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INNLEDNING
I det følgende meddeles Stortingets budsjettvedtak og Finansdepartementets
styringssignaler for Finanstilsynets virksomhet i 2012, jf. Prop. 1 S (2011-2012) for
Finansdepartementet og Innst. 3 S og Innst. 5 S (2011-2012)fra finanskomiteen.
FORMÅL OG UTFORDRINGER
2.1

Formål og hovedoppgaver

Finanstilsynets oppgaver er fastlagt i lov 7. desember 1956 nr. 1 om tfisynet med
finansinstitusjoner mv. (finanstilsynsloven) og i de ulike særlovene for områdene og
institusjonene som er underlagt tilsyn av Finanstilsynet. Finanstilsynet skal påse at
insfitusjonene virker på en hensiktsmessig og betryggende måte i samsvar med lov og
bestemmelser gitt i medhold av lov samt med den hensikt som ligger til grunn for
institusjonenes opprettelse, formål og vedtekter.
Finanstilsynets arbeidsområde omfatter finanssektoren med bank-, forsikrings- og
verdipapirvirksomhet, og dessuten eiendomsmeglings-, inkasso-, revisor- og
regnskapsførervirksomhet.
Finansdepartementet viser til at Finanstilsynet høsten 2010 vedtok en ny strategiplan
for perioden fram til 2014. Finanstilsynets hovedformål defineres i strategiplanen på
følgende måte:

Postadresse
Postboks 8008Dep
0030Oslo

Kontoradresse
Akersg. 40
Org. nr. 972417807

Finansmarkedsavdelingen
Telefon22 24 45 21/22 24 90 90*
Telefaks 22 24 27 16

Saksbehandler
Ane CharlotteGrenstad
Telefon 22 24 45 21

"Finanstil.synets
hovedformåler å bidratilfinansiell stabilitetog velfungerendemarkeder."
Hovedformåleter konkretisert i følgendedelmål:
Solideog likvidefinansinstitusjoner
God overvåkingav risiko i økonomiog markeder
- ForbrukerbeskytteIse gjennomgod informasjonog rådgivning
Egnet ledelse og tilfredsstillendevirksomhetsstyring i foretakene
Robustinfrastruktur som sørger for betryggende betalinger, handel og oppgjør
- Tilstrekkelig og påliteligfinansiellinformasjon
God markedsatferd
Effektivkrisehåndtering
2.2

