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Statsbudsjettet 2020 - Finanstilsynet - supplerende tildelingsbrev
Vi viser til tildelingsbrev til Finanstilsynet for 2020 av 20. desember 2019 og dialog om
bestillinger og rapporteringskrav for 2020 i lys av koronasituasjonen, senest i brev fra tilsynet
den 6. april 2020.
Finansdepartementet legger stor vekt på at etatene skal kunne ivareta sine kritiske oppgaver. I
lys av tilsynets innspill meddeler vi følgende endringer fra opprinnelig tildelingsbrev:
- Finanstilsynet skal i rapport for første tertial gi en kort beskrivelse av hvordan
koronakrisen har påvirket arbeidet under hvert delmål. Prognose for årsresultater bes
vedlagt rapport for andre tertial, men kan utgå fra rapport for første tertial.
- Orientering om status for helhetlig IT-arkitektur kan utgå fra rapport for første tertial.
Departementet kommer tilbake med et forslag til tidspunkt for møte om temaet i
stedet.
- Forslag til styringsparametre for 2021 utsettes fra 1. juni til 1. september 2020.
- Omfang og innretning på rapportering om hhv. overordnede risikovurderinger og
innspill til ROS-analysen kan tilpasses tilsynets ressurssituasjon.
Omfang og innretning på rapporteringen om erfaringer med første pulje i den regulatoriske
sandkassen, status for internasjonalt samarbeid og videreutvikling av informasjons- og
veiledningsinitiativet kan tilpasses tilsynets ressurssituasjon.
Finansdepartementet legger generelt til grunn at Finanstilsynet løpende vurderer hvilke
oppgaver som er mest kritiske og som bør prioriteres i den pågående virussituasjonen.
Departementet minner om at etaten straks må ta kontakt med departementet uavhengig av
fastsatte rapporteringstidspunkter dersom det skulle oppstå alvorlige avvik eller uforutsette
situasjoner, jf. tildelingsbrevet punkt 6.4.
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