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Agenda

Finanstilsynets IT-tilsyn

Hvad skal du have styr på: 

Trusler og sårbarheder i forhold til IT-sikkerhed i den finansielle sektor

Nye regler

Samarbejde om øget sikkerhed i Decentral Enhed for Cyber- og 

Informationssikkerhed for finanssektoren (DCIS Finans)



IT-tilsyn: hvad gør Finanstilsynet 

Tilsyn målrettet IT-sikkerhed

• Inspektioner

• Løbende tilsyn

Øget tilsynsindsats for at sikre, at virksomhederne adresserer IT-risici 

tilstrækkeligt

• Bl.a. øget indsats for at følge op, at virksomhederne adresserer påbud 

rettidigt og tilstrækkeligt

Øget fokus på systemiske virksomheder 

Øget fokus på IT-sikkerhed i Finanstilsynets dialog med 

virksomhedernes topledelse



Det skal du have styr på i forhold til IT-sikkerhed

Det simple svar:

Det findes ikke.

Det komplekse svar:

Din virksomheds IT-risici

Din virksomheds IT-kontrolforanstaltninger

Det er afspejlet i de grundlæggende lovkrav til IT-sikkerhed:

§ 71, 4: effektive procedurer til at identificere, forvalte, overvåge og rapportere 

om de risici, som virksomheden er eller kan blive udsat for

§ 71, 8: betryggende kontrol- og sikringsforanstaltninger på it-området



Konkretisering af de grundlæggende lovkrav

De overordnede krav er konkretiseret i:

• Bilag 4/5 om IT-sikkerhed til ledelsesbekendtgørelserne for henholdsvis 

forsikring/pension og pengeinstitutter

• Guidelines fra EBA mv.

Der er kommet meget ny regulering.

Væsentlig mere regulering er på vej.



Hvorfor øget regulering

Digitaliseringen giver stigende afhængighed af sikker og stabil IT-drift 

(uden IT – ingen bank). 

Øget cybertrussel

• Center for Cybersikkerhed vurderer, at niveauet for cybertrusler mod den 
finansielle sektor er højt.

• Sektoren tilkendegiver:

 Stor bekymring for cybersikkerhed.

 Og cyberrisiko er den mest udfordrende at tackle.

• Trusselsbilledet udvikler sig løbende. Angrebene bliver fortsat mere 
avancerede.

IT-sikkerhedsniveauet er ikke fulgt med trusselsudviklingen hos mange 
finansielle virksomheder.



Her går det (ofte) galt



Governance og IT-risikostyring

Finanstilsynet ser ofte, at

• de finansielle virksomheder ikke har effektive systemer til at styre IT-

sikkerhed og IT-risici.

• IT-risici identificeres for systemer, men ikke for forretnings- og 

kontrolprocesser. Dermed er virksomhederne eksponeret over for en række 

risici, som de ikke kender. 

• IT-risikostyring ikke bliver brugt som et styringsredskab i forhold til IT-

sikkerhedsindsatsen.

• direktionen og bestyrelsen ikke modtager fyldestgørende og retvisende 

rapportering om IT-risici.

• direktionen og bestyrelsen ikke involverer sig tilstrækkeligt i arbejdet med 

IT-sikkerhed og IT-risici.



Governance og IT-risikostyring: De 3 forsvarslinjer for IT

Modellen

3. forsvarslinje:
Intern revision

2. forsvarslinje:
IT-risikostyring
IT-compliance

1. forsvarslinje:
Forretningen, inkl. IT

IT-kontroller

3. forsvarslinje:
Intern revision

1. forsvarslinje:
Forretningen, inkl. IT

IT-kontroller

Virkeligheden (flere steder)

2. forsvarslinje:
IT-risikostyring
IT-compliance

Åben 
revisionsanmærkning
Åben 
revisionsanmærkning
…
…



Outsourcing

Finanstilsynet ser ofte, at

• leverandørkæderne er blevet længere og mere komplekse.

• virksomhederne ikke har tilstrækkelig indsigt og styring med 

leverandørerne. Bl.a. fordi det er svært at rekruttere de rette kompetencer.

Cloud

• Cloud spiller en større rolle i samfundet, og flere ønsker at benytte 

cloudløsninger i den finansielle sektor.

• Det er i endnu højere grad komplekst at sikre, at lovgivningens krav til 

outsourcing overholdes i forhold til cloud. 

• Det gælder bl.a. aktiv godkendelse af videreoutsourcing (jf. 

Outsourcingbekendtgørelsen). 



Ny regulering



Nye regler

Revision af bilag 5 om IT-sikkerhed til Bekendtgørelse om ledelse og 

styring af pengeinstitutter m.fl.

Nye EBA-retningslinjer om outsourcing

Nye EBA-retningslinjer om ”ICT and security risk management” 

Der er også initiativer på vej på EU-plan i forhold til forsikring/pension 

og kapitalmarkeder. Bl.a. i forhold til cloud-outsourcing. 



Revideret bilag 5: Præcisering af krav til IT-sikkerhed

Ændring af Bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter 

m.fl. gælder fra 1. september 2019.

Indeholder mere detaljerede bestemmelser, bl.a. 

• Krav om politik for IT-risikostyring og risikoansvarlig (nyt krav i forhold til 

datacentraler).

• Detaljerede krav til IT-beredskabsplan, test og rapportering.

• Detaljerede krav til forretningsgange for bruger- og rettighedsstyring og til 

dokumentation af funktionsadskillelse. 

• Krav om løbende klassificering og identificering af kritiske adgange på 

tværs af systemerne. 

• Krav om logning af kritiske systemadgange for at sikre en effektiv 

overvågning og rettidig sporing af uautoriseret aktivitet. 



