sikres
danske penge- og realkreditinstitutter derfor samme konkurrencemæssige
vilkår, som kreditinstitutter i disse lande.

Forslaget til ændring af reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i
finansielle koncerner er indarbejdet i forslaget til ændring af lov om finansiel
virksomhed, der blev fremsat den 28. januar 2004.

Garantifond for skadesforsikringsselskaber
Endnu en landvinding for forbrugerne på det finansielle område, er oprettel-
sen af en garantifond for skadesforsikringsselskaber. Baggrunden for vedta-
gelsen af en lov om garantifond for skadesforsikringsselskaber er, at skades-
forsikringsselskabet Plus Forsikring gik konkurs i oktober 2002. Loven tråd-
te i kraft den 1. oktober 2003.

Hensigten med loven er at sikre kunderne en betryggende retsstilling ved
eventuelle fremtidige skadesforsikringsselskabers konkurs. Samtidig sikrede
loven en rimelig skadesløsholdelse af kunderne i det konkursramte Plus For-
sikring.

I den konkrete sag om Plus Forsikring påtog brancheorganisationen Forsik-
ring & Pension sig at afholde udgifterne til udbetaling af skadeserstatninger
samt en del af de forudbetalte præmier. Forsikring & Pension skønner, at der
udbetales 120 mio. kr. til de berørte kunder og sikrede efter Plus Forsikring.
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Med hjemmel i loven om en garantifond for skadesforsikringsselskaber er
der udstedt bekendtgørelse om dækning af Forsikring & Pensions udgifter
ved Plus Forsikrings konkurs.

Her er det bestemt, at alle forsikringstagere med visse opregnede forbruger-
forsikringer skal bidrage med et fast beløb pr. police, der af forsikringssel-
skaberne skal indbetales til fonden. Finanstilsynet har fastsat dette beløb til
10 kr. pr. forsikringspolice, der opkræves af forsikringsselskaberne i forbin-
delse med den almindelige præmieopkrævning og derefter indsendes til
fonden.

Bidrag til opbygning af fondens formue, der er fastsat til 300 millioner kroner
vil blive påbegyndt, når Forsikring & Pension har fået refunderet de afholdte
udgifter.
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5. Ny lov om investeringsforeninger og specialforeninger

I december 2003 vedtog Folketinget en ny lov om investeringsforeninger og
specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Loven
har to primære formål:

• at gennemføre de ændringer af UCITS-direktivet, som vedrører forenin-
gernes investeringer og prospekter, og

• at omlægge metoderne for investorbeskyttelsen.

I forbindelse med behandlingen af lovforslaget var det de nye placeringsreg-
ler for investeringsforeninger samt de nye værnsregler, der blev indført som
led i investorbeskyttelsen, som blev genstand for den største interesse. Den
nye lovs regler, som knytter sig til disse emner vil derfor blive nærmere
gennemgået i det følgende.

Den nye lov skal ses i sammenhæng med ændringer i lov om finansiel virk-
somhed i juni 2003, hvorefter investeringsforvaltningsselskaber blev finansi-
elle virksomheder, der skal have tilladelse og være under tilsyn.

Nye investeringsregler
UCITS-direktivet4 fastsætter bestemmelser, som institutter for kollektiv in-
vestering i værdipapirer skal opfylde for at blive godkendt i overensstemmel-
se med direktivets regler. Gør de det, får de ret til at markedsføre deres andele
i de øvrige medlemslande på grundlag af deres hjemlands tilladelse og under
deres hjemlands tilsyn. I Danmark er de omfattede institutter alle inve-
steringsforeninger.

De vigtigste bestemmelser i loven, som vedrører gennemførelsen af produkt-
direktivet (ændringsdirektivet til UCITS-direktivet5) er, at investeringsmu-
lighederne for investeringsforeninger udvides.

Foreningerne har hidtil hovedsageligt haft lov til at investere i børsnoterede
aktier og obligationer. Med den nye lov kan de også investere i pengemar-
kedsinstrumenter, bankindskud, andele i andre institutter for kollektiv inve-
stering og standardiserede futures og optioner, der handles på regulerede
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markeder og OTC-instrumenter. Disse investeringer underkastes en række
betingelser specielt i form af spredningsregler.

Der er også åbnet for investeringer i institutter, som ikke er omfattet af
UCITS-direktivet, hvis disse opfylder en række betingelser, ligesom der er
åbnet for placering af midler i kreditinstitutter og pengemarkedsinstrumenter
under visse betingelser.

Som konsekvens af de udvidede investeringsmuligheder er der vedtaget nye
placeringsgrænser. En investeringsforening må som hovedregel højst placere
20 % af sine aktiver som indskud i et enkelt kreditinstitut. Der er også fastsat
en overordnet grænse på 20 % for investeringer hos én udsteder. Investerin-
ger i de forskellige instrumenter må altså ikke kombineres på en sådan måde,
at risikoen koncentreres på én udsteder.

Investeringsforeninger kan investere hele deres formue i andele i andre inve-
steringsinstitutter, herunder udenlandske. Denne ændring giver mulighed for
dannelsen af investeringsforeninger, der investerer deres formue helt eller
delvist i andre åbne investeringsinstitutter under iagttagelse af regler om risi-
kospredning og gennemsigtighed. Det tillades at investere op til 30 % af et in-
vesteringsinstituts formue i institutter, som ikke er omfattet af UCITS-direk-
tivet. Muligheden for at investere hele formuen i andele i andre åbne inve-
steringsinstitutter har hidtil været forbeholdt specialforeninger, der var inve-
steringsinstitutforeninger.

Foreninger, der investerer en væsentlig del af deres kapital i andele i andre in-
vesteringsinstitutter, indskud i kreditinstitutter og finansielle derivater, skal
tydeligt oplyse dette i prospekter og salgsmateriale.

Nye investorbeskyttelsesregler
Hensigten med at omlægge investorbeskyttelsesreglerne er at øge mulighe-
den for, at der kan opnås stordriftsfordele i forvaltningen af langsigtet op-
sparing. Derved øges branchens konkurrenceevne i forhold til udlandet.

Samtidig skal investorerne fortsat beskyttes mod eventuelle interessekonflik-
ter mellem en forening og dens depotselskab. Depotselskabet yder en service
til foreningen, som foreningen betaler for. Det er i dette samspil, at interesse-
konflikter søges undgået med de nye værnsregler.

En tilsvarende interessekonflikt kan opstå mellem en forening og et andet
selskab, som den har indgået væsentlige aftaler med. For eksempel en for-
ening, som har indgået aftale med et fondsmæglerselskab om investerings-
rådgivning, køb og salg af værdipapirer og markedsføring af andele til fonds-
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mæglerselskabets kunder eller til pengeinstitutter med henblik på, at disse
skal sælge andele til deres kunder.

Derfor er værnsreglerne gjort så brede, at de kan dække andre selskaber end
depotselskabet. Selskaber, som er koncernforbundne med depotselskabet el-
ler et andet selskab, som foreningen har indgået væsentlige aftaler med, er
også omfattet af værnsreglerne.

Hensigten med værnsreglerne er at forhindre, at en forenings eller et inve-
steringsforvaltningsselskabs ledelse indirekte får ansvar for interesser, som
kan stride mod foreningens interesser. Værnsreglerne skal sikre, at forenin-
gens bestyrelse er uafhængig af depotselskabet, og at direktøren og ledende
medarbejdere i investeringsforeningen ikke samtidig er ansat i depotselska-
bet eller er medlem af dets bestyrelse.

Værnsreglerne skal ses i sammenhæng med krav om oplysning i prospektet
om indgåede rådgivnings-, markedsførings- og depotaftaler m.v., når aftalen
indgås med depotselskabet eller et selskab, der er koncernforbundet med de-
potselskabet. Herved får investorerne og markedet mulighed for at sætte sig
ind i foreningens forhold forud for en investering i en forening. Denne åben-
hed er et væsentligt led i investorbeskyttelsen.

Værnsregler
Værnsreglerne kan opdeles i tre former:

• regler vedrørende forretningsmæssige forhold,
• regler vedrørende koncerninterne forhold, og
• regler vedrørende gennemsigtighed.

Reglerne om forretningsmæssige forhold omfatter regler om ledelsen, som er
illustreret i figuren nedenfor.
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Lov om finansiel virksomhed slår fast, at flertallet af medlemmerne i et inve-
steringsforvaltningsselskabs bestyrelse ikke må være medlemmer af be-
styrelsen for eller ansatte i depotselskabet eller dermed koncernforbundne
selskaber.

Denne regel er udvidet til også at gælde i forhold til andre selskaber, som
foreningen har indgået væsentlige aftaler med. Hensigten med forslaget er at
forhindre, at bestyrelsesmedlemmer får ansvar for at varetage både en fore-
nings interesser og de interesser, som et depotselskab eller et andet selskab,
som foreningen har indgået væsentlige aftaler med, har.

Om forholdet mellem foreningen og depotselskabet gælder en hovedregel
og to undtagelser.

Som hovedregel gælder, at ingen medlemmer af bestyrelsen for en forening
også må være bestyrelsesmedlem eller ansat i depotselskabet eller et andet
selskab, som foreningen har indgået væsentlige aftaler med, eller være med-
lem af bestyrelsen for eller ansat i andre selskaber, der er koncernforbundet
med disse selskaber.

Reglen skal sikre, at de personer, der varetager ledelsen af foreningen, alene
varetager foreningens interesser. Herved undgås det, at foreningerne »lam-
mes«, fordi mange bestyrelsesmedlemmer er inhabile i væsentlige spørgsmål
som f.eks. aftaler med samarbejdspartnere og bedømmelse af kvaliteten af
disses ydelser.

Den første undtagelse er, at et mindretal af medlemmer af en forenings be-
styrelse godt kan være medlem af bestyrelsen for foreningens investerings-
forvaltningsselskab, hvis dette er ejet af foreningens depotselskab. Undtagel-
sen skal sikre, at foreningens bestyrelse har mulighed for at få indsigt i inve-
steringsforvaltningsselskabets ledelse.

Den anden undtagelse går ud på, at der kan være fuldt personsammenfald
mellem bestyrelserne i investeringsforvaltningsselskabet og foreningen, hvis
investeringsforvaltningsselskabet er ejet af foreningen eventuelt sammen
med andre foreninger.

Det understreges, at de almindelige selskabsretlige habilitetsregler finder an-
vendelse, således at det fælles bestyrelsesmedlem ikke kan deltage i behand-
lingen af spørgsmål, hvor der er interessekonflikter. Det gælder i øvrigt for
alle bestyrelsesmedlemmer.
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Investeringsforvaltningsselskabets direktør og andre ledende medarbejdere
må hverken være medlem af depotselskabets bestyrelse eller være ansat i de-
potselskabet eller et andet selskab, der indgår i koncernen. Det samme gælder
for direktører og andre ledende medarbejdere i en forening, som ikke har et
investeringsforvaltningsselskab.

Der er nu også hjemmel i loven til, at Finanstilsynet kan fastsætte regler, som
svarer til reglerne om koncerninterne forbindelser. Formålet med sådanne
regler er at understrege, at transaktioner mellem en forening og depotselska-
bet og andre selskaber, som en forening har indgået væsentlige aftaler med,
skal gennemføres til markedspriser.

Endelig er der en række regler, som skal sikre gennemsigtighed. Reglerne
omfatter oplysningskrav om, hvilke tjenesteydelser der er indgået aftaler om
mellem en forening, et investeringsforvaltningsselskab og et depotselskab
indbyrdes. Disse informationer skal omfatte prisen for tjenesteydelsen samt
opsigelsesvarsel, som skal være passende kort, men derudover skal aftaler-
nes indhold ikke gøres tilgængeligt.

Herudover er der indført krav om visse nøgletal, og der vil blive stillet krav
om udarbejdelse af yderligere nøgletal, som skal oplyses til investorerne i
form af noter til regnskabet.

Gennemsigtighedsreglerne skal sætte investorerne i stand til at sammenligne
en forenings omkostninger til finansielle tjenesteydelser med de tilsvarende
omkostninger hos andre foreninger. På den måde får investorerne et bedre
grundlag for at beslutte, om de vil investere i foreningen.
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Bilag

Bilag 1. Resultatkontrakt 2004-2007

1. Vilkår
Denne resultatkontrakt er en aftale mellem Finanstilsynet og Økonomi- og
Erhvervsministeriets departement. Formålet med resultatkontrakten er at
synliggøre parternes forventninger til Finanstilsynets resultater i kontrakt-
perioden 2004-2007.

I 2003 blev der iværksat en række tværorganisatoriske projekter i relation til
excellence-modellen. Dette arbejde fortsættes i 2004, hvor der også bliver sat
fokus på de konkrete forbedringsforslag, som er en udløber af projekterne.
Målet er således at få skab en forbedringskultur med fokus på evaluering og
læring. Endvidere kommer det til udtryk i resultatkontrakten, at Finanstilsy-
net i 2004 arbejder på en yderligere sammenkobling mellem aktiviteter og
ressourceanvendelse. Arbejdet med enhedsomkostninger udbygges til flere
områder. Disse produktivitetsmål vil dog fortsat blive balanceret af kvalitets-
mål på de forskellige områder.

Bagerst er der som bilag til denne resultatkontrakt vedlagt Finanstilsynets
opfattelse af anvendelsen af de forskellige begreber samt en oversigt over
vores forskellige interessenter.

Organisatoriske vilkår
Finanstilsynet er en af de 11 styrelser i Økonomi- og Erhvervsministeriet.
Økonomi- og Erhvervsministeriet er organiseret som en koncern, hvor der
arbejdes efter, at styrelserne skal være helhedsstyrelser, der varetager drift,
analyse og politikudvikling, hvilket sker i overensstemmelse med Økonomi-
og Erhvervsministeriets politik om, at faglige spørgsmål behandles og be-
svares af de faglige og kompetente styrelser. Departementet skal være koor-
dinerende, yde kvalificeret sparring og være igangsætter. Der er i koncernen
fastsat et internt arbejdsprogram.

Finanstilsynet udfører sin reguleringsvirksomhed på vegne af departementet,
som har ansvaret for at fastlægge de overordnede politiske rammer. Finans-
tilsynet udøver selvstændigt sin tilsynsvirksomhed inden for rammerne af
den finansielle lovgivning og i overensstemmelse med denne resultatkon-
trakt og orienterer kun i sager af større politisk betydning departementet om
sine afgørelser. I sit virke overholder Finanstilsynet, som udgangspunkt,
internationale standarder udstedt af Basel-Komiteen, International Associa-
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tion of Insurance Supervisors (IAIS), International Organization of Securiti-
es Commissions (IOSCO), Committee of European Securities Regulators
(CESR), IMF m.fl.

I tilknytning til Finanstilsynets virksomhed er oprettet Det Finansielle Virk-
somhedsråd, Fondsrådet og Pensionsmarkedsrådet. Finanstilsynet varetager
sekretariatsfunktionen for disse råd. Endvidere varetager Finanstilsynet på
særlige områder opgaver for Beskæftigelsesministeriet og Socialministeriet.

Finanstilsynet deltager ikke i ledelsen af de finansielle virksomheder og gi-
ver ikke anbefalinger eller henstillinger til de enkelte virksomheder. Det er
den enkelte virksomheds ledelse, der er ansvarlig for virksomhedens drift og
overholdelse af den finansielle lovgivning, herunder særlige foranstaltnin-
ger, Finanstilsynet måtte påbyde. Finanstilsynet kan i visse situationer be-
grænse rammerne for dispositionsretten, men overtager aldrig selve disposi-
tionsretten i de finansielle virksomheder.

Finanstilsynet skal uden for sit normale virkeområde være forberedt på – ef-
ter anmodning fra Økonomi- og Erhvervsministeriet – at kunne medvirke til
at udnytte de begrænsede muligheder, der er for at undgå en betalingsstands-
ning i nødlidende finansielle virksomheder.

Finanstilsynets organisatoriske vilkår bærer præg af, at Finanstilsynet gen-
nem sin virksomhed får kendskab til mange fortrolige oplysninger om både
de virksomheder, der er under tilsyn, og deres kunder. Finanstilsynets ansatte
har derfor en udvidet – og strafbelagt – tavshedspligt, som tilsidesætter de al-
mindelige, forvaltningsretlige regler om offentlighed i forvaltningen. Medar-
bejderne er desuden afskåret fra dels at udføre eller deltage i spekulationsfor-
retninger, dels at handle med værdipapirer mv. i virksomheder under tilsyn.

De organisatoriske vilkår er desuden karakteriseret ved, at Finanstilsynets
udgifter dækkes fuldt ud af afgifter fra de finansielle virksomheder, som er
under tilsyn. Afgifterne opkræves inden for rammerne af finanslovsbevillin-
gen. Finanstilsynets virksomhed er således udgiftsneutral for staten. Finans-
lovsbevillingen fremgår af tabel 1 over bevillingen 2002-2007.

Tabel 1 Finanstilsynets bevilling i FFL04 i mio. kr.

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Nettoudgiftsbevilling - 3,7 - 3,1 - 4,0 -3,9 - 3,4 -3,3

Udgifter 121,41) 126,3 123,5 122,5 121,4 119,0

Indtægter 121,4 129,4 127,5 126,4 124,8 122,3

Årsværk 174 174 173 169 165 162

1) Ikke-fradragsberettiget købsmoms er medtaget i udgiftsbevillingen fra og med 2002.
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Finanstilsynets omverden
Finanstilsynets virksomhed afspejler udviklingen i omverdenen herunder
udviklingen i den finansielle sektor og udviklingen i politikken vedrørende
den finansielle sektor. Finanstilsynet prioriterer sin indsats i overensstem-
melse hermed.

Politikken vedrørende den finansielle sektor
Finanstilsynet bidrager til Økonomi- og Erhvervsministeriets mission om at
skabe fremtidsrettede vækstvilkår for borgere og virksomheder i en stadig
mere global verden.

Finanstilsynets bidrag består i at medvirke til, at tilliden til den danske finans-
ielle sektor bevares hos både borgere og virksomheder – i ind- og udland.

Finanstilsynets to kerneprocesser ligger indenfor henholdsvis regulerings-
virksomhed og tilsynsvirksomhed, der i forening medvirker til at bevare tilli-
den til den danske finansielle sektor ved at bidrage til, at finansielle virksom-
heder dels har evne og vilje til at leve op til eksisterende forpligtelser dels har
evne til at påtage sig nye risici. Finanstilsynet tilgodeser i sin virksomhed en
række særlige hensyn, som omfatter hensynet til indskydere, obligationsejere
og forsikringstagere, hensynet til forbrugerne samt hensynet til investorerne.

Udviklingen i den finansielle sektor
De centrale udviklingstræk i den finansielle sektor er:

• Sektoren præges af øget koncentration i visse delsektorer og koncerndan-
nelser på tværs af delsektorer og landegrænser.

• Øget internationalisering i form af grænseoverskridende aktiviteter, fusio-
ner og virksomhedsomlægninger, herunder en øget filialisering af danske
henholdsvis udenlandske virksomheder. Definitionen af det traditionelle
hjemmemarked er under forandring. Dertil kommer, at international regu-
lering og tilsynsstandarder får stigende betydning for den finansielle sektor
i Danmark.

• Den teknologiske udvikling betyder ændrede konkurrencevilkår, idet nye
udbydere får lettere adgang til de finansielle markeder.

• Pensions- og kapitalforvaltning er i stærk vækst og har udviklet sig til et
centralt forretningsområde. Markedet for opsparingsprodukter – herunder
fra livs- og pensionsforsikringssektoren er under hastig udvikling.

• Med etablering af et fælles kapitalmarked i euro må de større virksomheder
forventes i øget omfang at benytte obligationsudstedelse til kapitalfrem-
skaffelse.
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• Der er et stadigt stigende krav om øget gennemsigtighed i virksomheder-
nes adfærd og om bedre forbrugerbeskyttelse samt om, at de finansielle
virksomheder lever op til “god skik”.

• Finansskandaler har svækket tilliden til de internationale kapitalmarkeder.
Det medfører et behov for en styrkelse af tilsynet med børsnoterede virk-
somheder.