Sentrale innsatsområder

de nærmeste

årene

Finansdepartementet har omtalt Finanstilsynetssentrale utfordringer og
innsatsområder i de nærmeste årene på side 50 i Prop. 1 S (2011-2012.)Angivelsenav
innsatsområder nedenfor er noe utvidet.
Finansdepartementet anser at følgendetiltak er sentrale for Finanstilsynetde nærmeste
årene:
Finansiellstabilitet
Overvåkeog analysere risikoen i det finansielle systemet som helhet, og
rapportere jevnlig om utviklingentil offentligheten og Finansdepartementet.
Overvåkeoppbyggingav systemrisikoog andre trusler mot den finansielle
stabiliteten.
Følge opp trepartssamarbeidet mellomFinansdepartementet, Norges Bank og
Finanstilsynetom makroovervåkning.
Banker og øvrigekredittinstitusjoner
Identifisereutviklingstrekki økonomi,markeder og institusjoner som kan true
finansiellstabilitet.
Vurdere og gjennomførefelleseuropeiskeregler for kapital og likviditetog
videreutvikletilsynsmetoder.
Generelt påse at kvalitetenpå kapitalen og kapitalnivåeti bankene er på et
tilstrekkelig høyt nivå særlig i banker som er systemviktigepå det norske
markedet, herunder utnytte den nasjonale handlefriheten innenfor Norges E0Sforpliktelser.
Gjennomstedlige tilsyn og oppfølgingav interne modellerpåse at institusjonene
har forsvarligstyring og kontrollmed kredittrisikoen.
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Gjennom dokumentbaserte og stedlige tilsyn følge opp at institusjonene
prioriterer styring og overvåkingav Iikviditetsrisiko.
Lede og/eller delta i tilsynskollegierfor grensekryssende banker av betydning for
det norske markedet.
Sikre forsvarligforbrukerbeskyttelsegjennom tilsynsmessig oppfølgingav
komplekse og nye produkter, etterlevelse av regelverk og gjennom forslag til nytt
regelverk.
Følge opp institusjonenesoperasjonellerisiko knyttet til infrastruktur og
oppgjørssystemersamt eventuellutkontraktering, og sikre god og forsvarlig
håndtering av marked, risiko og operasjonellrisiko.
Forsikringogpension
Forberede gjennomføringav SolvensII, videreutvikletilsynsmetoder og
godkjenne interne modeIlerfor beregning av nye solvenskrav.
Integrere risikovurderingvedrørende klima i tilsynet med
skadeforsikringsselskapene.
Lede og/eller delta i tilsynskollegierfor grensekryssende forsikringsselskaper
som har betydningfor det norske markedet.
Sikre forsvarligforbrukerbeskyttelse gjennom tilsynsmessigoppfølgingav
komplekse produkter i forsikring, etterlevelse av regelverk og forsIagtil nytt
regelverk.
Verdipapirområdet
Følge opp nye rammevilkårpå verdipapirområdetog endringer i infrastruktur og
handelsmønstre, blant annet ved å delta i nytt intereuropeisk oppgjørssystem
(T2S).
Videreutviklespesialkompetanseinnen markedsovervåkingog utrede behovet for
å anskaffenye overvåkingssystemeri tillegg til dagens system for
transaksjonsrapportering (FRS).
Følge opp foretakenes salgs-og rådgivningsvirksomhetsom ledd i en aktiv
forbrukerbeskyttelse.
Styrke og effektiviseresaksbehandlingskapasitetenpå verdipapirområdet.
Videreføreen risikobasert tilnærming i kontrollarbeidetpå regnskapsområdet,
med særlig vekt på bransjer som er av stor betydning på Oslo Børs.
Kvalitetssikreforetakenes verdsettelser av eiendeler og gjeld gjennom
vurderinger av anvendte modeller og benyttede forutsetninger.
Håndheve brudd på den løpende informasjonsplikten.
Revisorerog regnskapsførere
Prioritere tilsynmed revisorer i foretak av allmenn interesse.
Trappe opp samarbeidet med revisortilsynsmyndigheteri andre land.
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Prioritere tilsyn med de største regnskapsførerselskapene,med særlig
oppmerksomhet knyttet til utkontraktering.
Eiendomsmeglingog inkasso
Prioritere tilsynet med behandlingav klientmidler.
Følge opp kvalifikasjonskravenei ny eiendomsmeglingslovog etablere en klar og
forutsigbarforvaltningspraksis.
3.

PRIORITERTE OPPGAVER I 2012

På side 54-55i Prop. 1 S (2011-2012)har Finansdepartementet angitt hvilke oppgaver
som skal prioriteres i 2012.Angivelsenav prioriterte oppgavernedenfor er noe utvidet.
Departementet ber om at følgende oppgaverprioriteres i 2012:
I.

Finansiellstabilitet
Overvåkeinstitusjoner,markeder og økonomien som helhet med sikte på å
identifisereutviklingstrekksom kan true finansiellstabilitet,og, i samarbeid med
Finansdepartementetog Norges Bank, bidra til å identifisereviktige risikoforhold
og mulige tiltak for å begrense risikoen, både på mikro-og makronivå.
Bidra til at finansinstitusjonenestyrker sin kapital og likviditet.
Finanstilsynetmå følge opp bankenes utlån til boligformåli lys av dets
retningslinjer.
Bidra til å håndtere problemer som måtte oppstå som følge av problemer i de
internasjonalefinansmarkeder for norske institusjoner og kunder.

II.

Regelverk
På grunnlag av erfaringene fra krisen internasjonalt og i Norge, skal
Finanstilsynetbidra til å utvikleregelverk og praksis med sikte på en mest mulig
robust finansnæring. I dette arbeidet må tilsynet spille en aktiv rolle i de
europeiske tilsynsorganene.
Oppfølgingav nye internasjonaleregler for kapital og likviditetfor banker.
Forberede innføring av nye soliditetsreglerfor forsikringsselskaper (SolvensII),
herunder lover, forskrifter, tilsynsmetodikk,modellgodkjenningog rapportering.
Videreutviklesamarbeidet med nordiske tilsynsmyndigheter,herunder arbeidet
for enhetlig (og eventuelt førtidig)nordisk gjennomføringav det nye kapital-og
likviditetsregelverket.
Gjennominternasjonalt samarbeid bidra til å gjennomføreinternasjonalekrav til
institusjoner og tilsyn.

