
 

 

 

 

 

Mødereferat  

Fintech Forum 7. december 2017  

 
1) Velkomst v/ formand for Fintech Forum, Louise Buchter  

Formand Louise Buchter bød velkommen, og orienterede indledningsvist om Tho-

mas Brenøes afgang og ændring i formandsposten for Fintech Forum som følge 

heraf.  

 

2) Præsentation af forummets medlemmer 

Alle fremmødte medlemmer fortalte kort om deres repræsentantskab og relation 

til fintech. Deltagerne fremgår af vedlagte deltagerliste.  

 

Sammenfaldende for medlemmernes interesser var at styrke samarbejdet mel-

lem Finanstilsynet og fintech-sektoren, fremme innovation og udfordre regulerin-

gen.  

 

3) Præsentation af Finanstilsynets initiativer på fintech området  

v/ Louise Buchter  

Finanstilsynets samlede fintech-initiativer blev drøftet. Finanstilsynet vil give vej-

ledning på et tidligt stadie, og har på nuværende tidspunkt allerede modtaget 

mere end 200 henvendelser på telefon og e-mail. Der vil løbende udarbejdes ori-

enteringer.  

 

Fintech Forum er nedsat, og her skal det være muligt at drøfte reguleringen. For-

målet med Fintech Forum er ikke i sig selv at opnå ændringer af reguleringen. 

  

Der var delte meninger blandt medlemmerne i forhold til håndteringen af regule-

ringen. Nogle ønskede ændringer, mens andre mente, at reglerne var til af en 

årsag, og at man i stedet måtte forstå dem og udnytte mulighederne inden for 

rammerne. Samtidig var der et ønske om, at der på et mere overordnet plan blev 

tænkt i, hvorledes forskellige initiativer rettet mod erhvervslivet i bred forstand 

bedst muligt tænkes sammen.  

 

Finanstilsynet indgår i internationale samarbejder, bl.a. et forum med øvrige nor-

diske finanstilsyn, hvor der udveksles erfaringer mv. vedrørende fintech. Flere 

medlemmer fremhævede, at det var vigtigt at videndele med de andre nordiske 

finanstilsyn for at lette virksomhedernes adgang til disse markeder. Finanstilsynet 

understregede, at der ikke udarbejdes certifikater, men at man er bekendt med 

problemstillingen med gensidig anerkendelse. Her afventer man Kommissionens 

Action Plan for fintech.  
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Tidlig interessevaretagelse for så vidt angår fintech er også forankret i Finanstil-

synets fintech-team. Medlemmerne satte stor pris på, at arbejdet i EU var inddra-

get. Det blev foreslået, at Kommissionens Action Plan for fintech kunne drøftes 

på næste Fintech Forum.  

 

Det blev understreget, at Danmark ikke skal promovere sit arbejde på fintech-

området gennem deregulering, men på den anden side så vidt muligt også undgå 

overimplementering. Et medlem fremhævede, at det ville øge tiltrækningen af fin-

tech-virksomheder til Danmark, hvis man lagde vægt på at have den mest tilgæn-

gelige regulering eller kvalitativt bedste regulering.  

 

4) Præsentation og drøftelse af Finanstilsynets forslag til en regulatorisk 

sandkasse, FT Lab, v/ Jon Kyed, Finanstilsynet 

Det blev understreget, at FT Lab skal være bedst mulig for alle parter.  

 

Optaget af virksomheder i FT Lab bliver til en start begrænset, idet projektet er 

helt nyt. Finanstilsynet tester ikke den konkrete teknik, som fintech-virksomheden 

benytter, men håndterer risici på baggrund af konkret fastsatte sikkerhedsforan-

staltninger. FT Lab har tæt dialog med Finanstilsynets fagkontorer.  

 

Finanstilsynet ønsker, at virksomheder, der indgår i FT Lab, skal være klar til at 

teste. Finanstilsynet vil derimod gerne indgå i dialog med virksomhederne inden 

ansøgning til FT Lab påtænkes. Både nyopstartede virksomheder og etablerede 

virksomheder skal kunne indgå i sandkassen.  

 

Virksomhederne udvælges på baggrund af udvælgelseskriterier. Der var en kort 

drøftelse af kriterierne, men generel enighed om, at kriterierne var retvisende.  

 

Finanstilsynet præsenterede de påtænkte typer virksomheder, som gives adgang 

til FT Lab, og her fremhævede flere medlemmer, at man ønskede øget fokus på 

forsikring og pension. Forbrugerne har på dette område også brug for nye løsnin-

ger og transparens.   

 

Flere medlemmer fremhævede, at InsurTech er et vigtigt emne, der også bør 

indgå i FT Lab, idet forsikringsselskaber i stigende grad benytter sig af algoritmer 

og blockchain som centrale emner i kunderelationen.  

 

Efter testforløbet udarbejdes en rapport til brug for Finanstilsynet og den pågæl-

dende virksomhed. Et kort resume vil gives på hjemmesiden, men ingen fortrolige 

oplysninger vil deles.  

 

Flere medlemmer ønskede klarlægning af Finanstilsynets tilknytning til de øvrige 

myndigheder. Det var en bekymring for virksomheder at blive mødt med mange 

forskellige holdninger fra forskellige myndigheder. Finanstilsynet forklarede, at 

dette ønske ville blive videreformidlet, og at Finanstilsynet inden for vores område 

tilstræber at have en løbende dialog med andre ledende myndigheder.   
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FT Lab forventes lanceret i første kvartal 2018. Dette vil bl.a. offentliggøres på 

Finanstilsynets hjemmeside. Medlemmerne opfordrede til at informere om det i 

Fintech Hubs og i brancheforeningerne. Medlemmerne bakkede stærkt op om 

forummet, og flere ønskede at fremhæve, at det også bidrager til væksten i Dan-

mark.  

 

5) Næste møde og det videre arbejde i Fintech Forum 

Datoer for næste møder er sendt ud på mail. Det næste møde er den 6. april 

2018. Finanstilsynet er meget interesseret i at modtage medlemmernes forslag til 

dagsorden. Mødedokumenter offentliggøres på hjemmesiden.  

 

 
 

 

 