• Som led i skabelsen af et fælles kapitalmarked i EU, er der behov for en
øget kontrol med regnskabsoplysninger fra børsnoterede virksomheder,
finansielle såvel som ikke-finansielle (“børspoliti”)

I takt med, at finansielle koncerner, der driver virksomhed i flere lande, vokser
i betydning, er det konsoliderede tilsynsansvar med danske finansielle virk-
somheder i øget omfang overtaget af udenlandske tilsynsmyndigheder, lige-
som Finanstilsynet i øget omfang har fået det konsoliderede tilsynsansvar for
udenlandske finansielle virksomheder, der indgår i en dansk finansiel koncern.

Endvidere er Finanstilsynets reguleringsarbejde stærkt påvirket af EU-regu-
lering og anden international regelskabelse. Finanstilsynet deltager aktivt i
arbejdet med udformning af disse regler.

2. Mission
Finanstilsynet bidrager til Økonomi- og Erhvervsministeriets mission
om at skabe fremtidsrettede vækstvilkår for borgere og virksomheder i
en stadig mere global verden.

Finanstilsynets bidrag består i at medvirke til, at tilliden til den danske
finansielle sektor bevares hos både borgere og virksomheder – i ind- og
udland.

Finanstilsynet medvirker til at bevare tilliden til den danske finansielle sektor
ved at bidrage til, at finansielle virksomheder dels har evne og vilje til at leve
op til eksisterende forpligtelser dels har evne til at påtage sig nye risici.

Som det fremgår af figuren nedenfor ligger Finanstilsynets kerneprocesser
indenfor regulerings- og tilsynsvirksomhed.

Finanstilsynet arbejder i sin reguleringsvirksomhed for en regulering af de
finansielle virksomheder, der indebærer en forsvarlig balance mellem øko-
nomisk styrke og risici, herunder sikrer at regnskabsregler udformes, så de
måler økonomisk styrke, mens solvensregler stiller krav til niveauet af den
økonomiske styrke. Regler bidrager til, at der i den finansielle sektor fortsat
er evne til at leve op til de eksisterende forpligtigelser, da den er en forudsæt-
ning for evnen til at påtage sig nye risici.
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Tilsynsvirksomheden bidrager til, at tilliden til den finansielle sektor bevares
både hos borgere og virksomheder i ind- og udland ved, at der føres et risiko-
baseret tilsyn med regelsættets efterlevelse.

Ved at udbygge reguleringen og tilsynet vedrørende god skik og adfærd i øv-
rigt, herunder regnskabsregler, for finansielle virksomheder bidrager Finans-
tilsynet derudover til, at der fortsat er vilje til at leve op til nuværende forplig-
telser.

Finanstilsynet er i sin tilsynsvirksomhed opmærksom på, at når finansielle
virksomheder får større vilje til at påtage sig nye risici, kan det gå ud over
evnen til at leve op til eksisterende forpligtelser. Finansielle virksomheders
vilje til at påtage sig nye risici påvirkes således først og fremmest af faktorer
såsom ledelsernes risikovillighed, markedsforhold og skatteregler.

En forudsætning for at tilliden til de finansielle virksomheder bevares er tilli-
ge, at der er velfungerende finansielle markeder. Det forudsætter gennemsig-
tighed. Ved at medvirke til øget gennemsigtighed på kapitalmarkederne bi-
drager Finanstilsynet tillige til at reducere virksomhedernes finansierings-
omkostninger.

Finanstilsynet har ambition om til enhver tid at anvende de mest effektive
metoder og internationale standarder i forbindelse med sit virke. Finanstilsy-
net vil løbende udvikle sine metoder og analyser inden for alle virksomheds-
områder, således at Finanstilsynet er ajour med udviklingen i den finansielle
sektor – også internationalt. Finanstilsynet skal i den forbindelse have til-
strækkeligt kendskab til udviklingen i sektoren til at kunne forstå drivkræf-
terne bag den. En forudsætning herfor er, at medarbejdernes markedskend-
skab øges, og at der i det hele taget sker en øget udveksling af viden mellem
Finanstilsynet og branchen, ligesom en god kombination af intern speciali-
sering og vidensdeling er i fokus.
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Finanstilsynets virksomhed

Finansielle virksomheders Evne Vilje

Leve op til eksisterende
forpligtelser1

Regulering af og tilsyn med
finansiel styrke og risikoprofil

Regulering af og tilsyn med
adfærd

Påtage sig nye risici Regulering af og tilsyn med
finansiel styrke og risikoprofil

Markedsforhold
Skatteregler
Ledelsernes risikovillighed

1. Dette omfatter forpligtelser i henhold til både aftaler og lovgivning.



3. Vision
Finanstilsynet bidrager til Økonomi- og Erhvervsministeriets vision om
at opnå Europas bedste vækstvilkår, så det er attraktivt at bo, arbejde
og drive virksomhed i Danmark.

Finanstilsynets bidrag består i at modvirke, at mangel på tillid til de
danske finansielle virksomheder fører til, at de ikke kan påtage sig nye
risici i et tilstrækkeligt omfang.

Manglende tillid til den finansielle sektor i Danmark kan føre til, at kunderne
foretrækker de finansielle virksomheder i udlandet, således at finansielle
virksomheder i Danmark ikke kan påtage sig nye risici i et tilstrækkeligt om-
fang. En sådan situation kan bevirke, at fordelingen af kapital og risici ikke
bliver samfundsøkonomisk hensigtsmæssig, og at virksomhedernes finansi-
eringsomkostninger bliver for høje.

4. Sammenhæng mellem mission, vision og værdier
Finanstilsynet arbejder i sit daglige virke for at opfylde sin mission og vision
efter følgende fem værdier, som er gældende for alle styrelser og departe-
mentet på Økonomi- og Erhvervsministeriets område:

• Vores resultater gør en forskel
• Vi viser handlekraft
• Vi har fokus på kvalitet
• Vi lytter til alle og tænker på tværs
• Vi skaber sammen en god arbejdsplads

Finanstilsynet arbejder selvfølgelig også efter disse værdier i det daglige ar-
bejde. Konkret kommer værdier til udtryk på følgende måde i forhold til
Finanstilsynets daglige arbejde:

1) Finanstilsynets resultater gør en forskel, fordi:
– vi medvirker til at holde risikoen for sammenbrud i finansielle virksomhe-

der nede på et forsvarligt niveau og til at kunderne i den finansielle sektor
får en ordentlig og betryggende behandling

– vores tilsynsvirksomhed er risikobaseret med fokus på de områder, hvor
enten risikoen for overtrædelser eller konsekvenserne heraf er størst

– vores reguleringsvirksomhed søger en forsvarlig balance mellem at de
finansielle virksomheder både lever op til sine eksisterende forpligtelser
og påtager sig nye risici

– vores virksomhed ikke bruger flere ressourcer end nødvendigt for en hur-
tig og korrekt sagsbehandling.
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Figur 1. Sammenhæng mellem mission, vision og værdier

2) Finanstilsynet viser handlekraft, fordi vi ikke tøver:
– hvis reglerne overtrædes
– hvis der er behov for ændrede regler
– hvis ØEM anmoder om bistand udenfor den sædvanlige tilsynsvirksom-

hed

3) Finanstilsynet har fokus på kvalitet, fordi:
– vi i tilsynsvirksomheden er bevidste om, at det ikke er vores opgave at lede

virksomhederne
– vi i reguleringsvirksomheden laver klare og præcise regler
– vi ønsker at leve op til de bedste internationale standarder for Finanstilsy-

nets virksomhed
– vi altid prøve at gøre tingene bedre – ved bl.a. løbende at forhøje vores

faglige niveau og lære af vores fejl.
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sammen en 
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4) I Finanstilsynet lytter vi til alle og tænker på tværs, fordi:
– vi lægger mere vægt på resultatet end hvem, der skaber det
– vi forholder os til kendsgerningerne og bøjer os gerne for argumenter
– vi ser en sag fra alle sider
– vi forsøger at påvirke den internationale udvikling for regulering af og til-

syn med den finansielle sektor

5) I Finanstilsynet skaber vi sammen en god arbejdsplads, fordi:
– vi har respekt for hinanden og vores værdier
– vi mener, vi løser en vigtig opgave
– vi støtter fællesskabet
– vi giver og tager ansvar
Sammenhængen mellem mission, vision og værdier er vist i figuren på forri-
ge side.
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Figur 2. Sammenhæng mellem strategi og politik (principper) og ud-
fordringer
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– Implementering af den mere effektive be-
slutningsprocedure (Lamfalussy-proce-
duren) i EU på hele det finansielle områ-
de

– Nye kapitaldækningsregler
– Nye regnskabsregler
– Regulering af virksomhedernes adfærd

over for kunder og potentielle investorer
– Bidrage til grundlaget for fremskaffelsen

af kapital som basis for fortsat vækst un-
der hensyntagen til sikring af de op-
sparede midler

– Opbygning af god skik tilsyn
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– Opbygning af tilsyn med de kapitaldæk-
ningsregler samtidig med en klat an-
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Skabelse af en overskuelig dansk finansiel
lovgivning, der styrker:

– Gennemsigtighed
– Niveauet af forbrugerbeskyttelse
– Forsvarlig balance mellem risici og øko-

nomisk styrke
– Ingen overflødig regulering

Reguleringsvirksomheden tager udgangs-
punkt i internationale standarder. Finanstil-
synet vil endvidere aktivt søge at påvirke
international regelfastsættelse på priori-
terede områder.

I reguleringen vil der blive lagt større vægt
på, at finansielle love består af generelle
bestemmelser, mens bekendtgørelser inde-
holder mere detaljerede bestemmelser.

Sikring af regelsættets efterlevelse ved en
risikobaseret tilsynsvirksomhed, som vil
udvikle sig i retning af:

– Et mere individuelt tilsyn
– Evaluering af økonomiske styrke i forhold

til risici
– Styrket international koordinering
– Regelmæssig selvevaluering vedr. efter-

levelse af internationale normer og stan-
darder

– Regelmæssig vurdering af indberetninger
med henblik på at mindske de admini-
strative byrder



Finanstilsynet skal håndtere en række udfordringer for at kunne realisere sin
mission og vision. De udfordringer, som Finanstilsynet står over for i de
kommende år, beskrives i det følgende for begge virksomhedsområder sam-
men med Finanstilsynets strategi og politik (principper). Sammenhængen er
anskueliggjort i figuren på forrige side.

Inden for de to virksomhedsområder er der endvidere opstillet fireårige mål-
sætninger og 1-årige konkrete resultatmål. Disse er nærmere beskrevet i de
følgende afsnit om henholdsvis regulerings- og tilsynsvirksomhed.

Opfyldelsen af resultatmålene vil blive taget som udtryk for, at Finanstilsynet
opfylder sin mission og vision inden for de to virksomhedsområder.

5. Oversigt over resultatmål
Finanstilsynets resultatmål for 2004, der fremgår af tabel 2, er opstillet efter
opdelingen af resultatkontrakten. Resultatmålene angiver de indsatsområder,
Finanstilsynet vil lægge særlig vægt på i 2004, og har følgelig karakter af væ-
sentlige og overordnede mål for dialogen mellem departementet og Finans-
tilsynet. Den resterende del af resultatmålsporteføljen for 2004 er indarbejdet
i Finanstilsynets egne interne resultatkontrakter og afspejler resultatmålene i
denne kontrakt.

Ud over resultatmålene i tabel 2 indeholder denne resultatkontrakt også
Finanstilsynets 4-årige målsætninger, som er vejledende for Finanstilsynets
arbejde i de kommende år. De 4-årige målsætninger justeres hvert år.

Tabel 2 Resultatmål for Finanstilsynet 2004

Afsnit Resultatmål Res-
sourcer 1)

Vægt
(100 %)

Reguleringsvirksomhed

6.2.1 Udviklingsprojekt vedrørende Basel II-reglerne 4,3 ÅV 5 %

6.2.2 Udviklingsprojekt vedrørende gennemgang af internationale
standarder vedr. finansiel regulering og tilsyn

0,14 ÅV 5 %

6.2.3 Udstedelse af god skik-regler for investerings- og special-
foreninger 0,28 ÅV

5 %

6.2.4 Udstedelse af god skik-regler for arbejdsmarkedspensioner

6.2.5 Ministerbetjening 23,6 ÅV 8 %

6.2.6 Lovprogrammet 8 %

6.2.7 Udstedelse af bekendtgørelser 8 %

6.2.8 Internationalt arbejde 12,9 ÅV 4 %
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Tilsynsvirksomhed

7.2.1.1 Inspektioner 19,9 ÅV 18 %

7.2.1.2 Udviklingsprojekt vedr. udbygning af det koordinerede risi-
kobedømmelsessystem

0,37 ÅV 5 %

7.2.2.1 Offentliggørelse af Finanstilsynets afgørelser på god
skik-området

0,14 ÅV 4 %

7.2.3.1 Udviklingsprojekt vedrørende kontrol med overholdelse af
regnskabsregler mv. for børsnoterede virksomheder

1,6 ÅV 5 %

7.2.4.1 Sagsbehandlingstider - 3 %

7.2.4.2 Kvalitet i sagsbehandlingen - 2 %

7.2.4.3 Enhedsomkostninger - 2 %

Administration og menneskelige ressourcer

8.2.1 Finanstilsynsskolen 0,37 ÅV 2 %

8.2.2 Det rummelige arbejdsmarked 6 ÅV 2 %

8.2.3 Udviklingsprojekt vedr. Finanstilsynet som et enhedstilsyn
med øget effektivitet (Excellence)

0,41 ÅV 5 %

8.2.4 Arbejdet med værdier i Finanstilsynet 0,14 ÅV 2 %

8.2.5 Udviklingsprojekt vedr. ESDH-systemet i Finanstilsynet 0,28 ÅV 5 %

8.2.6 Brugerundersøgelse 0,34 ÅV 2 %

SUM 70,77 ÅV 100 %

Dækningsgraden for resultatmålene er ca. 50 %. Med det menes, at de opga-
ver, der er direkte resultatmål for i denne resultatkontrakt, udgør 50 % af det,
kontorerne i alt har budgetteret.

6. Reguleringsvirksomhed
Finanstilsynet arbejder som en helhedsstyrelse, der varetager drift, analyse
og politikudvikling. Finanstilsynet deltager i udformningen af den finansielle
lovgivning og udsteder administrative forskrifter. Finanstilsynet er i den for-
bindelse ansvarlig for 25 love og 124 bekendtgørelser samt EF-direktiver og
forordninger. Derudover rådgiver Finanstilsynet Økonomi- og Erhvervsmi-
nisteriet om snitfladerne til anden lovgivning og forholder sig til tilstødende
lovgivning, som kan have betydning for de finansielle virksomheder eller til-
synet med disse, herunder arbejder aktivt for den nødvendige koordinering af
reguleringen på tværs af styrelser og ministerområder. Finanstilsynet vareta-
ger også opgaverne vedrørende betjening af ministeren,

Som en del af regeringens vækststrategi bidrager Finanstilsynet til at sikre
velfungerende kapitalmarkeder og en økonomisk robust finansiel sektor, der
er tillid til, og som derved er i stand til at finansiere danske virksomheders
vækst. Selvom kapitalforvaltning via værdipapirmarkederne får stigende be-
tydning, må man forvente, at mindre danske virksomheder fortsat i stor ud-

46



strækning må hente kapital i form af mere traditionel fremmedfinansiering
gennem kreditinstitutter.

Finanstilsynet medvirker endvidere til en sammenlignende analyse (be-
nchmarking), der skal afsløre udviklingstendenser og afvigende omstændig-
heder i den finansielle sektor i forhold til udlandet.

I sin reguleringsvirksomhed bidrager Finanstilsynet også til, at den finansiel-
le lovgivning løbende tilpasses i lyset af markeds- og strukturudviklingen.
Finanstilsynet arbejder endvidere ud fra et princip om, at alene de overordne-
de principper fastlægges i lovgivningen, mens detailregler fastlægges i be-
kendtgørelser. Det tilstræbes, at regelfastsættelsen inden for de forskellige
finansielle sektorer gøres så ensartet som muligt, og at udformningen i øvrigt
sker i overensstemmelse med internationale standarder.

Den internationale regelskabelse, bl.a. på EU-niveau, er stigende i omfang og
foregår i samarbejde med andre tilsynsmyndigheder.

6.1 Udfordringer, 4-årige målsætninger og 1-årige resultatmål
Finanstilsynets udfordringer knytter sig først og fremmest til skabelsen af et
fælles indre kapitalmarked i EU fra og med 2005 og den ændrede procedure
for vedtagelse af ændringer i lovgivningen (den såkaldte Lamfalussy-proce-
dure) samt den europæisering af reglerne, som dette forventes at medføre.
Lamfalussy-proceduren er allerede indført på børsområdet, hvor man har
skabt nye institutioner, dels ESC (European Securities Committee), som ved-
tager niveau 2 lovgivning, som supplement til den af Ministerrådet og Parla-
mentet vedtagne lovgivning (niveau 1), dels CESR (Committee of European
Securities Regulators), som vedtager niveau 3 regler på konsensus-basis. For
at effektivisere lovgivningsprocessen på det finansielle område besluttede
Rådet den 3. december 2002 at udbrede Lamfalussy-modellen, kendt fra vær-
dipapirmarkedsområdet, til hele det finansielle område.

I forbindelse med implementeringen af Lamfalussy-proceduren skal der på
forsikringsområdet nedsættes en niveau 2 komite EIOPC (European Insuran-
ce and Occupational Pensions Committee) og en niveau 3 komite CEIOPS
(Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors).
På bankområdet skal der tillige nedsættes en niveau 2 komite EBC (European
Banking Committee) og en niveau 3 komite CEBS (Committee of European
Banking Supervisors). De første skridt hertil er taget med række beslutninger
fra EU-kommissionen i november 2003.
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Den primære funktion for niveau 2 komiteerne er at rådgive Kommissionen.
Nedsættelsen af niveau 2 komiteerne kræver direktivændringer. Niveau 3 ko-
miteerne repræsenterer det tekniske niveau.

Nødvendigheden af denne nye beslutningsprocedure er at udvide netværket
af og samarbejdet mellem tilsynsmyndighederne til bank- og forsikringsom-
rådet, f.eks. til at lette udarbejdelsen og implementeringen af lovgivning ved-
rørende solvens inden for disse to områder. Komitestrukturen skal ligeledes
bidrage til en mere konsistent og mere præcis implementering og
håndhævelse af den europæiske finansielle lovgivning.

Udfordringerne for tilsynet består dels i at være gearet til den nye ressource-
krævende samarbejdsprocedure, dels til de nye tilsynsmæssige opgaver.

På lidt længere sigt vil de overvejelser, som p.t. foregår i Konventet, og som
skal udmøntes i en ny Traktat, få afgørende indflydelse på udviklingen.

Da reguleringen af finansiel virksomhed i stigende omfang fastlægges inter-
nationalt, vil Finanstilsynet i de kommende år spille en aktiv rolle og være
med i processen så tidligt som muligt. Finanstilsynet skal således ikke afven-
te, at reglerne fastlægges, men forsøge at påvirke deres udformning i lyset af
denne resultatkontrakt.

En anden udfordring vedrørende den internationale regulering er forslagene
til nye kapitaldækningsregler, som er eller vil blive udarbejdet for henholds-
vis kreditinstitutter og forsikringsvirksomheder. Formålet med revisionen af
solvensdirektiverne er for kreditinstitutter som for forsikringsvirksomheder,
at skabe et mere risikobaseret solvensregime. I denne forbindelse får kredi-
tinstitutterne ifølge forslaget mulighed for at opgøre kapitalkravet til udlån
på grundlag af institutternes egne beregningsmodeller, såfremt tilsynsmyn-
digheden kan godkende beregningsmodellerne. Godkendelse af institutter-
nes egne beregningsmodeller vil stille væsentlige faglige og ressourcemæssi-
ge krav til Finanstilsynet.