EBA-retningslinjer om outsourcing

Nye EBA-retningslinjer om outsourcing offentliggjort 25. februar 2019.

• På baggrund af behov for opdatering og ajourføring.

• Retningslinjerne erstatter CEBS’ retningslinjer om outsourcing fra 2006.

• Retningslinjerne indarbejder og erstatter EBA’s henstilling om brugen af 
cloudtjenester.

Gælder for kreditinstitutter, investeringsvirksomheder og udbydere af 
betalingstjenester. 

Retningslinjerne træder i kraft 30. september 2019.

Retningslinjerne gælder ikke i Danmark, før de er implementeret i 
dansk ret.

Retningslinjerne indeholder en række nye og mere detaljerede krav.



EBA-retningslinjer om outsourcing, fortsat 

Detaljerede krav til adgang, information, revision og tilsyn hos 

leverandøren. 

Outsourcing-kontrakten skal indeholde bestemmelser om:

• Intern revisions adgang til at gennemgå de outsourcede funktioner

• Henvisning til myndigheders mulighed for informationsindsamling og for at 

foretage undersøgelser

• Adgang for myndigheder til at foretage inspektioner hos leverandøren

Der må ikke være begrænsninger for revisorers og myndigheders 

adgangs- og revisionsrettigheder.

Detaljerede krav om exit-strategi og konkrete exit-planer for 

kritiske og vigtige outsourcede funktioner.



EBA-retningslinjer om outsourcing, fortsat 

Krav til kritisk og vigtig videreoutsourcing

Videreoutsourcing må kun tillades, hvis underleverandøren 

• overholder lovgivning og indgåede kontrakter.

• tillader samme adgangs- og revisionsrettigheder som krævet af 

leverandøren.

Leverandøren skal løbende overvåge underleverandøren.

Virksomheden skal udøve sin ”right to object” eller lade kontrakten 

ophøre, hvis risikoen ved en underleverandør ikke kan accepteres.



EBA-retningslinjer om outsourcing, fortsat 

Proces for dansk implementering

Kræver ændring på lov-, bekendtgørelses- og vejledningsniveau.

Målet er, at reglerne skal træde i kraft pr. 1. juli 2020.

Sædvanlige høringsprocesser vil være gældende.

Finanstilsynet tager udgangspunkt i gældende dansk ret i sit tilsyn:

Lov, bekendtgørelse og vejledning skal efterleves uanset forventede 

fremtidige ændringer.



EBA-retninglinjer om ”ICT and security risk management”

Baggrunden er de finansielle virksomheders stigende afhængighed af 
IT og de forøgede trusler.

Indeholder krav til styring og mitigering af risici i relation til anvendelsen 
af informations- og kommunikationsteknologi.

Kommer til at gælde for kreditinstitutter, visse investeringsvirksomheder  
i henhold til CRD, samt udbydere af betalingstjenester i henhold til 
PSD2.

• Risikobaseret tilgang og proportionalitet

Retningslinjerne er mere detaljerede end gældende regler. Bl.a.:

• Detaljeret krav om 3 Lines of Defence for IT (dog ikke for udbydere af
betalingstjenester, hvis de ikke er kreditinstitutter)

• Krav om revision af governance, systemer og processer på IT-området



EBA-retninglinjer om ”ICT and security risk management”, fortsat

EBA’s offentlige høring blev afsluttet 13. marts 2019.

Der arbejdes på at færdiggøre de endelige retningslinjer. 

Der er endnu ikke taget stilling til dansk implementering.

Arbejdet igangsættes, når retningslinjerne er offentliggjort i endelig 

version. 

Læs mere på: https://eba.europa.eu/-/eba-consults-on-guidelines-on-

ict-and-security-risk-management

https://eba.europa.eu/-/eba-consults-on-guidelines-on-ict-and-security-risk-management


Samarbejde om øget sikkerhed i Decentral Enhed for Cyber- og 
Informationssikkerhed for finanssektoren (DCIS Finans)



DCIS – hvad er det

National strategi for cyber- og informationssikkerhed

Sektorvise delstrategier for de seks samfundskritiske sektorer

• Energi, sundhed, transport, tele, finans, søfart

Strategi for den finansielle sektors cyber- og informationssikkerhed

• Finanstilsynet udpeget som decentral enhed for cyber- og 

informationssikkerhed (DCIS).  

• Formål: at fremme finansiel stabilitet og tillid til den finansielle sektor ved at 

styrke den samlede indsats for cyber- og informationssikkerhed.



Strategiens fokus og initiativer 

Strategiens tre hovedspor:

Trussels-, sårbarheds- og risikovurdering 

• f.eks. løbende afdækning af sektorens sårbarheder 

og kritiske infrastruktur

Sektorberedskab

• f.eks. løbende udvikling og test af kriseberedskab

Videndeling 

• f.eks. oplysning til finanssektorens kunder og 

indsats i forhold til finanssektorens ansatte 



Organisering af DCIS-arbejdet

CFCS
Center for Cybersikkerhed

DCIS
Decentral enhed for cyber-
og informationssikkerhed

NFCERT
Nordic Financial CERT

FSOR
Finansielt Sektorforum for 

Operationel Robusthed



Invitation til samarbejde

Strategien sætter overskrifterne, men giver plads til prioriteringsrum 

under overskrifterne. 

Hvor kan vi i DCIS skabe mest værdi?

Meget gerne input fra sektorens virksomheder og interessenter.



Opsamling 

IT-sikkerhedsarbejdet

Stigende 
og mere 
kompleks IT-
anvendelse

Højt trusselsniveau



Hvordan kommer IT-sikkerhed på niveau

Øget samarbejde og 
videndeling på tværs 

Bedre organisering af 
sikkerhedsarbejdet i den 
enkelte virksomhed

Mere ledelsesinvolvering