Finanstilsynet foretager en prioritering af sin indsats i internationale fora.
Hovedindsatsen lægges på de områder, hvor betydningen for dansk lovgiv-
ning og den danske finansielle sektor er størst, og/eller på de områder, hvor
mulighederne for indflydelse er størst – bl.a. som følge af samarbejde med
ligesindede lande. Indsatsen minimeres, hvor disse betingelser ikke er op-
fyldt – medmindre der foreligger særlige forhold.

Der skal i de kommende år ske en fortsat samordning og forenkling af den
finansielle lovgivning i lov om finansiel virksomhed. Loven skal indeholde
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hovedlinierne for reguleringen af den finansielle sektor, mens detailregu-
leringen skal ske i bekendtgørelser. Dette arbejde indgår som en del af Øko-
nomi- og Erhvervsministeriets arbejde med regelforenkling og administrati-
ve lettelser, herunder også projektet om lovmodernisering (digitalisering).

Finanstilsynet skal i stigende grad lægge vægt på reguleringen af virksomhe-
dernes adfærd over for kunder samt eksisterende og potentielle investorer. I
de kommende år vil der generelt blive arbejdet på at styrke forbrugernes stil-
ling på det finansielle område. Udstedelsen af god skik regler for virksomhe-
derne i den finansielle sektor bidrager til ensartede rammebetingelser, fair
konkurrence samt forenkling af reglerne om god skik på det finansielle områ-
de.

Finanstilsynet har tillige på regnskabsområdet en strategisk udfordring i at
udarbejde et IAS-foreneligt regelsæt for ikke-børsnoterede finansielle virk-
somheder, som skal træde i kraft fra 2005, og som udfærdiges, så det bliver
muligt at efterleve det samtidig med, at regnskaberne kan opfylde kravene i
IASB’s standarder, hvis virksomhederne måtte ønske det. Endvidere skal
Finanstilsynet opbygge et håndhævelsessystem for de finansielle virksomhe-
der for såvel IAS som IAS-forenelige regnskabsregler, der efterlever CESR’s
standarder.

Figur 3. 4-årige målsætninger med tilhørende 1-årige resultatmål for
reguleringsvirksomhed

Finansielle
virksom-
heders

Evne Vilje

4-årige målsætninger

Leve op til
eksisterende
forpligtelser

• Udarbejdelse af risi-
kooplysninger til
markedet til styrkel-
se af markedsdi-
sciplinen.

• Udvikling af ind-
beretningskrav ved-
rørende risikooplys-
ninger til styrkelse af
den løbende over-
vågning af de finans-
ielle virksomheder.

• Arbejde for mere ri-
sikobaserede sol-
vensregimer
suppleret med brug
af stress tests.

• At sikre at EU-regulering indføres i dansk ret på
en meget gennemsigtig måde med hensyn til
tidsplan og reglernes indhold på værdipapirhan-
delsområdet.

• Sikre at regnskabsregler udformes, så der gives
oplysninger med større økonomisk relevans og
som giver en højere grad af gennemsigtighed.

• Tidsfrister for aflæggelse af regnskab skal for-
kortes.

• Forbrugerbeskyttelsen skal sikre ensartede ram-
mebetingelser, der danner basis for konkurrence
på rimelige vilkår.

• Regler om god skik skal sikre, at der afgives til-
strækkelige oplysninger til forbrugeren, og at der
ydes den fornødne rådgivning.

• Forbedring af grundlaget for forbrugernes kriti-
ske valg.
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Påtage sig
nye risici

• (se afsnit om missionen)

1-årige resultatmål

Tværgående
1-årige resul-
tatmål

6.2.4 Ministerbetjening

6.2.5 Lovprogrammet

6.2.6 Udstedelse af bekendtgørelser

6.2.7 Internationalt arbejde

6.2.2 Projekt vedr. gennemgang af internationale standarder vedr. finansiel
regulering og tilsyn

Leve op til
eksisterende
forpligtelser

6.2.1 Udviklingsprojekt
vedr. Basel
II-reglerne

6.2.3 Udstedelse af god skik-regler for inve-
sterings- og specialforeninger

6.2.4 Udstedelse af god skik-regler for arbejds-
markedspensioner

Påtage sig
nye risici

6.2 2004-resultatmål vedrørende reguleringsvirksomhed

6.2.1. Udviklingsprojekt vedrørende Basel II-reglerne
Basel-Komitéen, der består af banktilsynsmyndigheder og centralbanker fra
G10-landene samt Luxembourg og Schweiz, har i nogle år arbejdet med nye
retningslinier for kapitaldækning i internationalt orienterede banker (Basel
II-forslaget). Sideløbende hermed arbejdes der i EU-kommissionens regi
med at omsætte de kommende Basel-retningslinier til direktivforslag.

Basel II-forslaget består bl.a. af nye retningslinier for kapitaldækning af kre-
ditrisici, hvor institutterne kan tage hensyn til eksterne kreditvurderinger el-
ler ratings af kundernes soliditet. Endvidere åbner forslaget mulighed for, at
institutterne kan anvende egne interne vurderinger af kundernes kreditvær-
dighed ved fastsættelse af kapitalkrav til udlån mv.

Projektet skal i 2004 arbejde med Kommissionens udkast til direktivforslag,
herunder at følge udviklingen i Basel-regi.

Projektet skal endvidere i 2004 beskæftige sig med det forberedende arbejde
med hensyn til en senere godkendelse af interne kreditmodeller til kapital-
dækningsformål. Godkendelse af en intern kreditmodel forudsætter ifølge
det foreliggende regelforslag, at instituttet har brugt modellen i overensstem-
melse med forslagets minimumskrav i 2-3 år, og at instituttet har opsamlet
data i en tilsvarende periode.

Hvis et institut ønsker at få godkendt en intern kreditmodel ved reglernes for-
ventede ikrafttræden ultimo 2006, skal instituttet således allerede i 2004 have
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implementeret modellen i overensstemmelse med forslagets minimumskrav.
Institutterne presser derfor i stadigt stigende omfang på for at få så mange til-
kendegivelser fra Finanstilsynet som muligt, selvom reglerne endnu ikke
foreligger.

Resultatmål:

Inden 1/12-2004 har Finanstilsynet foretaget en vurdering af tilrettelæggelsen af tilsynet med
kreditscoringssystemer. Vurderingen skal danne grundlag for det løbende tilsyn med institut-
ternes nuværende anvendelse af scoringssystemer og endvidere indsamle viden på området til
brug for arbejdet med godkendelse af interne ratingmodeller.

Forventet ressourceforbrug:

Lønsum: 4,3 ÅV

6.2.2 Projekt vedrørende gennemgang af internationale standarder
vedrørende finansiel regulering og tilsyn

Som forberedelse på IMF’s gennemgang af Finanstilsynets virksomhed i
2005, vil Finanstilsynet i 2004 gennemgå de internationale tilsynsstandarder.
Hvis ikke Finanstilsynet opfylder de internationale tilsynsstandarder, skal
der udarbejdes udkast til forslag om ændring af lovgivningen eller forslag til
ændring af bekendtgørelser.

Resultatmål:

Inden 1/10-2004 skal det være vurderet, om de danske regler opfylder de internationale stan-
darder.

Forventet ressourceforbrug:

Lønsum: 0,14 ÅV

6.2.3 Udstedelse af god skik-regler for investerings- og
specialforeninger

Efter at lov om investerings- og specialforeninger er vedtaget ultimo 2003, er
der påbegyndt et arbejde med at udarbejde god skik-regler for investerings-
og specialeforeninger. Regelsættet skal bl.a. forpligte foreningerne til at afgi-
ve tilstrækkelige oplysninger til forbrugeren om foreningernes aktiviteter og
yde fornøden rådgivning herom. Desuden vil foreningerne blive forpligtet til
at give oplysninger om aftaler indgået med nært relaterede selskaber, herun-
der oplysninger om handelsomkostninger.

Resultatmål:

Bekendtgørelsen skal være udstedt inden den 1. juli 2004.

Forventet ressourceforbrug:

Lønsum: 0,14 ÅV
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6.2.4 Udstedelse af god skik-regler for arbejdsmarkedspensioner
Arbejdet med god skik-regler på arbejdsmarkedspensionsområdet vil blive
påbegyndt i 2004. Pensionsmarkedsrådet har besluttet, at spørgsmålet om in-
formation og gennemsigtighed vil være hovedpunktet på rådets dagsorden i
den nærmeste fremtid. Arbejdet med at udstede bekendtgørelser for arbejds-
markedspensioner vil, hvor det vurderes relevant, inddrage resultatet af Pen-
sionsmarkedsrådets arbejde.

Resultatmål:

Bekendtgørelsen skal være udstedt inden den 1. december 2004.

Forventet ressourceforbrug:

Lønsum: 0,14 ÅV

6.2.5 Ministerbetjening
Finanstilsynets ministerbetjening skal være af høj kvalitet, og tidsfristerne
skal overholdes. Høj kvalitet betyder, at sager skal være direkte anvendelige,
hvilket defineres som, at de kan forelægges ministeren uden rettelser. Finans-
tilsynet vil løbende forbedre ministerbetjeningen, således at den direkte an-
vendelighed til stadighed bliver bedre samtidig med, at den er rettidig.

Resultatmål:

1) Mindst 95 % af Finanstilsynets ministerbetjeningssager skal være rettidige.

2) Mindst 95 % af Finanstilsynets ministerbetjeningssager skal være direkte anvendelige.

6.2.6 Lovprogrammet
Finanstilsynets bidrag til lovprogrammet 2004/2005 skal være af høj faglig
kvalitet og overholde den aftalte tidsplan. Finanstilsynet har et rullende
4-årigt lovprogram, der forelægges og drøftes i Finanskredsen. Finans-
kredsen består af brancheorganisationerne Forsikring & Pension, Finans- og
Realkreditrådet, Departementet og Finanstilsynet.

Resultatmål:

Interne kvalitetsvurderinger af lovprogrammet skal gennemføres og opnå et gennemsnit på
mindst 3 på en skala fra 1-5. Senest 1/2-2004 har Finanstilsynet fastsat kriterier, som Departe-
mentet har accepteret, til at kvalitetsvurdere lovprogrammet.

6.2.7 Udstedelse af bekendtgørelser
Finanstilsynet udsteder bekendtgørelser. Der udarbejdes en plan, som efter
forlæggelse for Det Finansielle Virksomhedsråd henholdsvis Fondsrådet
godkendes af Finanstilsynets direktion.

Resultatmål:

Den 1. februar udarbejdes en plan for de bekendtgørelser, som skal udstedes i 2004. Planen
skal offentliggøres og efterfølgende overholdes.

Budgetteret ressourceforbrug (for regelarbejde og ministerbetjening):

Lønsum: 23,6 ÅV
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6.2.8 Internationalt arbejde
Finanstilsynet har i de seneste år sat fokus på sin deltagelse i forskellige inter-
nationale fora. Internationalt arbejde omfatter arbejde vedrørende EU, andet
internationalt samarbejde, herunder nordiske arbejdsgrupper, samt bilateralt
samarbejde med andre landes tilsynsmyndigheder som led i varetagelsen af
hjemlandstilsyn med virksomheder under tilsyn.

Finanstilsynet arbejder for at fastholde Danmarks position som et af de lande,
der mest effektivt implementerer den finansielle handlingsplan. Finanstilsy-
net bidrager tillige proaktivt til udformningen af den internationale regu-
lering bl.a. ved at være med i processen så tidligt som muligt. Finanstilsynet
skal således ikke afvente, at reglerne fastlægges, men forsøge at påvirke de-
res udformning i lyset af denne resultatkontrakt.

Endvidere ser Finanstilsynet det som en udfordring at effektivisere deltagel-
sen i det internationale arbejde. På den baggrund er der opstillet et resultatmål
for enhedsomkostninger for Finanstilsynets deltagelse i internationale grup-
per og møderækker.

Resultatmål:

1) Finanstilsynet skal som styrelse indenfor Erhvervs- og Økonomiministeriet bidrage til, at
Danmark fastholder sin position som førende med hensyn til rettidig gennemførsel af EU-regler
på det finansielle område. Den rettidige gennemførsel fremgår af score-boards, som EU-kom-
missionen offentliggør.

2) Enhedsomkostningerne fremgår af tabel 5 (jf. bilag 1)

Forventet ressourceforbrug (på internationalt arbejde):

Lønsum: 12,9 ÅV

7. Tilsynsvirksomhed
Finanstilsynet fører tilsyn med 901 virksomheder (inddelingen på virksom-
hedstype fremgår af tabel 3a). Dette tal er baseret på de virksomheder, som
der er opkrævet afgift fra i 2003. Tilsynsvirksomheden omfatter gennem-
gang af indberetninger og regnskaber samt eventuelt inspektioner på stedet.
Desuden dækker tilsynsvirksomhed over internationalt tilsynsarbejde, fagli-
ge udviklingsopgaver og sekretariatsbetjening af de råd, som er knyttet til
Finanstilsynet. Tilsynsvirksomheden udføres i stigende grad på grundlag af
den internationale konvergens i tilsynspraksis.
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Tabel 3a: Antal tilsynsbelagte virksomheder fordelt efter type (ultimo
2003).

Penge-
institutter
m.v.

Real-
kredit-
institutter

Forsik-
ringssel-
skaber
og pen-
sions-
kasser

Børs- og
fonds-
mægler-
selskaber

Investe-
rings- og
special-
forenin-
ger

Forsik-
rings-
mæglere

Holding-
selskaber

Øvrige
(omfatter
børs-
området,
ATP, LD,
AES)

220 8 253 31 138 205 37 9

Tilsynsvirksomheden retter sig dels mod de finansielle virksomheder, dels
mod virksomheder, der udsteder værdipapirer til offentligheden, samt mod
ikke-finansielle investorer.

Tilsynet med de finansielle virksomheder udføres med henblik på til stadig-
hed at vurdere, om forudsætningerne for de enkelte virksomheders tilladelse
fortsat er til stede. Tilsynet foregår på grundlag af indberetninger fra de
finansielle virksomheder og deres revisorer samt gennem inspektioner på
stedet.

Indberetninger danner grundlag for Finanstilsynets information om de
finansielle virksomheder og markeder. Derudover bidrager indberetninger til
en bedre vurdering af, hvor tilsynsindsatsen skal prioriteres. Der forventes i
alt 7201 indberetninger i 2004. I 2003 er indberetningsantallet steget bl.a.
som følge af indførsel af halvårsberetninger for forsikring. Indberetnings-
mængden stiger yderligere i 2004, hvilket især skyldes nye indberetninger
for forsikringsselskaberne vedrørende registrerede aktiver samt rødt/gult lys.
Antallet af forventet antal indberetninger i 2004 fordelt på virksomhedstype
fremgår af nedenstående tabel 3b.

Tabel 3b: Antal indberetninger fordelt på virksomhedstype

Penge-
institutter
m.v.

Real-
kredit-
institutter

Forsik-
ringssel-
skaber
og pen-
sions-
kasser

Børs- og
fonds-
mægler-
selskaber

Investe-
rings- og
special-
forenin-
ger

Forsik-
rings-
mæglere

Øvrige
(omfatter børsområ-
det, ATP, LD, AES,
holdingselskaber)

2529 211 2111 675 1445 175 55

Inspektioner anvendes først og fremmest på områder, hvor det er vanskeligt
at anvende indberetninger. Desuden anvendes inspektioner når, der er tvivl
om indberetningernes pålidelighed og i forebyggende øjemed. For at sikre
indberetningernes pålidelighed skal ingen dansk finansiel virksomhed dog
være sikker på ikke at blive undersøgt.
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Tilsynet med virksomheder, der udsteder værdipapirer til offentligheden, ud-
føres med henblik på løbende at vurdere, om de pågældende værdipapirer
fortsat skal noteres på en fondsbørs eller blive handlet på en autoriseret mar-
kedsplads.

Finanstilsynet overvåger desuden, at markedsdeltagere på værdipapirmarke-
derne overholder lovgivningens bestemmelser om misbrug af intern viden og
kursmanipulation samt god værdipapirhandelsskik. Potentielle lovovertræ-
dere, som den tekniske udvikling har givet nye muligheder, søges afskrækket
gennem fortsat høj overvågning af værdipapirmarkedet. Den høje overvåg-
ning gøres markedsdeltagerne kendt med.

7.1 Udfordringer, 4-årige målsætninger og 1-årige resultatmål
Finanstilsynet skal i sin tilsynsvirksomhed bidrage til at sikre velfungerende
finansielle markeder, som medvirker til at skabe vækst, ved at påse overhol-
delsen af den finansielle lovgivning. I den forbindelse er Finanstilsynet op-
mærksom på, at hvis en finansiel virksomhed mister sin tilladelse, vil den i
praksis ikke kunne leve op til sine forpligtelser over for kunderne, herunder
låntagere. For kunderne medfører dette typisk et bortfald af de bevilgede kre-
ditter samt investerings- og kredittilsagn, som de har modtaget fra den pågæl-
dende virksomhed. Dette kan have store samfundsøkonomiske omkostninger
og kan i det mindste midlertidigt vanskeliggøre eventuelle vækst- og inve-
steringsplaner.

Finanstilsynet bidrager ligeledes til en stadig større effektivisering ved at føre
en risikobaseret tilsynsvirksomhed2. Finanstilsynet vil i de kommende år i til-
synet med de finansielle virksomheder lægge særlig vægt på at udvikle meto-
der til vurdering af virksomhedernes specifikke risiko3 med henblik på bedre
at være i stand til at prioritere undersøgelsesindsatsen hen imod de virksom-
heder, hvor risikoen for inddragelse af tilladelsen er størst. I dette indgår bl.a.
udvikling af metoder til at sammenligne den specifikke risiko på tværs af
virksomhedstyper samt udvikling af robustheden af analyserne gennem en
forbedring af datakvaliteten.

Finanstilsynet vil derudover udvikle metoder til at vurdere, om finansielle
virksomheder skal påbydes at foretage nødvendige foranstaltninger, hvis de-
res økonomiske situation er forringet i en sådan grad, at den udgør en fare for
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2 Tilsynet med forsikringsmæglere kan dog karakteriseres som alene et adfærdstilsyn, der
består i at vurdere forsikringsmæglernes uafhængighed af forsikringsselskaber samt i at
vurdere, om kunderne behandles rimeligt.

3 Den specifikke risiko vedrører risikoen for, at den pågældende virksomhed skal have ind-
draget sin tilladelse. Den er bestemt af de faktiske risici, den enkelte virksomhed påtager
sig, virksomhedens økonomiske styrke og ledelsens egnethed og hæderlighed.



indskydernes, de forsikredes, obligationsejernes eller øvrige investorers
interesser eller der er betydelig risiko for, at den pågældende virksomhed
mister sin tilladelse. Metoderne skal danne baggrund for tilsynsudøvelsen i
den pågældende delsektor. Der skal lægges særlig vægt på dette set i lyset af
usikkerheden om den fremtidige konjunktursituation.

Den øgede koncerndannelse i den finansielle sektor, herunder dannelse af
finansielle konglomerater med selskaber, der driver forskellige former for
finansiel virksomhed, samt virksomhedernes stigende adgang til at anvende
egne (interne) risikomodeller til kapitaldækning indebærer, at Finanstilsynet
vil udvikle metoder til og foretage et mere individuelt tilsyn med de finansiel-
le virksomheder og koncerner. Som en følge af dels de nye kapitaldæknings-
regler, dels de nye regnskabsregler, skal tilsynsprocessen endvidere foran-
dres, således at tilsynet evaluerer den kapital, som virksomhederne har fun-
det behov for at have, i forhold til de risici, som virksomhederne løber.

Der skal tillige ske en videreudvikling af tilsynet for så vidt angår overholdel-
se af de eksisterende og kommende regler om god skik for finansielle virk-
somheder. Tilsynet med god skik reglerne retter sig mod den enkelte virk-
somhed og skal bidrage til bedre gennemsigtighed og fair konkurrence. Et ef-
fektivt tilsyn vil samtidig være proaktivt og procesbesparende, idet det vil
forebygge sager, der ellers ville være endt som klager til de finansielle anke-
nævn og domstolene. Finanstilsynet vil med tilsynet bidrage til at opfylde re-
geringens målsætning om, at forbrugerforholdene i Danmark skal være
blandt de bedste i Europa.

Internationaliseringen styrker behovet for, at Finanstilsynet samarbejder
med tilsynsmyndighederne i andre lande, både direkte og gennem de interna-
tionale organisationer. Effektiviteten i markedet fastholdes eller styrkes såle-
des ved at modvirke “tilsyns-arbitrage” (at aktiviteter “flytter” ind under det
svageste tilsyn).
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Figur 4. 4-årige målsætninger med tilhørende 1-årige resultatmål for
tilsynsvirksomhed

Finansielle
virksomhe-
ders

Evne Vilje

4-årige målsætninger

Leve op til
eksisteren-
de forplig-
telser

• Inspektioner gennemføres i over-
ensstemmelse med de overordne-
de principper for tilsynets inspek-
tionsprogram. (principperne frem-
går under resultatmålet)

• Skærpe overvågningen af børsnotere-
de selskabers oplysningsforpligtelser
herunder deres regnskaber (“børspoli-
ti”) – skærpet overvågning af marke-
dets funktion.

• Udvikle metoder til at påbyde
finansielle virksomheder særlige
foranstaltninger.

• Udvikle indberetningskrav på alle
risikoområder med henblik på at
forbedre kvaliteten af de data, der
indgår i den løbende overvågning.

• Sikre samarbejde med udenland-
ske tilsynsmyndigheder med hen-
blik på at styrke tilsynet med
grænseoverskridende aktiviteter.

• Arbejde for konvergens af interna-
tional tilsynspraksis bl.a. med
henblik på at undgå tilsynsarbitra-
ge.

• Styrke tilsyn med ikke-finansielle børs-
noterede virksomheders oplys-
nings-forpligtelser (“børspoliti”).

• Udbygge Mou-aftaler med udenland-
ske børstilsynsmyndigheder.

• Konvergens af international tilsyns-
praksis vedr. børsområdet.

• Sikring af effektiv overvågning af vær-
dipapirmarkeder i lyset af den stigende
internationalisering.

• Tilsynet med god skik skal bidrage til
at forebygge konflikter mellem virk-
somheden og dens kunder.

• Tilsynet med god skik skal bidrage til
at beskytte virksomhederne mod un-
fair eller illoyal konkurrence fra konkur-
renter.

• Konvergens af international tilsyns-
praksis vedrørende god skik på et højt
niveau.

Påtage sig
nye risici

• Udvikle metoder til at føre tilsyn
med finansielle virksomheders
vurdering af deres kapitalbehov
med henblik på fastsættelse af
eventuelle individuelle kapitalkrav.

• Udvikle stress tests og andre me-
toder til at vurdere den enkelte
virksomheds risikoprofil.

• Udvikle metoder til overvågning af
kreditrisiko bl.a. gennem indberet-
ningskrav.
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1-årige resultatmål

Tværgåen-
de 1-årige
resultatmål

7.2.4.1 Sagsbehandlingstider

7.2.4.2 Kvalitet i sagsbehandlingen

7.2.4.3 Enhedsomkostninger

Leve op til
eksisteren-
de forplig-
telser

7.2.1.1 Inspektioner

7.2.1.2 Udviklingsprojekt vedr.
udbygning af det koordinerede risi-
kobedømmelsessystem

7.2.3.1 Udviklingsprojekt vedrørende
kontrol med overholdelse af regnskabs-
regler mv. for børsnoterede finansielle
virksomheder

7.2.2.2 Etablering af et nyt klagenævn

7.2.2.1 Offentliggørelse af Finanstilsy-
nets afgørelser på god skik-området

Påtage sig
nye risici

7.2 2004-resultatmål vedrørende tilsynsvirksomhed

7.2.1 Hensyn til kunder i finansielle virksomheder

7.2.1.1 Inspektioner
Inspektioner af finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder
er en af de mest ressourcekrævende opgaver for Finanstilsynet.

Finanstilsynet fører et risikobaseret tilsyn. Det betyder, at inspektionsindsat-
sen prioriteres i forhold til de risici, der kan føre til, at den enkelte finansielle
virksomhed får sin tilladelse inddraget. Finanstilsynet kan derigennem for-
mindske ressourceforbruget på at undersøge virksomheder, hvor Finanstilsy-
net vurderer, at der er lav risiko for, at tilladelsen skal inddrages.

Inspektionsplanlægningen, der er omfattet af Finanstilsynets tavshedspligt,
foregår efter følgende overordnede principper:

• Virksomheder, der har en generel risiko, som er middel eller derover, og er
af en vis betydning for den øvrige finansielle sektor, får undersøgt alle de-
res væsentligste risikoområder mindst hvert fjerde år (almindeligt inspek-
tionsprogram). Alle virksomheder under det almindelige inspektionspro-
gram undersøges indenfor 4 år.

• For de største af disse virksomheder (koncerner) skal samtlige risikoområ-
der ikke undersøges samtidigt. I stedet skal der undersøges mindst ét risi-
koområde hvert år (særligt inspektionsprogram). Alle risikoområder bliver
undersøgt indenfor 4 år.

• Virksomheder med en risikoprofil, der vurderes at kunne bringe tilladelsen
i fare, undersøges en gang årligt. Inspektionen skal gennemføres med fo-
kus på det risikoområde, der er årsag til den højere risikoprofil (udvidet in-
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spektionsprogram). Alle virksomheder under det udvidede inspektions-
program undersøges indenfor 1 år.

• Et antal virksomheder udtages hvert år i princippet tilfældigt til inspektion
(forebyggende inspektionsprogram). Alle finansielle virksomheder – bort-
set fra forsikringsmæglere og små firmapensionskasser – under det fore-
byggende inspektionsprogram undersøges indenfor 7 år.

Resultatmål:

1) Inspektionsplanen af 1. januar 2004 gennemføres i 2004. Hvis der sker omprioriteringer i in-
spektionsplanen, anses planen for overholdt, såfremt aktivitetsniveauet for inspektioner er
fastholdt.

2) Inden inspektionsplanen for 2005 udarbejdes, foretages en risikovurdering med henblik på
at vurdere, hvilke virksomheder og hvilke risikoområder i disse virksomheder der skal
undersøges. Risikovurderingen skal indarbejdes i inspektionsplanen.

Budgetteret ressourceforbrug (for inspektionsvirksomheden):

Lønsum: 19,9 ÅV

7.2.1.2 Udviklingsprojekt vedrørende udbygning af det koordinerede risiko-
bedømmelsessystem
Der har kørt et projekt i Finanstilsynet, der skulle sikre en vis harmonisering i
risikobedømmelsessystemerne på tværs af virksomhedstyper for at sikre en
større gennemsigtighed.

Formålet med denne overbygning på projektet er at arbejde videre på, hvor-
dan risikoprofilen vurderes; dvs. hvor institutternes risikopåtagning holdes
op imod deres økonomiske styrke. Endvidere vurderes det i dette projekt
nødvendigt at se på, hvordan datasiden kan forbedres og udbygges. Der er
f.eks. endnu risici (og risikoområder), som enten ikke er indeholdt i systemet
eller kan forbedres, f. eks. kreditrisici.

Resultatmål:

a) Inden 1/6-2004 skal der være udarbejdet en beskrivelse af, hvilke yderligere udbygninger af
den koordinerede risikobedømmelse, der skal foretages.

b) Inden 1/11-2004 skal der foreligge anbefalinger af, hvilke forbedringer, der skal ske på data-
siden (dvs. evt. nye/forbedrede nøgletal, bedre belysning af risikoområder etc.).

Forventet ressourceforbrug:

Lønsum: 0,37 ÅV

7.2.2 Forbrugerhensyn

7.2.2.1 Offentliggørelse af Finanstilsynets afgørelser på god skik-området
Som det fremgår af “Ny Forbrugerpolitik”, har forbrugerforhold væsentlig
betydning for mulighederne for vækst, og virksomheder, der satser på at gøre
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forbrugerne tilfredse, klarer sig bedre sammenlignet med andre lignende
virksomheder.

Det er vigtigt, at offentligheden får kendskab til de sager, Finanstilsynet be-
handler på god skik-området. Derfor vil Finanstilsynet løbende offentliggøre
trufne afgørelser på Finanstilsynets hjemmeside med henblik på at informere
både forbrugerne og de finansielle aktører således, at Finanstilsynets fortolk-
ning af god skik kommer til offentlighedens kendskab.

Finanstilsynet vil ligeledes udarbejde en statistik over alle behandlede for-
brugersager, som tilsynet enten har taget op af egen drift eller har modtaget
som klagesager i det forløbne år. Gennem den systematiske behandling vil
det være muligt over årene at måle effekten af regelsættet, herunder om antal-
let af klagesager vil mindskes eller øges.

Sideløbende med den systematiske behandling af klagesagerne vil der blive
arbejdet med forskellige parametre med henblik på at fortage en effektiv må-
ling af reglernes virkning.

Resultatmål:

Statistik vil blive offentliggjort 1. februar hvert år, første gang dog den 1. juni 2004.

Arbejdet med god skik har stor bevågenhed i Finanstilsynet, og derfor har vi
også meget fokus på, hvilken effekt vores arbejde på det område har. Vi for-
venter, at den større opmærksomhed omkring vores arbejde – som følge af
Finanstilsynets indsats – på dette område medfører, at vi i det følgende år vil
modtage flere klager, end vi hidtil har fået. I 2003 er antallet af sager ca. 125.
Dette er inkl. sager, der henvises til finansielle ankenævn efter sagsbehand-
ling som følge af, at det drejer sig om formueretlige tvister. Som led i den sta-
tistik, der vil blive offentliggjort første gang 1. juni 2004 (se ovenfor), vil det
være muligt at se, hvor mange sager Finanstilsynet har henvist til finansielle
ankenævn samt antallet af “pålæg til finansielle virksomheder”, som er givet
på baggrund af sagerne.

Resultatmål:

1) Finanstilsynet vil inden 31. december 2004 have vurderet, om der kan opstilles parametre
med henblik på at foretage en måling af reglernes virkning.

Effektindikator:

2) I 2004 er antallet af klagesager på god skik-området steget i forhold til 2003.

Forventet ressourceforbrug:

Lønsum: 0,14 ÅV
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7.2.3 Investorhensyn

7.2.3.1 Udviklingsprojekt vedrørende tilsyn med overholdelse af regnskabs-
regler mv. for børsnoterede virksomheder
Projektet skal ses i sammenhæng med EU’s regnskabsstrategi om, at alle
børsnoterede selskaber skal aflægge finansielle koncernregnskaber i over-
ensstemmelse med de internationale rapporteringsstandarder/regnskabsstan-
darder (IFRS/IAS) fra og med 2005, og at de enkelte medlemslande skal
etablere en kontrol af regnskaberne med henblik på en håndhævelse af
reglerne.

Formålet med projektet er at etablere en procedure for kontrol og håndhævel-
se af børsnoterede virksomheders overholdelse af regnskabsregler.

Resultatmål:

Inden den 1/9-2004 skal der være etableret en egentlig procedure for kontrollen i overens-
stemmelse med de internationale standarder herfor. Hermed forstås, at der skal foreligge et
notat indeholdende en beskrivelse af – samt retningslinjer for – hvorledes kontrollen skal fore-
tages. Kontrollen vil være vidtgående end den nuværende regnskabskontrol. Dette arbejde for-
ventes at blive koordineret med Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Forventet ressourceforbrug:

Lønsum: 1,6 ÅV4

7.2.4 Tværgående resultatmål under tilsynsvirksomhed

7.2.4.1 Sagsbehandlingstider
Med hensyn til sagsbehandlingstiden i forbindelse med tilsynsvirksomheden
har Finanstilsynet opstillet en række krav, da Finanstilsynet også ønsker at
være respekteret for sin hurtige sagsbehandling. Kravene omfatter langt de
fleste sager, som involverer eksterne parter. Kravene omfatter endvidere re-
visionsprotokollater, aktuarberetninger og teknisk grundlag. Kravene på dis-
se områder sikrer, at Finanstilsynet reagerer hurtigt på eventuelle kritisable
forhold i virksomhederne under tilsyn.

Resultatmålet fremgår af tabel 4 (jf. bilag 1).

7.2.4.2 Kvalitet i sagsbehandlingen
Finanstilsynet ønsker at være respekteret for sin korrekte sagsbehandling.
For at sikre dette følger Finanstilsynet op på sagernes indhold og kvalitet.
Dette gøres ved, at direktionen løbende gennemgår en række tilfældigt ud-
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valgte sager ud fra en forvaltningsretlig og en ”tilsynsmæssig” synsvinkel.
De udvælges løbende fra de omkring 2000 årlige sager og vurderes på en ska-
la fra 1-5, hvor 3 er det gode og solide resultat. Efter realitetsbehandling på
direktionsniveau sker der en tilbagemelding til det pågældende kontor.

Resultatmål:

1) I 2004 vil Finanstilsynet løbende kvalitetsvurdere mindst 25 sager.

2) Kvalitetsvurderingen skal opnå et gennemsnit på minimum 3, og mindst 80 % af sagerne
skal opnå 3 eller derover.

7.2.4.3 Enhedsomkostninger
Finanstilsynet ser det som en udfordring at effektivisere tilsynsarbejdet som
led i at optimere ressourcerne mest muligt i det risikobaserede tilsyn. På den
baggrund er der opstillet resultatmål for enhedsomkostninger for Finanstilsy-
nets inspektioner samt gennemgang af revisionsprotokollater.

Resultatmålet fremgår af tabel 5 (jf. bilag 1).

8. Menneskelige ressourcer og administration
Menneskelige ressourcer og administration omfatter Finanstilsynets perso-
nalearbejde, herunder personaleudvikling, -politik og -administration. Virk-
somhedsområdet omfatter desuden finanslovsarbejde og serviceopgaver
som sekretærer. Arbejdet inden for området tager udgangspunkt i, at de men-
neskelige ressourcer og administrationen skal understøtte Finanstilsynets øv-
rige virksomhed, og tiltag iværksættes i overensstemmelse hermed. På mini-
sterområdet er der oprettet Koncernøkonomi, der skal varetage følgende ba-
sisopgaver for institutionerne på ministerområdet – og altså herunder Finans-
tilsynet: bogholderi og regnskab; lønadministration; rejsebestilling og -af-
regning; fælles indkøb samt opgaver i tilknytning til budget, controlling og
revision.

Finanstilsynet vil til stadighed kunne leve op til de krav, som den finansielle
sektors udvikling indebærer. Dette – kombineret med at Finanstilsynet popu-
lært sagt er en vidensbaseret virksomhed – betyder, at Finanstilsynet løbende
arbejder på at udvikle medarbejdernes faglige kompetencer, så de afspejler
udviklingen i sektoren. Medarbejdernes forståelse for, hvordan finansielle
virksomheder drives i praksis, er et væsentlig element i den forbindelse. Det-
te afspejles også i det forhold, at nye medarbejdere ofte rekrutteres i sektoren.

Udviklingen af medarbejdernes kompetencer omfatter tiltag som Ekspertise-
centre og Tilsynsskolen. Ekspertisecentrene er ansvarlig for udvikling af
særlige kompetencer og rådgiver internt i sager af vanskelig eller tværgående
karakter. Tilsynsskolen er en samling af den formelle efteruddannelse i
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Finanstilsynet under én struktur. Den daglige erfarings- og vidensoverførsel,
tilrettelæggelse af arbejdsopgaver og uddelegering af ansvar tjener også en
vigtig rolle med hensyn til kompetenceudvikling. Endvidere iværksættes lø-
bende faglige udviklingsprojekter.

Finanstilsynet ser helhedsorienteret på medarbejderne og forsøger i tråd her-
med at skabe overensstemmelse mellem medarbejdernes arbejdsopgaver og
den enkeltes ønsker, erfaring og viden. Det helhedsorienterede syn indebærer
også, at Finanstilsynet tilstræber en balance mellem arbejdsopgaver og fri-
tid/familieliv. Dette sikres bl.a. ved, at den enkelte medarbejder i vidt omfang
har mulighed for at tilrettelægge arbejdsdagen.

Finanstilsynets virksomhed indebærer, at der i lovgivningen stilles særlige
krav til medarbejderne. Medarbejderne er således omfattet af en udvidet – og
strafbelagt – tavshedspligt, om hvad de gennem deres arbejde bliver vidende
om. Medarbejderne er desuden afskåret fra dels at udføre eller deltage i spe-
kulationsforretninger, dels at handle med værdipapirer m.v. i virksomheder
under tilsyn.

Administrationen og de administrative systemer, der skal støtte medarbejder-
ne i det daglige arbejde, forbedres og udvikles løbende, således at de er bru-
gervenlige og lette at vedligeholde.

Finanstilsynet arbejder endvidere med løbende målinger og kvalitetsevalu-
ering, hvilket sker for at sikre en hurtig og korrekt sagsbehandling.

8.1 4-årige målsætninger for menneskelige ressourcer og
administration

• Finanstilsynets strategi og grundlaget herfor skal fortsat være kendt og ac-
cepteret af Finanstilsynets ledelse og medarbejdere.

• Finanstilsynet vil være kendetegnet ved klare, kendte og fælles værdier og
målsætninger blandt ledelse og medarbejdere.

• Det tilstræbes, at alle nyansatte efter de første 4 år skal have kvalifikatio-
ner, der svarer til, at de har gennemgået Tilsynsskolens fælles moduler og
fagmoduler.

• Endvidere vil Finanstilsynet arbejde for en øget digitalisering i relation til
sagsbehandlingen. I den forbindelse vil Finanstilsynet arbejde for på sigt at
implementere elektronisk sags- og dokumenthåndtering (ESDH-syste-
met).

• Finanstilsynets interne administrative systemer integreres i videst muligt
omfang. Således bliver Finanstilsynet beregning af enhedsomkostninger
også løbende bedre og bedre.
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• Finanstilsynet vil udbygge tilsynsskolen med moduler, der øger medarbej-
dernes kendskab til driften af finansielle virksomheder.

8.2 2004-resultatmål vedrørende administration og menneskelige
ressourcer

8.2.1 Tilsynsskolen
I tråd med Finanstilsynets strategi om at fastholde og videreudvikle medar-
bejdernes høje faglig niveau er Finanstilsynsskolen oprettet. Finanstilsyns-
skolen har til formål at udnytte de vidensressourcer, der er i Finanstilsynet,
og at sørge for, at alle medarbejdere på tværs af fagkontorer får adgang til og
undervisning i relevant viden. Finanstilsynsskolen er bygget op omkring tre
modultyper: fællesmoduler, som er obligatoriske for alle nyansatte, fagmo-
duler, som retter sig mod visse kontorer eller medarbejdergrupper, og frie
moduler, der er forskellige fra år til år.

Resultatmål:

Inden 1/12-2004 skal den løbende implementering af de foreslåede ændringer på baggrund af
evalueringen af tilsynsskolen i 2003 være gennemført.

Forventet ressourceforbrug:

Lønsum: 0,37 ÅV

8.2.2 Det rummelige arbejdsmarked
Finanstilsynet vil til stadighed arbejde for at opfylde målsætningerne ved-
rørende det rummelige arbejdsmarked. Derfor vil Finanstilsynet leve op til
nedenstående målsætning med hensyn til at have personer ansat på særlige
vilkår.

Resultatmål:

Mål Resultat

2002 4 (3,0 %) 4

2003 6 (3,5 %) 6

2004 6 (3,5 %)

8.2.3 Projekt vedrørende Finanstilsynet som et enhedstilsyn med øget
effektivitet

Finanstilsynet har i 2003 påbegyndt et tværgående projekt, der på systema-
tisk og vedvarende vis skal analysere sammenhængen mellem resultater og
ressourceanvendelsen i Finanstilsynet. E-modellen bliver brugt som værktøj
til dette. Modellens styrke er, at den har et kraftigt fokus på sammenhængen
mellem indsats og resultater og dermed kan analysere, hvordan Finanstilsy-
net gennem bevidste indsatser opnår bedre resultater. Den forventede effekt
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er således, at Finanstilsynet på systematisk vis finder frem til indsatsområder,
der gennem øget fokus kan sikre, at Finanstilsynet hele tiden kommer tættere
på visionen.

Den første selvevaluering for hele Finanstilsynet, der skal kortlægge hen-
holdsvis styrker og forbedringsområder, forventes færdig primo 2004. Selve-
valueringen påpeger styrker og mulige forbedringsområder.

Resultatmål:

Inden 1/3-2004 er Finanstilsynets første selvevaluering udarbejdet.

Forventet ressourceforbrug:

Lønsum: 0,41 ÅV

8.2.4 Arbejdet med værdier i Finanstilsynet
Finanstilsynet har i 2003 gennemført en klimamåling af, hvordan Finanstil-
synet lever op til koncernens værdier. Målingen viste, at Finanstilsynet har
forbedringspotentialer med hensyn til værdierne “Vi lytter til alle og tænker
på tværs, ”Vi viser handlekraft" og “Sammen skaber vi en god arbejdsplads”.
Dette ønsker Finanstilsynet selvfølgelig at forbedre.

Resultatmål:

Ved en klimamåling gennemført ultimo 2004 blandt medarbejderne opnår Finanstilsynet et
bedre resultat med hensyn til ovennævnte værdier og et ikke forringet resultat vedrørende de
øvrige koncernværdier.

Forventet ressourceforbrug:

Lønsum: 0,14 ÅV

8.2.5 Udviklingsprojekt vedrørende ESDH-systemet i Finanstilsynet
Finanstilsynet har i mange år benyttet sig af et klassisk elektronisk journalsy-
stem (SCANJOUR), hvor nøgleoplysninger om sager og akter registreres
elektronisk, mens selve indholdet af sager og akter (dokumenter m.v.) lagres
i papirformat.

Efterhånden som mere og mere korrespondance foregår elektronisk, og do-
kumenter derfor foreligger på elektronisk form, forekommer det hensigts-
mæssigt at overgå fra et papirarkiv til et elektronisk arkiv.

Journaliseringen af allerede foreliggende elektroniske dokumenter som
e-post og udgående dokumenter, vil kunne foregå mere smidigt og let, idet
registrering og lagring vil kunne foregå elektronisk og i et arbejdstrin knyttet
til udarbejdelsen af dokumentet.
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Formålet med projektet er at effektivisere journaliseringen af dokumenter
som foreligger på elektronisk form. Samtidig iværksættes første del af
etableringen af et elektronisk arkiv.

Resultatmål:

Inden 1/10-2004 skal det være muligt at journalisere alle e-mails (såvel indgående som udgå-
ende) samt alle udgående dokumenter elektronisk og lagre dem i elektronisk arkiv.

Forventet ressourceforbrug:

Lønsum: 0,28 ÅV

8.2.6 Brugerundersøgelse
Finanstilsynet vil i 2004 gennemføre en brugerundersøgelse. Dette er en op-
følgning på den seneste, som Finanstilsynet gennemførte i 2001.

Resultatmål:

Inden 1/11-2004 skal brugerundersøgelsen være gennemført

Forventet ressourceforbrug:

Lønsum: 0,34 ÅV
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BILAG 1:
Tabel 4: Sagsbehandlingstider.

Sagsgruppe Resultat-
mål

Krav 1)

Generelle og speci-
fikke tilsynssager

80 % Maksimal brevbesvarelsestid på 25 dage for 1. og efterføl-
gende akter. Sagsbehandlingstiden må ikke overstige 30
dage.

Insiderhandel og
kursmanipulation

80 % Inden 120 dage skal der være truffet beslutning om sagen
skal overgives til politiet.

Aktuarberetninger 100 % Inden 25 dage skal alle aktuarberetninger gennemgås
m.h.p. at identificere dem, som kræver yderligere behand-
ling.Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for afslutning
af gennemgang er 75 dage og skal være afsluttet inden
årets udgang.

Revisionsprotokolla-
ter

100 % Inden 25 dage skal alle revisionsprotokollater gennemgås
m.h.p. at identificere dem, som kræver yderligere behand-
ling.Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for afslutning
af gennemgang er 75 dage og skal være afsluttet inden
årets udgang.

Anmeldelse af tek-
nisk grundlag

100 % /
85 %

Inden 25 dage skal alle anmeldelser være gennemgået
m.h.p. at identificere behovet for yderligere behandling og
kvittering være sendt. 85 % af anmeldelserne skal være
færdigbehandlet inden i alt 60 dage.

Skriftlig tilbagemel-
ding til virksomhe-
derne

Skriftlig tilbagemelding til virksomhederne efter inspektion
skal i gennemsnit ske senest efter 20 dage.

1) Kravet opgøres i arbejdsdage.
Finanstilsynet vil i fremtiden i højere grad beregne gennemsnitlige sagsbehandlingstider. På
den baggrund er der for to af sagsområderne opstillet resultatmål for gennemsnitlige sags-
behandlingstider.

Tabel 5: Enhedsomkostninger5.
Realiseret6 Budget Mål

2003 2004 2005 2006 2007

Internationale møder7 43 t 38 t 37 t 36 t 35 t

Inspektioner8 - 212 t 208 t 204 t 200 t

Revisionsprotokollater - 9,5 t 9,3 t 9,1 t 8,9 t

Der arbejdes med en løbende effektivisering på mindst 2 % i forhold til det foregående år.
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5 Enhedsomkostningerne dækker over direkte lønudgifter pr. enhed.
6 Dette er opgjort pr. den 30/11-2003.
7 For deltagelse pr. internationalt møde er det inkl. forberedelse, selve afholdelsen og op-

følgningen på mødet.
8 Inspektioner dækker over forberedelsen, selve inspektionen på stedet samt opfølgning



Tabel 6: Tilsyns- og reguleringsudgifter pr. mia. i balancesum og pr. virk-
somhed

2000 2001 2002

Tilsyns-
virksomhed

Pr. mia. i balance 16.896 15.621 13.881

Pr. virksomhed 137.126 134.340 132.863

Regulerings-
virksomhed

Pr. mia. i balance 5.430 5.903 7.209

Pr. virksomhed 44.069 50.763 69.004

Begrebsafklaring
Mission Missionen er udtryk for Finanstilsynets kerneopgaver eller med andre ord eksi-

stensberettigelse. Populært sagt er det de opgaver på et overordnet niveau, der
bevilliges penge til på finansloven (tidligere blev det betegnet som formål)

Vision Med vision forstås, hvad Finanstilsynet gerne vil arbejde hen imod. Visionen er
med andre ord det, som Finanstilsynet som helhed sigter imod. Visionen evalu-
eres årligt.

Værdier Der er formuleret koncernværdier, som Finanstilsynet i sit daglige virke efterle-
ver. Finanstilsynet har opstillet konkrete leveregler i relation til hver værdi for at
vise, hvordan hver værdi kommer til udtryk i det daglige arbejde.

Strategi Finanstilsynet strategi er en operationalisering af visionen. Med andre ord er det
"planen" over de handlinger, som skal sikre, at Finanstilsynet bevæger sig imod
og samtidig opfylder sin mission.

Politik
(principper)

I Finanstilsynet er politik (principper) udtryk for formulerede regler og holdninger
til arbejdet indenfor et afgrænset område. I modsætning til værdier er der såle-
des tale om en detaljeret beskrivelse af, hvordan arbejdet skal udføres. Et eks-
empel er vores politik for inspektionsplanlægningen.

Mål Finanstilsynets mål er konkrete resultater, som man stræber efter indenfor en
bestemt (kortvarig) tidshorisont. Fx 1-årige resultatmål i resultatkontrakten.

Processer Processer er de konkrete handlinger, som Finanstilsynet udfører for at tilveje-
bringe en ydelse. Processer kan gå på tværs af kontorerne og kan indeholde
forretningsgange for flere delprocesser. Finanstilsynets kerneprocesser ligger
indenfor tilsyns- og reguleringsvirksomhed.

Kvalitet I Finanstilsynet er kvalitet udtryk for, at der er overensstemmelse mellem for-
ventning og resultat. Forventningerne er, at tilsynet ikke alene lever op til gæl-
dende lovgivning men også strategi og politik (principper) samt er effektivt. Med
andre ord er det et niveau for, "hvor godt noget er".

Ydelser Reguleringsvirksomhed: lovforslag, bekendtgørelser, deltagelse i og forberedel-
se af forhandling om EU-reglerTilsynsvirksomhed: tildeling og inddragelse af til-
ladelse til finansielle virksomheder samt andre udstedere og investorer i
værdipapirer
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Finanstilsynets interessenter
Definition Finanstilsynet

Ejer: Indehaveren af den "endelige beslut-
ningskompetence". Ejerens egen succes er
afhængig af vores indsats og resultater

Tilsyn: Det Finansielle Virksomhedsråd.
Fondsrådet.
Regulering: Departementet, Fondsråd.
Intern administration: Departementet.

Bruger: Modtagere af vores ydelser Departementet, de finansielle virksomheder
samt andre udstedere af og investorer i vær-
dipapirer.

Slutbruger: Modtagere der indirekte er påvir-
ket af vores ydelser gennem brugerne

Eksisterende og potentielle kunder i finansiel-
le virksomheder samt eksisterende og poten-
tielle investorer i værdipapirer.

Medarbejder: Alle ansatte i organisationen Alle ansatte

Leder: Har fagligt og/eller personaleansvar Direktionen samt kontor- og souscheferne

Leverandør: Leverer en ydelse, som organi-
sationen betaler for

Fx IBM, rengøringsselskab, trykkeri, vagtsel-
skab, konsulenter.

Partner: Dem som organisationen har fælles
mål med indenfor det relevante samarbejds-
område og deler viden med

Tilsyn i andre EØS-lande og Danmarks Natio-
nalbank. Andre styrelser på ministerområdet
samt andre ministerier.

Øvrige interessenter: De der påvirker os eller
bliver påvirket af os

Interesseorganisationer, pressen, Folketinget.

Scorebog
Nedenstående scorebog definerer opfyldelsen af Finanstilsynets resultatmål.

Afsnit Resultatmål Målet ikke
opfyldt
(0 points)

Målet delvist
opfyldt
(33 points)

Målet opfyldt
(67 points)

Reguleringsvirksomhed

6.2.1 Udviklingsprojekt vedrøren-
de Basel II-reglerne

Milepæl ikke
gennemført

Milepæl
gennemført
efter 1/12

Milepæl
gennemført
inden 1/12

6.2.2 Udviklingsprojekt vedr.
gennemgang af internationa-
le standarder vedrørende
finansiel regulering og tilsyn

Milepæl ikke
gennemført

Milepæl
gennemført ef-
ter 1/6

Milepæl
gennemført in-
den 1/6

6.2.3 Udstedelse af god skik-reg-
ler for investerings- og spe-
cialforeninger

Bekendtgørelse
ej udstedt

Bekendtgørelse
udstedt efter
1/6

Bekendtgørelse
udstedt inden
1/6

6.2.4 Udstedelse af god skik-reg-
ler for arbejdsmarkedspen-
sioner

Bekendtgørelse
ej udstedt

Bekendtgørelse
udstedt efter
1/12

Bekendtgørelse
udstedt før 1/12

6.2.5 Ministerbetjening: rettidig-
hed

[0 %; 85 %[ [85 %; 95 %[ [95 %; 100 %]

6.2.5 Ministerbetjening: anvende-
lighed

[0 %; 85 %[ [85 %; 95 %[ [95 %; 100 %]

69



Afsnit Resultatmål Målet ikke
opfyldt
(0 points)

Målet delvist
opfyldt
(33 points)

Målet opfyldt
(67 points)

6.2.6 Lovprogrammet: Kvalitets-
måling

Gennemsnit
[0; 2,5[

Gennemsnit
[2,5; 3[

Gennemsnit
[3; 5]

6.2.7 Udstedelse af bekendtgørel-
ser

Over 2 overhol-
der ikke planen

2 eller derunder
overholder ikke
planen

Alle overholder
planen

6.2.8 Internationalt arbejde:
gennemførsel af EU-regler

Position ej fast-
holdt

- Position fast-
holdt

6.2.8 Internationalt arbejde: en-
hedsomkostninger

Afvigelse på
mere end
+20 %

Afvigelse på
mellem +10 %
og +20 %

Afvigelse inden-
for +10 %

Tilsynsvirksomhed

7.2.1.1 Inspektioner: inspektionspla-
nen

Under 90 %
gennemført

[90 %; 100 %[
gennemført

100 % gennem-
ført

7.2.1.1 Inspektioner: risikovurderin-
ger

Ej udarbejdet Udarbejdet in-
den inspek-
tionsplan-en

Udarbejdet og
indarbejdet i in-
spektions-
plan-en

7.2.1.2 Udviklingsprojekt vedr. ud-
bygning af det koordinerede
risikobedømmelsessystem

Milepæle ej
gennemført

Én milepæl
gennemført til
tiden

Milepæle
gennemført til
tiden

7.2.2.1 Offentliggørelse af Finanstil-
synets afgørelser på god
skik-området: løbende of-
fentliggørelse

Ikke offentlig-
gjort

Offentliggjort
efter den 1/6

Offentliggjort in-
den 1/6

7.2.2.1 Offentliggørelse af Finanstil-
synets afgørelser på god
skik-området: effekt

Ingen delmål
gennemført

Ét delmål op-
fyldt

Begge delmål
opfyldt

7.2.3.1 Udviklingsprojekt vedr. kon-
trol med overholdelse af
regnskabsregler mv. for
børsnoterede virksomheder

Milepæl ej
gennemført

Milepæl
gennemført
efter 1/9

Milepæl
gennemført
inden 1/9

7.2.4.1 Sagsbehandlingstider
(jf. bilag 1)

Overholdt for
0-2 sags- grup-
per

Overholdt for
3-6 sagsgrup-
per

Overholdt for
alle sagsgrup-
per

7.2.4.2 Kvalitet i sagsbehandlingen:
antal sager til kvalitetsvur-
dering

Under 20 20-24 sager 25 sager eller
flere

7.2.4.2 Kvalitet i sagsbehandlingen:
kvalitetsvurderingen

Gennemsnit [0;
2,5[

Gennemsnit
[2,5; 3[

Gennemsnit
[3; 5]

7.2.4.3 Enhedsomkostninger (jf. bi-
lag 1)

Afvigelse på
mere end 20 %

Afvigelse på
mellem
10-20 %

Afvigelse inden-
for 10 %

Administration og menneskelige ressourcer

8.2.1 Tilsynsskolen Ej implemen-
teret

Implementeret
efter 1/12

Implementeret
inden 1/12
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Afsnit Resultatmål Målet ikke
opfyldt
(0 points)

Målet delvist
opfyldt
(33 points)

Målet opfyldt
(67 points)

8.2.2 Det rummelige arbejdsmar-
ked

Under 4 ansat
på særlige vil-
kår

4-5 ansat på
særlige vilkår

6 ansat på sær-
lige vilkår

8.2.3 Projekt vedr. Finanstilsynet
som et enhedstilsyn med
øget effektivitet (Excellence)

Selvevaluering
ej udarbejdet

Selvevaluering
udarbejdet efter
1/3

Selvevaluering
udarbejdet in-
den 1/3

8.2.4 Arbejdet med værdier i
Finanstilsynet

Ej opnået et
bedre resultat

- Opnået et bed-
re resultat

8.2.5 Udviklingsprojekt vedr.
ESDH-systemet i Finanstil-
synet

Milepæl ikke
gennemført

Milepæl
gennemført
efter 1/10

Milepæl
gennemført
inden 1/10

8.2.6 Brugerundersøgelse Ikke gennemført Gennemført
efter 1/11

Gennemført
inden 1/11

Formalia for resultatkontrakt
Resultatkontrakten træder i kraft 1. januar 2004

Denne 4-årige resultatkontrakt er en del af et samlet aftalesystem og indgås
mellem Økonomi- og Erhvervsministeriets departement og Finanstilsynet.
Kontrakten indeholder såvel 4-årige målsætninger for perioden 2004-2007
som 1-årige resultatmål for 2004.

Parterne er enige om, at de 4-årige målsætninger ikke er bindende, men udgør
strategiske retningslinier for de kommende års arbejde. De 4-årige målsæt-
ninger vil blive justeret under indtryk af forandringer i Finanstilsynets om-
verden og strategi.

Ved udgangen af 2004 vil kontrakten blive genforhandlet med henblik på en
rullende fornyelse og justering af 4-årige mål for perioden 2005-2008. Sam-
tidig aftales nye 1-årige resultatmål for 2005.

Genforhandling/justering af kontrakten kan finde sted ved væsentlige æn-
dringer af det grundlag, som kontrakten er indgået på, og i øvrigt når parterne
er enige herom.

Resultatopfyldelsen i forhold til Finanstilsynets resultatmål for 2004 afrap-
porteres til departementet samtidigt med fremsendelsen af rammeredegørel-
ser. I forbindelse med indsendelse af status på resultatkontrakter, vil Finans-
tilsynet angive forslag til korrigerende handlinger, hvis det afviger fra det
forventede.
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Den endelige resultatopfyldelse afrapporteres i Finanstilsynets årsrapport for
2004.

Kontrakten er ikke retslig bindende og fjerner ikke ministerens beføjelser og
ansvar.

Kontrakt er færdigforhandlet mellem parterne:

København, den 29. december 2003

Michael Dithmer Henrik Bjerre-Nielsen
Departementschef Direktør
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Bilag 2.
Direktionens og kontorernes ansvarsområder pr.
31. december 2003

Direktionens medlemmer og ansvarsområder

Direktør: Henrik Bjerre-Nielsen
Vicedirektør: Flemming Nytoft Rasmussen
Vicedirektør: Peter Sylvest Larsen
Vicedirektør: Susanne Kortsen

Direktør Henrik Bjerre-Nielsen leder direktionens arbejde og står til ansvar
over for ministre og råd. Direktøren har det overordnede faglige ansvar for
strategisk planlægning og fordelingen af ressourcer blandt kontorerne.

Vicedirektør Flemming Nytoft Rasmussen med ansvar for tilsynet med alle
finansielle virksomheders økonomiske styrke og risikoprofil.

Vicedirektør Peter Sylvest Larsen med ansvar for den øvrige del af tilsynet
med de finansielle virksomheder, tilsynet med investorer og udstedere samt
det lovforberedende og -fortolkende arbejde.

Vicedirektør Susanne Kortsen med ansvar for intern administration og infor-
mation.

Kontorer og ansvarsområder

Bankkontor
Tilsyn med mindre og mellemstore pengeinstitutter m.v.; lov om banker og
sparekasser, lov om sparevirksomheder, lov om udstedere af elektroniske
penge, møntloven, check- og vekselloven og lov om en garantifond for ind-
skydere og investorer samt fællesbestemmelser i tilsynslovgivningen om
direktionens ret til at påtage sig andre erhverv og forbudet mod at foretage
spekulationsforretninger, hvidvask nationalt, i EU og internationalt (Financi-
al Action Task Force).
Kontorchef Thomas Kjøller

Børskontor
Lov om værdipapirhandel, overvågning af værdipapirmarkedet, herunder
behandling af insidersager og sager om kursmanipulation; tilsyn med fonds-
børser, autoriserede markedspladser og pengemarkedsmæglere.
Kontorchef Stig Nielsen
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Edb-kontor
Drift og udvikling af Finanstilsynets edb-systemer.
Edb-chef Per Madsen

Internationalt kontor
Koordinering af Finanstilsynets ministerbetjening vedr. internationale for-
hold, herunder møder i Konkurrenceevnerådet og ECOFIN; EU-specialud-
valget for den finansielle sektor; Værdipapirkomiteen i EU (ESC); Forsi-
kringskomiteen i EU (IC); Det rådgivende bankudvalg i EU (BAC); sager i
forbindelse med EU’s udvidelse, herunder Phare Twinning; forhandlinger
om Memoranda of Understanding med udenlandske tilsynsmyndigheder;
generelle sager i OECD.
Kontorchef Torben Weiss Garne

Juridisk kontor
Ministerbetjening, lov om finansiel virksomhed m.v., lovteknik på Finanstil-
synets love og bekendtgørelser, lovfortolkning og anden juridisk bistand i
øvrigt, direktionssekretariat på det juridiske område, sekretariat for det
Finansielle Virksomhedsråd, Fondsrådet og Pensionsmarkedsrådet, opfølg-
ning på Erhvervsankenævnssager.
Kontorchef Malene Stadil

Kontor for Finansiel Rapportering
Strategisk planlægning, udarbejdelse og fortolkning af bestemmelser om
regnskab og revision i alle tilsynsbelagte virksomheder og særligt tilsyn med
de regnskabs- og revisionsmæssige bestemmelser.
Kontorchef Lars Østergaard

Kontor for Fondsmæglerselskaber og Investeringsforeninger
Tilsyn med børsmæglerselskaber og fondsmæglerselskaber samt inve-
steringsforeninger og specialforeninger; lov om fondsmæglerselskaber samt
lov om investeringsforeninger og specialforeninger; værdipapir- og porteføl-
jeforvaltningsrisiko.
Kontorchef Marianne Knudsen

Kontor for Forbrugerspørgsmål og Forsikringsformidlere
Tilsyn med forsikringsformidlere; forbrugerspørgsmål, herunder god skik
regler; fællesbestemmelser i tilsynslovgivningen om ledelsens egnethed og
hæderlighed (fit and proper); de finansielle virksomheders tavshedspligt og
persondatalovgivning m.m.; Garantifonden for skadesforsikringsselskaber.
Kontorchef Annette Bjåland Andersen
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Kontor for Livs- og Pensionsforsikring
Tilsyn med livsforsikringsselskaber, pensionskasser firmapensionskasser og
arbejdsskadekasser samt ATP, LD og AES; lov om forsikringsvirksomhed
og lov om tilsyn med firmapensionskasser. Bestemmelser om ledelse og in-
vesteringer i lov om arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om Lønmodta-
gernes Dyrtidsfond og lov om sikring mod følger af arbejdsskade.
Kontorchef Charlotte Møller

Kontor for Reassurance og Skadesforsikring
Tilsyn med skadesforsikringsselskaber og genforsikringsselskaber; genfor-
sikring.
Kontorchef Michael Holm

Kredit- og Markedsrisikokontor
Tilsyn med store pengeinstitutter, specialiserede pengeinstitutter, Værdipa-
pircentralen og Danmarks Skibskreditfond; kreditrisici, markedsrisici og be-
talingssystemer.
Kontorchef Lars Stage

Realkreditkontor
Tilsyn med realkreditinstitutter; vurdering af fast ejendom, lov om realkre-
ditlån og realkreditobligationer m.v.; koncernspørgsmål, herunder fællesbe-
stemmelser i tilsynslovgivningen om koncerner og koncerninterne transak-
tioner.
Kontorchef Jørn Andersen

Sekretariatskontor
Budget og regnskab, personaleadministration, organisationsudvikling, infor-
mation og virksomhedsplanlægning; sekretærcentre; servicefunktioner.
Vicedirektør Susanne Kortsen

Økonomisk-statistisk kontor
Økonomiske analyser, statistikproduktion, konkurrenceforhold, edb-tilsyn
og it-sikkerhed.
Kontorchef Lilian Askgaard
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Bilag 3.
Råds- og udvalgsmedlemmer pr. 31. december 2003

Det Finansielle Virksomhedsråd

Det Finansielle Virksomhedsråd er nedsat i henhold til § 345 i Lov om
finansiel virksomhed, lovbekendtgørelse nr. 1268 af 19. december 2003. Rå-
det har det tidligere Forsikringsråd som forbillede, men har en kompetence
der dækker størstedelen af det finansielle virksomhedsområde. Rådet be-
skæftiger sig således med penge- og realkreditinstitutter, forsikringsselska-
ber, pensionskasser, forsikringsmæglere, ATP, LD, fondsmæglere og udste-
dere af elektroniske penge.

Rådet er en del af Finanstilsynet og skal som sådan:

• træffe afgørelser i tilsynssager af principiel karakter samt i tilsynssager, der
har videregående betydelige følger for finansielle virksomheder og finans-
ielle holdingvirksomheder,

• rådgive Finanstilsynet i forbindelse med udstedelse af regler samt
• bistå Finanstilsynet med tilsynets informationsvirksomhed.

Rådet har 8 medlemmer og sammensætningen afspejler såvel branchekend-
skab som kendskab til brugerinteresser. Endvidere kan Rådet afhængig af sa-
gernes karakter inddrage den nødvendige ekspertise, idet der til Rådet er ud-
peget en række særligt sagkyndige. De særligt sagkyndige har ikke stem-
meret i Rådet.

Rådets forretningsorden er fastsat i bekendtgørelse nr. 986 af 5. december
2002.

Rådets sammensætning:

Professor, dr.jur. Torsten Iversen (formand)
Udnævnt af økonomi- og erhvervsministeren
Suppleant: lic.jur. Lars Hedegaard Kristensen

Lektor, cand.jur. Jane Bolander (næstformand)
Udnævnt af økonomiministeren
Suppleant: lic.jur. Lars Hedegaard Kristensen

Nationalbankdirektør Jens Thomsen
Udnævnt af økonomiministeren efter indstilling af Danmarks Nationalbank
Suppleant: Kontorchef Jens Lundager
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Afdelingschef Villy Dyhr
Udnævnt af økonomiministeren efter indstilling af Forbrugerrådet
Suppleant: Cand.jur. Anne Dehn Jeppesen
Særligt sagkyndige: Cand.jur. Anne Dehn Jeppesen og cand.polit. Kåre Em-
toft

Birgitte Nielsen
Udnævnt af økonomiministeren efter indstilling af Dansk Industri, Danmarks
Rederiforening, Det danske Handelskammer, Dansk Handel & Service,
Håndværksrådet og Landbrugsrådet.
Suppleant: Økonomidirektør Jens Løgstrup
Særligt sagkyndige: Manager Henrik Balslev og kontorchef Jens Lohfert Jør-
gensen

Koncerndirektør Peter Engberg Jensen
Udnævnt af økonomiministeren efter indstilling af Realkreditrådet.
Suppleant: Direktør Torben Gjede
Særligt sagkyndige: Vicedirektør Inge Marie Gotil og afdelingsdirektør
Karen Havers-Andersen

Bankdirektør Jakob Brogaard
Udnævnt af økonomiministeren efter indstilling af Finansrådet, Den Danske
Børsmæglerforening, Den Danske Fondsmæglerforening og Investerings-
Rådet.
Suppleant: Vicedirektør Klaus Willerslev-Olsen
Særligt sagkyndige: Juridisk chef Karen Frøsig, direktør Ole Stæhr og direk-
tør Pernille Gangsted-Rasmussen

Direktør Steen Leth Jeppesen
Udnævnt af økonomiministeren efter indstilling af Forsikring & Pension,
Foreningen af FirmaPensionskasser, Forsikringsmæglernes Branchefore-
ning, Forsikringsmæglerforeningen i Danmark og Arbejdsmarkedets Til-
lægspension/Lønmodtagernes Dyrtidsfond.
Suppleant: Vicedirektør Carsten Andersen
Særligt sagkyndige: Direktør Peter Melchior, direktør Poul Almlund, forsi-
kringsmægler, advokat Pernille Skinnerup og direktør Lars Rohde
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Fondsrådet
Fondsrådet er nedsat i henhold til lov nr. 1072 af 20. december 1995 om vær-
dipapirhandel m.v. med senere ændringer, jf. bekendtgørelse nr. 591 af 13.
juli 1999 af lov om værdipapirhandel m.v.

Ifølge § 83 i nævnte lov skal Fondsrådet virke for et velfungerende dansk
værdipapirmarked, som har en sådan effektivitet, gennemskuelighed og kon-
kurrencedygtighed, at det er attraktivt for udstedere, investorer og værdipa-
pirhandlere, og som lever op til internationale standarder. Finanstilsynet vir-
ker som sekretariat for Fondsrådet. I bekendtgørelse nr. 833 af 23. oktober
1997 er Fondsrådets forretningsorden fastlagt.

Fondsrådets sammensætning:

Direktør Erik Bonnerup (formand)
Professor, cand.jur. Mette Neville (næstformand)
(Udnævnt af økonomiministeren)

Økonomidirektør Klaus Nyborg
Suppleant: Viceadm. direktør Kurt Anker Nielsen
(Indstillet af Dansk Industri, Danmarks Rederiforening og Det Danske Han-
delskammer i fællesskab)

Porteføljemanager Elisabeth Bruus Rasmussen
Suppleant: Jurist Mona L. Frandsen
(Indstillet af Arbejdsmarkedets Tillægspension og Lønmodtagernes Dyrtids-
fond i fællesskab)

Direktør Niels Roth
Suppleant: Vicedirektør Kaj Østergaard Mortensen
(Indstillet af Børsmæglerforeningen)

Bankdirektør Peter Lybecker
Suppleant: Underdirektør Frank Fryd Petersen
(Indstillet af Børsmæglerforeningen)

Chefjurist Erik Sevaldsen
Suppleant: Direktør Jan Kondrup
(Indstillet af Finansrådet og InvesteringsForeningsRådet i fællesskab)

Direktør Thomas Mitchell
Suppleant: Vicedirektør Bjarne Dyreborg-Carlsen
(Indstillet af Realkreditrådet)
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Kontorchef Jens Lundager
Suppleant: Prokurist Suzanne Hyldahl
(Indstillet af Danmarks Nationalbank)

Direktør Erik Adolphsen
Suppleant: Direktør Knud Nissen
(Indstillet af Forsikring & Pension og Foreningen af Firmapensionskasser i
fællesskab)

Koncerndirektør Poul Almlund
Suppleant: Fondsdirektør Hasse Jørgensen
(Indstillet af Forsikring & Pension og Foreningen af Firmapensionskasser i
fællesskab)

Advokat Ejvind Sandal
Suppleant: Økonom Kåre Emtoft
(Indstillet af Forbrugerrådet og Dansk Aktionærforening i fællesskab)

Pensionsmarkedsrådet
Som opfølgning på en anbefaling fra udvalget om mere demokrati og åben-
hed om pensionsinstitutternes investeringsbeslutninger m.v., jf. Økonomimi-
nisteriets betænkning nr. 1306, december 1995, besluttede regeringen at ned-
sætte et pensionsmarkedsråd.

Derudover har regeringen som opfølgning på rapporten “Større valgfrihed i
pensionsopsparingen”, jf. rapport fra maj 2003 fra Økonomi- og Erhvervs-
ministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Finansministeriet samt Skattemini-
steriet, valgt at revidere Pensionsmarkedsrådets sammensætning og kommis-
sorium.

Pensionsmarkedsrådet skal bidrage til at holde gang i debatten om åbenhed
omkring pensionsinstitutternes investeringspolitik og sikre fortsat fokus på
institutternes investeringsbeslutninger samt udviklingen af medlemsindfly-
delse.

Finanstilsynet og Konkurrencestyrelsen virker som sekretariat for Pensions-
markedsrådet.

Pensionsmarkedsrådets sammensætning:

Pensionsmarkedsrådet består af 16 medlemmer.

Professor Lennart Lynge Andersen (formand)
(Udnævnt af økonomi- og erhvervsministeren)
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Specialkonsulent Kristian Vie Madsen
(Indstillet af Økonomiministeriet)

Professor Anders Grosen
(Udnævnt af økonomiministeren)

Konsulent Gitte T. Henriksen
(Indstillet af Akademikernes Centralorganisation, AC)

Specialkonsulent Anne Cathrine Tjellesen
(Indstillet af Beskæftigelsesministeriet)

Underdirektør Thor Kleif
(Indstillet af ATP og LD)

Overenskomstchef Steen Müntzberg
(Indstillet af Dansk Arbejdsgiverforening)

Specialkonsulent Carsten Brogaard
(Indstillet af Finansministeriet)

Økonom Kåre Emtoft
(Indstillet af Forbrugerrådet)

Direktør Flemming Søgaard
Vicedirektør Carsten Andersen
(Indstillet af Forsikring & Pension)

Underdirektør Annegrete Birck Jakobsen
(Indstillet af Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd)

Kent Lassen
(Indstillet af Kommunernes Landsforening, Amtsrådsforeningen samt Kø-
benhavns og Frederiksberg kommuner)

Cheføkonom Jan Kæraa Rasmussen
(Indstillet af Landsorganisationen i Danmark)

Jens Loft Rasmussen
(Indstillet af Finansrådet)

Kontorchef Birgitte Olesen
(Indstillet af Socialministeriet)
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Bilag 4. Deltagelse i nationale råd, nævn og udvalg

EU-specialudvalget for den finansielle sektor
Specialudvalget udgør det første trin i den danske EU-beslutningsprocedure
vedrørende direktivforslag og forslag til forordninger, der omhandler regu-
lering af finansielle forhold. Udvalget identificerer forslagenes indhold og
rækkevidde, samt udarbejder forslag til danske holdninger. I udvalget, som
ledes af Finanstilsynet, deltager en række ministerier, styrelser samt interes-
seorganisationer.

Grønlandsudvalget
Grønlandsudvalget er et stående udvalg, som er nedsat for at følge, rådgive
og bistå ved tilsyn med realkreditinstitutters långivning i Grønland. Finans-
tilsynet har formandskabet, og Grønlands Hjemmestyres Økonomidirektorat
og Direktoratet for Boliger og Infrastruktur samt de långivende realkreditin-
stitutter er repræsenteret i udvalget. Der afholdes halvårlige møder på skift
hos Finanstilsynet og i Grønland.

Finanstilsynets Rådgivende Regnskabsudvalg for kreditinstitutter og
fondsmæglerselskaber
Udvalget blev oprettet i november 1998 og erstattede det hidtidige Rådgiven-
de Regnskabsudvalg for pengeinstitutter. Udvalget består ud over Finanstil-
synet af repræsentanter for Finansrådet, herunder Lokale Pengeinstitutter,
Realkreditrådet, Børsmæglerforeningen, Den Danske Fondsmæglerfore-
ning, Danmarks Nationalbank, Københavns Fondsbørs, Foreningen af Stat-
sautoriserede Revisorer og Foreningen Registrerede Revisorer FRR og Revi-
sionschefkredsen.

Udvalget er oprettet som et hovedudvalg, hvori der drøftes principielle og
mere politisk betonede regnskabsmæssige spørgsmål af relevans for såvel
pengeinstitutter og realkreditinstitutter som fondsmæglerselskaber.

Til mere virksomhedsspecifikke spørgsmål er der nedsat specialudvalg.

Finanstilsynets Rådgivende Regnskabsudvalg for forsikring
Udvalget består af repræsentanter for Forsikring & Pension, Foreningen af
Statsautoriserede Revisorer, Foreningen Registrerede Revisor FRR og Den
Danske Aktuarforening.

Udvalget drøfter principielle og mere politisk betonede regnskabsmæssige
spørgsmål af relevans for såvel forsikringsselskaber som pensionskasser.
Der har i 2003 været nedsat et underudvalg, Nøgletalsudvalget, der har drøf-
tet revision af regnskabsnøgletal for livsforsikring og pensionskasser.
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Revisionsudvalg
Revisionsudvalget er et permanent udvalg, der under Finanstilsynets ledelse
drøfter principielle spørgsmål vedrørende revisionsbestemmelser for de
finansielle virksomheder.

Udvalget består af repræsentanter fra henholdsvis Foreningen af Statsautori-
serede Revisorer og Foreningen Registrerede Revisor FRR (eksterne revi-
sorer) og Revisionschefkredsen (interne revisorer) for hver af de berørte in-
stituttyper.

Udvalg om værdiansættelse af udlån og kapitaldækning
Udvalg om værdiansættelse af udlån og kapitaldækning blev nedsat i 2003 af
Finanstilsynet og består af repræsentanter fra Finansrådet, Realkreditrådet,
Foreningen af Statsautoriserede Revisorer og Nationalbanken. Der er under
dette udvalg nedsat tre underudvalg. Underudvalgene består af et regnskabs-
udvalg, et udvalg vedrørende konsekvensberegninger og et skatteudvalg.

Udvalget undersøger konsekvenserne af en overgang til IAS/IFRS princip-
perne for værdiansættelse af udlån, herunder også under hensyntagen til den
internationale udvikling på kapitaldækningsområdet.

Udvalget fortsætter sit arbejde i 2004.

Finanskredsen
Finanskredsen er nedsat med henblik på at udveksle synspunkter m.v. om
igangværende og kommende regulering af den finansielle sektor. I udvalget
deltager Forsikring & Pension, Finansrådet, Realkreditrådet, Økonomi- og
Erhvervsministeriet, Nationalbanken samt Finanstilsynet.

Kontaktudvalget
Kontaktudvalget er en undergruppe under Finanskredsen med samme delta-
gerkreds. I kontaktgruppen tilrettelægges det praktiske samarbejde i forbin-
delse med reguleringen af den finansielle sektor.
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Bilag 5. Deltagelse i internationalt arbejde

Internationalt arbejde
• Den internationale forsikringstilsynsorganisation (International Associa-

tion of Insurance Supervisors – IAIS)
• IAIS Technical Committee
• IAIS Reassurance and other forms of risk transfer Subcommittee

• IAIS Subgroup on Securitisation
• IAIS Accounting Subcommittee
• IAIS Disclosure Subcommittee
• IAIS Solvency and Actuarial Issues Subcommittee
• Task Force on Enhancing Transparency and Disclosure in the Rein-

surance Sector
• Enlarged Contact Group on the Supervision of Collective Investment

Trends
• FATF (Financial Action Task Force) vedrørende hvidvaskning af penge.
• Fédération Européenne des Fonds et Societés d’Investissement (FEFSI)
• International bankkonference (International Conference of Banking Su-

pervisors – CBS)
• International Organization of Securities Commissions – IOSCO

• The European Regional Committee
• The Joint Forum

• Joint Forum multidisciplinær arbejdsgruppe om enhanced disclosure
• Organization for Economic Cooperation and Development – OECD’s for-

sikringskomité
• OECD´s arbejdsgruppe om indsamling af data til statistic om privat sy-

gesikring
• OECD´s arbejdsgruppe om private pensioner

• Pan-Europæisk Tilsynskonference (Forsikring)
• WTO-GATS-aftalen (World Trade Organization – General Agreement on

Trade in Services)

EU-arbejde
Tværgående grupper m.m.
• Financial Services Policy Group (FSPG) – (er nu afløst af Udvalget for

Finansielle Tjenesteydelser – FSC)
• Kommissionens kontaktudvalg vedrørende hvidvaskning af penge
• Kommissionens ekspertgruppe vedrørende “Effective Financial Services

Supervision in Accession Countries”.
• Kommissionens kontaktgruppe om Payment Systems
• Mixed technical Group on the Prudential Regulation of Financial Conglo-

merates Task Force on Crisis Management
• Supervisory Sub Group
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Statistik
• Eurostat

• Arbejdsgruppe om forsikring
• Arbejdsgruppe om pensionskasser
• Arbejdsgruppe om finansielle tjenesteydelser (eksklusive forsikring)

• OECD
• Arbejdsgruppe om private pensioner
• Arbejdsgruppe om forsikring
• Arbejdsgruppe om privat sygeforsikring

Regnskabsforhold
• Accounting Regulatory Committee
• Kontaktkomiteen vedrørende regnskabsdirektiver
• Revisionskomiteen

Kreditinstitutter
• Det Rådgivende Bankudvalg (Banking Advisory Committee – BAC) (skal

afløses af Det Europæiske Bankudvalg):
• Det Rådgivende Bankudvalgs tekniske undergruppe om revision af ka-

pitaldækningsregler (TSG)
• Arbejdsgruppe om tilsynsprocessen
• Arbejdsgruppe om markedsdisciplin
• Arbejdsgruppe om operationelle risici
• Arbejdsgruppe om intern rating
• Det Rådgivende Bankudvalgs arbejdsgruppe om regnskab og revision

• Banktilsynskomitéen under Den Europæiske Centralbank (Banking Su-
pervision Committee -BSC)
• BSC-undergruppe om “Banking Development”
• BSC undergruppe om “Task Force on Crisis Management”
• BSC-undergruppe om ”Macro-Prudential Analysis”

• Task Force on Banking Data
• Task Force on Credit Risk Transfer

• Det Europæiske Banktilsynsudvalg – CEBS
• Kommissionens arbejdsgruppe vedrørende fortolkning af bankdirektiver

(GTIAD)
• Kontaktgruppen på bankområdet

Forsikring
• Det Europæiske Tilsynsudvalg for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspen-

sionsordninger – CEIOPS – (afløser for EU-tilsynskonferencen)
• Det årlige møde mellem Groupe Consultatif des Actuaires og EU-tilsynene
• EU- tilsynskonference (er nu afløst af Det Europæiske Tilsynsudvalg for

Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger)
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• Forsikringskomitéen (skal afløses af Det Europæiske Udvalg for Forsik-
ring og Arbejdsmarkedsorienterede Pensioner – EIOPC)

• Arbejdsgruppe under Forsikringskomiteen om regnskabsregler
• Arbejdsgruppe om reassurance
• Arbejdsgruppe om “securitisation”
• Arbejdsgruppe om forsikring og e-handel
• Kommissionens arbejdsgruppe om hensættelser i skadesforsikring
• Kommissionens arbejdsgruppe om solvensregler på forsikringsområdet
• Kontaktgruppen på forsikringsområdet
• Working Group on the Helsinki Protocol (EU-landenes samarbejde med

Norge, Island og Liechtenstein om gennemførelse af direktivet om tilsyn
med grænseoverskridende forsikringskoncerner)

Værdipapirer
• Det Europæiske Værdipapirudvalg (ESC)
• Det europæiske Værdipapirtilsynsudvalg – Committee of European Se-

curities Regulators – CESR
• CESR-Pol
• Expert Group on Market Abuse
• Expert Group on Prospectuses
• Provisional Expert Group on UCITS and Asset Management Activities
• Steering Group on the Directive on Financial instruments markets

• Expert Group on Markets
• Expert Group on Intermediaries
• Expert Group on Cooperation and enforcement

• CESR-Fin – Committee on Financial Reporting
• Subcommittee on International Standards Endorsement (SISE)
• Subcommittee on Enforcement (SCE)
• CESR/ECB Joint WG on Clearing and Settlements
• Review Panel

• EU’s uformelle børskontaktgruppe for tilsynsmyndigheder
• UCITS Contact Committee

Arbejdsgrupper under Ministerrådet
• Rådsarbejdsgruppe om prospekter
• Rådsarbejdsgruppe om ændring af 4. og 7. selskabsretsdirektiv og ban-

kregnskabsdirektivet (fair value)
• Rådsarbejdsgruppe om forslag til direktiv om arbejdsmarkedsrelaterede

pensionsordninger
• Rådsarbejdsgruppe vedrørende forslag til direktiv om overtagelsestilbud
• Rådsarbejdsgruppe om investeringsservice og regulerede markeder m.v.
• Rådsarbejdsgruppe om transparensdirektivet
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Nordisk arbejde
• Nordisk tilsynsmøde (alle områder) og Nordisk/Baltisk møde

• Nordisk tilsynsmøde (forsikringsområdet) og Nordisk/Baltisk møde
• Nordisk værdipapirgruppe
• Nordisk banktilsynsgruppe

• Nordisk banktilsynsgruppe om kapitaldækning
• Nordisk regnskabsgruppe (finansielle virksomheder)
• Nordisk regnskabsforum
• Nordisk styregruppe om udvikling af børssamarbejdet i Norden
• Nordisk kontaktgruppe for it-tilsyn
• Nordisk administrativ arbejdsgruppe
• Nordisk tilsynsgruppe vedrørende hensættelsesprincipper for skadesforsi-

kring
• Nordisk tilsynsgruppe vedrørende Nordea-koncernen
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Bilag 6. Brancheområder – antal og ændringer

Navnene på alle institutter under Finanstilsynets tilsyn fremgår af tilsynets
hjemmeside: www.ftnet.dk under punktet “Register”. Her er der bl.a. mulig-
hed for at søge efter udenlandske finansielle institutters aktivitet i Danmark,
danske finansielle institutters aktivitet i udlandet eller på specifikke institut-
navne. Databasen indeholder tillige oplysninger om, hvilke tilladelser et in-
stitut har.

a. Pengeinstitutter
Antallet af danske pengeinstitutter (inklusive 4 pengeinstitutter på Færøerne
og ét på Grønland) var pr. 31. december 2003 i alt 180.

I år 2003 har 5 fusioner fundet sted blandt pengeinstitutterne:

• JAK Andelskassen Hjørring er fusioneret med JAK Andelskasse Østervraa
som fortsættende institut

• JAK Andelskassen Østvendsyssel er fusioneret med JAK Andelskasse
Østervraa som fortsættende institut

• Sparekassen Ravsted er fusioneret med Sparekassen Løgumkloster som
fortsættende institut

• Vestjysk Bank A/S er fusioneret med A/S Nordvest Bank som fortsættende
institut under navnet Vestjysk Bank A/S

• Hassing-Villerslev Spare- og Laanekasse er fusioneret med Sparekassen
Thy som fortsættende institut

18 udenlandske kreditinstitutter havde pr. 31. december 2003 etableret eller
anmeldt etablering af filial i Danmark.

214 udenlandske kreditinstitutter havde pr. 31. december 2003 meddelt at
have til hensigt at udøve grænseoverskridende tjenesteydelser i Danmark.

5 udenlandske kreditinstitutter havde pr. 31. december 2003 oprettet repræ-
sentationskontor i Danmark.

Sparevirksomheder og udstedere af elektroniske penge
Antallet af virksomheder omfattet af lov om sparevirksomheder og lov om
udstedere af elektroniske penge var pr. 31. december 2003 i alt 14.

I år 2003 har 3 fået tilladelse:
• BIG 2 A/S
• BIG 3 A/S
• BIG 4 A/S
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b. Realkreditinstitutter
Antallet af danske realkreditinstitutter var pr. 31. december 2003 i alt 8. Der
er tale om de samme 8 selskaber som ultimo 2002.

LRF Kredit A/S ændrede pr. 23. april 2003 navn til LR Realkredit A/S

To danske realkreditinstitutter havde pr. 31. december 2003 meddelt grænse-
overskridende tjenesteydelsesvirksomhed i andre EU/EØS-lande.

c. Forsikringsvirksomhed

Livsforsikringsselskaber og pensionskasser
I 2003 har følgende selskaber/pensionskasser fået koncession:

• De danske Lægers Enke- og Børneforsørgelseskasse (koncession 31. marts
2003).

Følgende selskabers/pensionskassers virksomhed er ved overdragelse/fusion
i 2003 overgået til andet selskab:

• Beklædnings- og Textilbranchens Pensionsforsikring A/S til Handels-,
Transport- og Servicebranchens Pensionsforsikring A/S.

• De danske Lægers Enke- og Børneforsørgelseskasse til Lægernes Pen-
sionskasse Under Afvikling.

• Lægernes Pensionskasse til Lægernes Pensionskasse Under Afvikling.
• Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab IV A/S til Nordea Pen-

sion Danmark, livsforsikringsselskab A/S.
• Nordea Pension Danmark, pensionsforsikringsselskab II A/S til Nordea

Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S.

Følgende selskab er i 2003 ophørt efter omdannelse:

• Forsikringsselskabet SAMarbejdende LIV & Pension A/S i likvidation.

Følgende selskaber har ændret navn i 2003:

• Lægernes Pensionskasse Under Afvikling til Lægernes Pensionskasse.

Firmapensionskasser
I 2003 har følgende firmapensionskasse fået koncession:

• Pensionsafviklingskassen for ansatte i ATP (koncession 16. december
2003).
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Følgende firmapensionskasse har i 2003 ændret navn:

• Pensionskassen under Alm. Brand af 1792, gensidigt forsikringsselskab
(pensionsafviklingskasse) til Pensionskassen under Alm. Brand (pensions-
afviklingskasse).

Følgende firmapensionskasse er i 2003 ophørt:

• PENSIONSKASSEN for Funktionærer i BORNHOLMSTRAFIKKEN.

Skadesforsikringsselskaber
Følgende antal selskaber har haft koncession til at drive skadesforsikrings-
virksomhed her i landet i 2003:

65 aktieselskaber

66 gensidige selskaber. Heraf 2 gensidige selskaber under lov om forsi-
kringsvirksomhed §§ 192-199 om særlige regler for selskaber med be-
grænset formål.

1 filial af udenlandske selskaber.

Aktieselskaber
I 2003 har følgende selskaber fået koncession:

• Forsikringsselskabet Galt A/S (koncession 10. september 2003).
• Carlsberg Breweries Insurance A/S (koncession 18. december 2003).
• Dansk Reassurance A/S (koncession 9. september 2003).
• Lundbeck Insurance A/S (koncession 19. december 2003).

Følgende selskaber har ændret navn i 2003:

• Dansk Reassurance A/S til Dansk Ejendomsforsikring A/S.
• Vision Insurance A/S til Imagine Insurance A/S.

Følgende selskaber er ophørt i 2003:

• Alm. Brand A/S, Skadesforsikringsselskab.
• Alm. Brand – Cykelhandlernes Forsikringsselskab A/S i likvidation.
• Alm. Brand Dyreforsikring A/S i likvidation.
• Forsikrings-Aktieselskabet Domus i likvidation.
• PFA Personskade, forsikringsaktieselskab.
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Gensidige selskaber
Følgende selskaber har ændret navn i 2003:

• Gl. Roskilde Amts Brandforsikring G/S til Forsikringsselskabet Brandkas-
sen G/S.

• Møns Brandforsikring g/s til STORSTRØMS FORSIKRING G/S.

Følgende selskaber er under likvidationsbehandling:

• Galt g/s gensidigt forsikringsselskab.
• Fiskefartøjsforsikringen “Limfjorden” gensidigt selskab.
• Ærø Brand, Gensidigt Forsikringsselskab.

Følgende selskaber er ophørt i 2003:

• Marker Madsen Forsikring g/s.
• Forsikringsselskabet, Sønderjylland Øst G/S.

Forsikringsmæglere
Pr. 31. december 2003 har 199 forsikringsmæglervirksomheder tilladelse til
at drive virksomhed:

• 10 virksomheder har tilladelse til skadesforsikringsmægling
• 15 virksomheder har tilladelse til livsforsikringsmægling
• 174 virksomheder har tilladelse til skade- og livsforsikringsmægling

Pr. 31. december 2003 har 714 personer tilladelse til at udøve forsikrings-
mægling som ansat i de ovenfor angivne virksomheder fordelt på:

• 213 personer med tilladelse som ansat skadesforsikringsmægler
• 159 personer med tilladelse som ansat livsforsikringsmægler og
• 342 personer med tilladelse som ansatte skades- og livsforsikringsmæg-

lere.

Pr. 31. december 2003 har 95 personer deponeret tilladelsen som ansat forsi-
kringsmægler indtil videre.

25 virksomheder er ophørt med at drive forsikringsmæglervirksomhed i
2003.
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Der findes et register over forsikringsmæglere på Finanstilsynets hjemmesi-
de www.ftnet.dk under menupunktet »Register«. Registeret ajourføres
ugentligt.

d. Fondsmæglerselskaber
Pr. ultimo 2003 var antallet af fondsmæglerselskaber, herunder børsmægler-
selskaber, 28.

I 2003 har 2 selskaber fået tilladelse:

• ATP Fondsmæglerselskab A/S (19. december 2003)
• Gudme Raaschou Fondsmæglerselskab A/S (2. januar 2003)

I 2003 er 4 selskaber ophørt med at drive fondsmæglervirksomhed:

• A/S Bjørnskov & Co. Børsmæglerselskab (4. februar 2003)
• Executive Invest Fondsmæglerselskab A/S (29. april 2003)
• Scan-American Futures Fondsmæglerselskab A/S (12. marts 2003)
• Scandinavian Asset Management Fondsmæglerselskab A/S (15. juli 2003)

6 udenlandske investeringsselskaber havde pr. 31. december 2003 etableret
eller anmeldt etablering af filial i Danmark.

891 udenlandske investeringsselskaber havde pr. 31. december 2003 med-
delt at have til hensigt at udøve grænseoverskridende tjenesteydelsesvirk-
somhed i Danmark.

1 udenlandsk investeringsselskab havde pr. 31. december 2003 oprettet rep-
ræsentationskontor i Danmark.

1 dansk fondsmæglerselskab havde pr. 31. december 2003 etableret filial i
udlandet.

8 danske fondsmæglerselskaber havde pr. 31. december 2003 meddelt græn-
seoverskridende tjenesteydelsesvirksomhed i andre EU/EØS-lande.

f. Investeringsforeninger, specialforeninger og innovationsforeninger
Ultimo 2003 var der 74 investeringsforeninger, 53 specialforeninger og 1 in-
novationsforening. Der var i alt 546 afdelinger, inklusive foreninger, der kun
har 1 afdeling.

I 2003 er 4 investeringsforeninger og 2 specialforeninger blevet godkendt:
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Investeringsforeninger:
Investeringsforeningen BankInvest Pension Basis (PAL) (5. maj 2003)
Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer (31. marts 2003)
Investeringsforeningen Independent Invest (8. oktober 2003)
Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros (23. juli 2003)

Specialforeninger:
Investeringsinstitutforeningen ATP Invest (29. oktober 2003)
Specialforeningen Investin (placeringsforening) (20. juni 2003)
I 2003 er 11 foreninger opløst eller ophørt ved fusion, spaltning eller omdan-
nelse:

Investeringsforeninger:
Investeringsforeningen AP Pension under afvikling (5. marts 2003)
Investeringsforeningen BankInvest Japan under afvikling (21. februar 2003)
Investeringsforeningen BG Invest Engros 2 (16. juni 2003)
Investeringsforeningen Carnegie WorldWide Emerging Growth (28. februar
2003)
Investeringsforeningen Dansk Portefølje Invest (3. oktober 2003)
Investeringsforeningen Gudme Raaschou Technology (4. april 2003)
Investeringsforeningen Lars Krull Holding under afvikling (30. december
2003)
Investeringsforeningen Pensam Globale Aktier Index 1 (14. august 2003)

Specialforeninger:
Specialforeningen BankInvest Pension IT Aktier (PAL) (22. maj 2003)
Specialforeningen Nykredit Invest Engros (23. juli 2003)
Specialforeningen Sparinvest Pengemarkedskonto (Pengemarkedsforening)
under afvikling (12. marts 2003)

I 2003 har 44 foreninger ændret navn:

Investeringsforeninger:
Investeringsforeningen BankInvest I (tidligere Investeringsforeningen Ban-
kInvest Bioteknologi)

Investeringsforeningen BankInvest II (tidligere Investeringsforeningen Bank-
Invest Danske Aktier)

Investeringsforeningen BankInvest IV (tidligere Investeringsforeningen
BankInvest Basis)
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Investeringsforeningen BankInvest Alternativ Energi under afvikling (tidli-
gere Investeringsforeningen BankInvest Alternativ Energi)

Investeringsforeningen BankInvest Europæiske Aktier under afvikling (tid-
ligere Investeringsforeningen BankInvest Europæiske Aktier)

Investeringsforeningen BankInvest Fjernøsten under afvikling (tidligere In-
vesteringsforeningen BankInvest Fjernøsten)

Investeringsforeningen BankInvest Fritid & Underholdning under afvikling
(tidligere Investeringsforeningen BankInvest Fritid & Underholdning)

Investeringsforeningen BankInvest Health Care under afvikling (tidligere
Investeringsforeningen BankInvest Health Care)

Investeringsforeningen BankInvest Højrentelande under afvikling (tidligere
Investeringsforeningen BankInvest Højrentelande)

Investeringsforeningen BankInvest Japanske Aktier under afvikling (tidli-
gere Investeringsforeningen BankInvest Japanske Aktier)

Investeringsforeningen BankInvest Korte Danske Obligationer under afvik-
ling (tidligere Investeringsforeningen BankInvest Korte Danske Obligatio-
ner)

Investeringsforeningen BankInvest Korte Danske Obligationer Pension &
Erhverv under afvikling (tidligere Investeringsforeningen BankInvest Korte
Danske Obligationer Pension & Erhverv)

Investeringsforeningen BankInvest Korte Obligationer Akkumulerende un-
der afvikling (tidligere Investeringsforeningen BankInvest Korte Obligatio-
ner Akkumulerende)

Investeringsforeningen BankInvest Lange Danske Obligationer under afvik-
ling (tidligere Investeringsforeningen BankInvest Lange Danske Obligatio-
ner)

Investeringsforeningen BankInvest Lange Danske Obligationer Pension &
Erhverv under afvikling (tidligere Investeringsforeningen BankInvest Lange
Danske Obligationer Pension & Erhverv)

Investeringsforeningen BankInvest Latinamerika under afvikling (tidligere
Investeringsforeningen BankInvest Latinamerika)
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Investeringsforeningen BankInvest Pension Basis (PAL) under afvikling
(tidligere Investeringsforeningen BankInvest Pension Basis (PAL))

Investeringsforeningen BankInvest Teknologi I under afvikling (tidligere In-
vesteringsforeningen BankInvest Teknologi I) (tidligere Investeringsfore-
ningen BankInvest IT Aktier)

Investeringsforeningen BankInvest Teknologi II under afvikling (tidligere
Investeringsforeningen BankInvest Teknologi II)

Investeringsforeningen BankInvest Thailand under afvikling (tidligere Inve-
steringsforeningen BankInvest Thailand)

Investeringsforeningen BankInvest Udenlandske Aktier under afvikling (tid-
ligere Investeringsforeningen BankInvest Udenlandske Aktier)

Investeringsforeningen BankInvest Udenlandske Obligationer under afvik-
ling (tidligere Investeringsforeningen BankInvest Udenlandske Obligatio-
ner)

Investeringsforeningen BankInvest Østeuropa under afvikling (tidligere In-
vesteringsforeningen BankInvest Østeuropa)

Investeringsforeningen Egns-Invest Højrente under afvikling (tidligere Inve-
steringsforeningen Egns-Invest Højrente

Specialforeninger:
Specialforeningen ATP Invest (tidligere Specialforeningen Emerging Mar-
kets Invest)

Specialforeningen ATP Invest II (tidligere Specialforeningen Nykredit In-
vest Institutional)

Specialforeningen BankInvest III (tidligere Specialforeningen BankInvest
KFX Aktier)

Specialforeningen BankInvest Danske Small Cap Aktier under afvikling
(tidligere Specialforeningen BankInvest Danske Small Cap Aktier)

Specialforeningen BankInvest Pension Alternativ Energi (PAL) under afvik-
ling (tidligere Specialforeningen BankInvest Pension Alternativ Energi
(PAL))
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Specialforeningen BankInvest Pension Bioteknologi (PAL) under afvikling
(tidligere Specialforeningen BankInvest Pension Bioteknologi (PAL))

Specialforeningen BankInvest Pension Danske Aktier (PAL) under afvikling
(tidligere Specialforeningen BankInvest Pension Danske Aktier (PAL))

Specialforeningen BankInvest Pension Danske Small Cap Aktier (PAL) un-
der afvikling (tidligere Specialforeningen BankInvest Pension Danske Small
Cap Aktier (PAL))

Specialforeningen BankInvest Pension Europæiske Aktier (PAL) under af-
vikling (tidligere Specialforeningen BankInvest Pension Europæiske Aktier
(PAL))

Specialforeningen BankInvest Pension Fjernøsten (PAL) under afvikling
(tidligere Specialforeningen BankInvest Pension Fjernøsten (PAL))

Specialforeningen BankInvest Pension Fritid & Underholdning under afvik-
ling (tidligere Specialforeningen BankInvest Pension Fritid & Underhold-
ning)

Specialforeningen BankInvest Pension Health Care (PAL) under afvikling
(tidligere Specialforeningen BankInvest Pension Health Care (PAL))

Specialforeningen BankInvest Pension Japanske Aktier (PAL) under afvik-
ling (tidligere Specialforeningen BankInvest Pension Japanske Aktier
(PAL))

Specialforeningen BankInvest Pension KFX Aktier (PAL) under afvikling
(tidligere Specialforeningen BankInvest Pension KFX Aktier (PAL))

Specialforeningen BankInvest Pension Latinamerika (PAL) under afvikling
(tidligere Specialforeningen BankInvest Pension Latinamerika (PAL))

Specialforeningen BankInvest Pension Teknologi (PAL) under afvikling
(tidligere Specialforeningen BankInvest Pension Teknologi (PAL)) (tidli-
gere Specialforeningen BankInvest Pension Telemedia Aktier (PAL))

Specialforeningen BankInvest Pension Thailand (PAL) under afvikling (tid-
ligere Specialforeningen BankInvest Pension Thailand (PAL))
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Specialforeningen BankInvest Pension Udenlandske Aktier (PAL) under af-
vikling (tidligere Specialforeningen BankInvest Pension Udenlandske Akti-
er (PAL))

Specialforeningen BankInvest Pension Østeuropa (PAL) under afvikling
(tidligere Specialforeningen BankInvest Pension Østeuropa (PAL))

Specialforeningen FarmaPension Invest (tidligere Placeringsforeningen
AAP Invest)

g. Børsområdet
Pr. 31. december 2003 havde følgende antal selskaber tilladelse til at drive
virksomhed på børsområdet:

1 fondsbørs,
2 autoriserede markedspladser (incl. 1, der drives af fondsbørsen),
2 pengemarkedsmæglere,
1 clearingcentral, og
1 værdipapircentral.
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Bilag 7. Finanstilsynets regeludstedelse i 2003

Love:
Lov nr. 420 af 10. juni 2003
Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om Arbejds-
markedets Tillægspension (selve lovforslaget henhører under Beskæftigel-
sesministeriet)

Lov nr. 421 af 10. juni 2003
Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (selve lovfor-
slaget henhører under Beskæftigelsesministeriet)

Lov nr. 422 af 10. juni 2003
Lov om arbejdsskadesikring (selve lovforslaget henhører under Beskæftigel-
sesministeriet)

Lov nr. 453 af 10. juni 2003
Lov om finansiel virksomhed

Lov nr. 454 af 10. juni 2003
Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Lovbekendtgørelse nr. 981 af 5. december 2003
Bekendtgørelse af lov om innovationsforeninger

Lovbekendtgørelse nr. 982 af 5. dec. 2003
Bekendtgørelse af realkreditlov

Lovbekendtgørelse nr. 983 af 5. december 2003
Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling

Lovbekendtgørelse nr. 1066 af 10. december 2003
Bekendtgørelse af lov om en garantifond for indskydere og investorer

Lov nr. 1169 af 19.december 2003
Lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive
investeringsordninger m.v.

Lov nr. 1171 af 19. december 2003
Lov om ændring af værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed med
flere love
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Lovbekendtgørelse nr. 1268 af 19. december 2003
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed

Bekendtgørelser:
Bekendtgørelse nr. 37 af 18. januar 2003
Bekendtgørelse om forretningsorden for Fondsrådet

Bekendtgørelse nr. 71 af 30. januar 2003
Bekendtgørelse om kontributionsprincippet

Bekendtgørelse nr. 72 af 31. januar 2003
Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik

Bekendtgørelse nr. 82 af 5. februar 2003
Bekendtgørelse om årsregnskaber for Arbejdsmarkedets Tillægspension

Bekendtgørelse nr. 85 af 6. februar 2003
Bekendtgørelse for Grønland om kapitalgrundlag og driftsplaner for forsik-
ringsselskaber

Bekendtgørelse nr. 100 af 17. februar 2003
Bekendtgørelse for Grønland om registrering af aktier i livsforsikringssel-
skaber m.v.

Bekendtgørelse nr. 102 af 17. februar 2003
Bekendtgørelse om forsikringsmægleres årlige indberetninger til Finanstil-
synet

Bekendtgørelse nr. 103 af 17. februar 2003
Bekendtgørelse for Færøerne om Garantifonden for indskydere og investorer

Bekendtgørelse nr. 9056 af 17. februar 2003
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse m.v.
for realkreditinstitutter og realkreditkoncerner

Bekendtgørelse nr. 105 af 18. februar 2003
Bekendtgørelse for Færøerne om samarbejdet mellem Finanstilsynet og en
garantifond for indskydere og investorer.

Bekendtgørelse nr. 166 af 13. marts 2003
Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipa-
pirer
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Bekendtgørelse nr. 215 af 28. marts 2003*
Bekendtgørelse for Færøerne om oplysninger i investeringsforeningers og
specialforeningers prospekter

Bekendtgørelse nr. 216 af 28. marts 2003*
Bekendtgørelse for Færøerne om investeringsforeningers placering af for-
muen i realkreditobligationer, statsobligationer m.m.

Bekendtgørelse nr. 217 af 28. marts 2003*
Bekendtgørelse for Færøerne om investeringsforeningers fastsættelse af han-
delsværdien og opgørelse af den foranstående gæld i dansk fast ejendom
samt om garantier for pantebreve

Bekendtgørelse nr. 218 af 28. marts 2003*
Bekendtgørelse for Færøerne om erhvervsudviklingsforeningers informa-
tionspligt

Bekendtgørelse nr. 219 af 28. marts 2003*
Bekendtgørelse for Færøerne om visse udenlandske investeringsinstitutters
markedsføring på Færøerne

Bekendtgørelse nr. 220 af 28. marts 2003*
Bekendtgørelse for Færøerne om investeringsforeningers, specialforenin-
gers og innovationsforeningers anvendelse af afledte finansielle instrumenter

Bekendtgørelse nr. 239 af 31. marts 2003*
Bekendtgørelse for Færøerne om filialer af fondsmæglerselskaber med hjem-
sted i et land uden for Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet
har indgået aftale med

Bekendtgørelse nr. 242 af 31. marts 2003*
Bekendtgørelse for Færøerne om hvilke andre instrumenter og kontrakter
fondsmæglerselskaber må udføre tjenesteydelser med udover de af bilag 1 til
lov om fondsmæglerselskaber omfattede

Bekendtgørelse nr. 243 af 31. marts 2003*
Bekendtgørelse for Færøerne om efterstillet kapital i fondsmæglerselskaber

Bekendtgørelse nr. 244 af 31. marts 2003*
Bekendtgørelse for Færøerne om fondsmæglerselskabers bogføring af og ad-
skillelse af kundemidler
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Bekendtgørelse nr. 241 af 31. marts 2003**
Bekendtgørelse for Færøerne om hvilke fysiske og juridiske personer der kan
udføre tjenesteydelser i forbindelse med værdipapirhandel på erhvervsmæs-
sigt grundlag uden tilladelse efter lov om fondsmæglerselskaber

Bekendtgørelse nr. 250 af 31. marts 2003*
Bekendtgørelse for Færøerne om regler om opgørelse af fondsmæglerselska-
bers faste omkostninger m.v.

Bekendtgørelse nr. 335 af 6. maj 2003
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsikringsformidleres in-
formationspligt

Bekendtgørelse nr. 344 af 15. maj 2003
Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om værdipapirhandel mv.

Bekendtgørelse nr. 354 af 15. maj 2003
Bekendtgørelse om delegation af beføjelser til Københavns Fondsbørs A/S
og Dansk Autoriseret Markedsplads A/S

Bekendtgørelse nr. 584 af 24. juni 2003
Bekendtgørelse om lovvalg m.v. ved forsikringsselskabers betalingsstands-
ning, tvangsakkord, tvangsopløsning eller konkurs

Bekendtgørelse nr. 604 af 26. juni 2003
Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Bekendtgørelse nr. 651 af 7. juli 2003
Bekendtgørelse om god forsikringsmæglerskik

Bekendtgørelse nr. 678 af 7. juli 2003
Bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber m.v.

Bekendtgørelse nr. 762 af 25. august 2003
Bekendtgørelse om kapitalgrundlag og driftsplaner for forsikringsselskaber

Bekendtgørelse nr. 774 af 1. september 2003
Bekendtgørelse om afgrænsning af ejendomskategorier og indfrielse af lån
ved overgang til anden ejendomskategori

Bekendtgørelse nr. 775 af 1. september 2003
Bekendtgørelse om realkreditinstitutters værdiansættelse og låneudmåling
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Bekendtgørelse nr. 777 af 2. september 2003
Bekendtgørelse om den praktiske og teoretiske uddannelse til forsikrings-
mægler

Bekendtgørelse nr. 800 af 19. september 2003
Bekendtgørelse om indberetninger af restancer, tab, nedskrivninger og over-
tagne ejendomme

Bekendtgørelse nr. 824 af 7. oktober 2003
Bekendtgørelse om realkreditinstitutters indberetning af lånetilbud

Bekendtgørelse nr. 825 af 7. oktober 2003
Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland

Bekendtgørelse nr. 826 af 7. oktober 2003
Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v.

Bekendtgørelse FN 303 af 20. oktober 2003
Bekendtgørelse om livsforsikringsselskabers og tværgående pensionskassers
årsregnskaber

Bekendtgørelse nr. 9764 af 29. oktober 2003
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse m.v.
for pengeinstitutter og sparevirksomheder

Bekendtgørelse af 2. december 2003
Bekendtgørelse for Færøerne om kapitaldækning for fondsmæglerselska-
ber*

Bekendtgørelse nr. 976 af 3. december 2003
Bekendtgørelse om hvilke fysiske og juridiske personer der kan udføre tjene-
steydelser i forbindelse med værdipapirhandel på erhvervsmæssigt grundlag
uden tilladelse efter lov om finansiel virksomhed

Bekendtgørelse nr. 977 af 3. december 2003
Bekendtgørelse om ansvarshavende aktuar

Bekendtgørelse nr. 979 af 4. december 2003
Bekendtgørelse om tilladelsesproceduren for udenlandske kreditinstitutter
og investeringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den
Europæiske Union, som Fællesskabet ikke har indgået aftale med på det
finansielle område, og som ønsker at udføre tjenesteydelser med værdipapir-
handel i Danmark
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Bekendtgørelse nr. 984 af 5. december 2003
Bekendtgørelse om hvilke instrumenter og kontrakter udover dem, der er
nævnt i bilag 5 til lov om finansiel virksomhed, pengeinstitutter og fonds-
mæglerselskaber må udføre tjenesteydelser med

Bekendtgørelse nr. 1176 af 5. december 2003
Bekendtgørelse om kerneopgaver i investeringsforeninger, specialforenin-
ger, fåmandsforeninger samt investeringsforvaltningsselskaber

Bekendtgørelse nr. 1036 af 8. december 2002
Bekendtgørelse om opgørelse og indberetning af realkreditinstitutters største
lån og nedskrivninger

Bekendtgørelse nr. 1055 af 8. december 2003
Bekendtgørelse om Garantifonden for indskydere og investorer

Bekendtgørelse nr. 1177 af 10. december 2003
Bekendtgørelse om andre kollektive investeringsordninger

Bekendtgørelse nr. 1178 af 10. december 2003
Bekendtgørelse om visse udenlandske investeringsinstitutters markedsføring
i Danmark

Bekendtgørelse nr. 1080 af 11. december 2003
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om god værdipapirhandels-
skik

Bekendtgørelse nr. 1181 af 12. december 2003
Bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved teg-
ning og indløsning af andele i investeringsforeninger og specialforeninger
samt i fåmandsforeninger

Bekendtgørelse nr. 1122 af 13. december 2003
Bekendtgørelse om store engagementer

Bekendtgørelse nr. 1182 af 13. december 2003
Bekendtgørelse om oplysninger i investeringsforeningers, specialforenin-
gers og fåmandsforeningers prospekter

Bekendtgørelse nr. 1146 af 15. december 2003
Bekendtgørelse om registrering m.v. af fondsaktiver i en værdipapircentral
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Bekendtgørelse nr. 1183 af 15. december 2003
Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder og
finansielle koncerner

Bekendtgørelse nr. 1190 af 17. december 2003 om realkreditinstitutters obli-
gationsudstedelse, balanceprincip, rente- og valutakursrisici

Bekendtgørelse nr. 9827 af 18. december 2003
Bekendtgørelse om kapitaldækning

Vejledninger:
Vejledning nr. 9203 af 21. januar 2003
Vejledning om ansøgning i henhold til § 6 i lov om investeringsforeninger og
specialforeninger om godkendelse af investeringsforeninger, specialforenin-
ger og afdelinger heraf samt om godkendelse af investeringsforeningers ved-
tægter, jf. § 13, stk. 2

Vejledning FN 402 af 23. januar 2003
Vejledning om kontrol- og sikringsforanstaltninger på it-området i henhold
til Lov om finansiel virksomhed § 71, stk. 1, nr. 4

Vejledning nr. 9202 af 6. marts 2003
Vejledning om betingelser for afvikling af investeringsforeninger og special-
foreninger og afdelinger heraf efter § 55 i lov om investeringsforeninger og
specialforeninger

Vejledning nr. 9147 af 3. april 2003
Vejledning til skemasæt til brug for den årlige indberetning til Finanstilsynet
for forsikringsmæglere

Vejledning nr. 9190 af 24. april 2003
Vejledning til bekendtgørelse nr. 166 af 13. marts 2003 om prospekter ved
første offentlige udbud af visse værdipapirer

Vejledning nr. 9461 af 26. juni 2003
Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Vejledning nr. 9422 af 1. juli 2003
Vejledning om indholdet i den ansvarshavende aktuars beretning

Vejledning nr. 9745 af 6. november 2003
Vejledning om aktivering af erhvervelsesomkostninger i skadesforsikring
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Vejledning nr. 9746 af 6. november 2003
Vejledning om hensættelser til ikke afløben risiko i skadesforsikring

Vejledning nr. 9833 af 25. november 2003
Vejledning til bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik

Vejledning nr. 9834 af 28. november 2003
Vejledning for forsikringsvirksomheder i henhold til § 15, stk. 1, nr. 1-3, i lov
om finansiel virksomhed

*Bekendtgørelsen er ikke kundgjort på Færøerne
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Bilag 8. Ankenævn og garantifond

Erhvervsankenævnet
Finanstilsynets afgørelser kan indbringes for Erhvervsankenævnet. Klager
skal indbringes senest fire uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågælden-
de.

Erhvervsankenævnets formand og næstformand er henholdsvis:

Landsdommer Jan Uffe Rasmussen.
Landsdommer Ulla Staal.

Erhvervsankenævnets adresse er:

Erhvervsankenævnet
Kampmannsgade 1
Postboks 2000
1780 København V
Tlf.: 33 30 76 22
www.eogs.dk

I henhold til § 3, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1154 af 18. december 1994 om
Erhvervsankenævnet bestemmer formanden om og i bekræftende fald, på
hvilken måde nævnets afgørelser skal offentliggøres. Vedrørende eventuel
offentliggørelse af nævnets afgørelser henvises til Erhvervsankenævnet.

Pengeinstitutankenævnet
Pengeinstitutankenævnet, stiftet af Finansrådet – Danske Pengeinstitutters
Forening, Sammenslutningen Danske Andelskasser og Forbrugerrådet, på-
begyndte sin virksomhed 1. august 1988.

Ankenævnets vedtægter er godkendt af Forbrugerklagenævnet i medfør af
lov om Forbrugerklagenævnet § 12.

Ankenævnet behandler klager over danske pengeinstitutter og deres her-
værende datterselskaber vedrørende private kundeforhold. Ankenævnet be-
handler dog ikke klager over færøske og grønlandske pengeinstitutter. Kla-
ger fra erhvervsdrivende kan behandles, såfremt klagen ikke adskiller sig
væsentligt fra klager vedrørende et privat kundeforhold.

Pengeinstitutankenævnets formand og næstformænd er henholdsvis:
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Højesteretsdommer dr. jur. Peter Blok
Landsdommer Lars Lindencrone Petersen
Landsdommer John Mosegaard

Pengeinstitutankenævnets adresse er:

Pengeinstitutankenævnet
Østerbrogade 62, 4.
2100 København Ø
Tlf.: 35 43 63 33 (kl. 9.30-12.30)
www.pengeinstitutankenaevnet.dk

Realkreditankenævnet
Realkreditankenævnet er oprettet af Realkreditrådet i samarbejde med For-
brugerrådet pr. 1. januar 1992. Ankenævnet er godkendt af Forbrugerklage-
nævnet i medfør af lov om Forbrugerklagenævnet § 12.

Realkreditankenævnet tager sig af kunder, der vil klage over deres realkredi-
tinstitut (og evt. datterselskaber) her i landet. Man kan også klage over dan-
ske filialer af udenlandske institutter.

Formand for Realkreditankenævnet er:

Højesteretsdommer Hugo Wendler Pedersen.

Ankenævnets adresse er:

Realkreditankenævnet
Nybrogade 12
1203 København K.
Tlf.: 33 12 82 00 (kl. 10.00-14.00)
www.ran.dk

Ankenævnet for Forsikring
Ankenævnet for Forsikring er stiftet af Forbrugerrådet og Forsikring & Pen-
sion og godkendt af Forbrugerklagenævnet i medfør af lov om Forbrugerkla-
genævnet § 12.

Ankenævnet behandler klager fra forsikringstagere vedrørende deres forsi-
kringer. Klager om erhvervsmæssige forsikringsforhold kan kun behandles,
såfremt klagen ikke adskiller sig væsentligt fra klager vedrørende private for-
sikringsforhold.
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Formand og suppleanter for formanden for Ankenævnet er henholdsvis:

Højesteretsdommer Poul Sørensen.
Højesteretspræsident Jacques Hermann.
Højesteretsdommer Marianne Højgaard Pedersen.

Ankenævnets adresse er:

Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaards Gade 2
1572 København V
Tlf.: 33 15 89 00 (kl. 10.00-13.00)

Ankenævnet for investeringsforeninger
Investeringsforeningsankenævnet er oprettet af InvesteringsForeningsRådet
og Forbrugerrådet og godkendt i medfør af lov om Forbrugerklagenævnet.

Investeringsforeningsankenævnet behandler klager vedrørende private med-
lemsforhold. Klager fra erhvervsdrivende kan behandles, hvis klagen ikke
adskiller sig væsentligt fra klager vedrørende et medlemsforhold.

Formand og næstformænd for ankenævnet er henholdsvis:

Højesteretsdommer, dr.jur. Peter Blok.
Landsdommer John Mosegaard.
Landsdommer Lars Lindencrone Petersen.

Ankenævnets adresse er:

Ankenævnet for Investeringsforeninger
Østerbrogade 62, 4.
2100 København Ø
Telefonnummer 35 43 25 06 (kl. 9.30-12.30)
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Garantifonden for indskydere og investorer
Garantifonden er en privat selvejende institution, der skal yde indskydere og
investorer i de tilsluttede institutter dækning for tab i tilfælde af betalings-
standsning eller konkurs. Fonden ledes af en bestyrelse på otte medlemmer,
der udnævnes af økonomi- og erhvervsministeren. Finanstilsynet fører tilsyn
med fonden.

Fondens adresse er:

Garantifonden for indskydere og investorer
Niels Juels Gade 7
Postboks 2082
1013 København K
Tlf.: 33 14 62 45
www.indskydergarantifonden.dk

Garantifonden for skadesforsikringsselskaber
Lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber trådte i kraft den 1. ok-
tober 2003. Garantifonden er en privat, selvejende institution, der skal yde
forsikringstagerne dækning i tilfælde af, at et skadesforsikringsselskab går
konkurs. Fonden ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der udnævnes af
økonomi- og erhvervsministeren. Finanstilsynet fører tilsyn med fonden.

Fondens adresse er:

Forsikring & Pension
Amaliegade 10
1256 København K
Telefon: 33 43 55 00
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