III. Tilsyn
— Sørge for rask og effektivhåndheving av brudd på lover og regelverk.
Sikre gode etiske normer og ordnede forhold blant aktørene i finansmarkedet.
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Gjennomførestedlig og dokumentbasert tilsyn i tilstrekkelig omfang.I tilsynet
med institusjonermå det særlig legges vekt på solid egenkapital i forhold til
risiko, at likviditetener tilstrekkeligog at operasjonellrisiko er under god
kontroll. Dette gjelder ikke minst tilsyn med institusjonenesbruk av IKT-systemer
med utgangspunkt i risiko-og sårbarhetsanalyser.
Påse at kvalitetenpå kapital og kapitalnivåeti bankene er på et tilstrekkelighøyt
nivå.
Følge opp operasjone11
risiko knyttet til betalings-og oppgjørssystemene,samt
institusjonenes IKT-systemer.
GjennomføreIKT-utviklingsoppgaver
for å sikre gjennomføringenav
internasjonale og nasjonalekrav, herunder rapportering i forbindelsemed Solvens
Bidra til et godt og effektivttilsyn og regelhåndhevingvedrørende alt regelverk
knyttet til pensjoner og livsforsikring.
Gjennomføretilsyn med revisorer og revisjonsselskapersom reviderer foretak av
allmenn interesse, og håndtering av spørsmål som måtte oppstå innenfor tilsynets
område som følge av endringene i grensene for revisjonsplikt.
Sikre et effektivttilsyn og effektivoppfølgingav forbrukerrelaterte spørsmål
gjennom blant annet å følge opp foretakenes etterIevelseav regler, herunder
regler om god forretningsskikkog regler om salg og rådgivningsvirksomhet,
herunder påse at foretakene gir relevant, tydelig og forståelig informasjonom de
ulike finansproduktene.
Gjennomføreen effektivregnskapskontroll av noterte foretak med fortsatt vekt på
verdsettelser av eiendeler og gjeld.
Følge opp nye rammevilkårpå verdipapirområdetog endringer i infrastruktur og
handelsmønstre.
Bidra tiI effektivhåndhevelse av regelverket om markedsmisbruk, herunder
videreutviklespesialkompetanseinnen markedsovervåkingfor å møte fremtidige
utfordringer knyttet til nye handelsmønstre.
Følge opp kvalifikasjonskravenei ny eiendomsmeglingsIovog etablere en klar og
forutsigbar forvaltningspraksis.
W. Øvrige viktige oppgaver
Bidra til god informasjontil forbrukere og investorer om risiko og andre
egenskaper ved finansielleprodukter, i samarbeid med forbruker- og
bransjeorganer og gjennom samarbeid om informasjonpå www.finansportalen.no.
Benytte tilbakemeldingerfra brukerundersøkelser blant tilsynsenheter,
bransjeorganisasjonerog samarbeidende myndigheter til å utvikle og forbedre
tilsynets virksomhet.
Rekruttere og beholde medarbeidere med god kompetanse. Tilsynet bør også
legge vekt på å videreutviklekompetanse hos eksisterende medarbeidere. For å
sikre riktig ressursbruk skal det foretas nødvendigetilpasninger i
arbeidsprosesser og organisering.
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Finansdepartementetber om at Finanstilsyneti årsrapporten omtaler utviklingenpå
disse områdene og beskriver dem gjennomhensiktsmessige indikatorer.
Finansiellstabilitetinnebærer at det finansiellesystemet formidIerfinansiering,utfører
betalinger og omfordeler risiko på en tilfredsstillendemåte. Selv om
finansinstitusjonenehver for seg kan framstå som solide, kan ubalanser bidra til økt
systemrisiko i finansmarkedene,og øke faren for finansiellustabilitet. Den
internasjonalefinanskrisen avdekket også at det er vanskelig å opprettholde finansiell
stabiIitetgjennom den tradisjonellekombinasjonenav makroøkonomiskevirkemidler
og tilsyn med de enkelte finansinstitusjonenehver for seg. Det er derfor bred
internasjonalenighet om at det, i tillegg til styrking av mikroreguleringen, er behov for
å styrke overvåkingenav finanssystemetsom helhet, for å identifisere og redusere
systemrisiko.Makroovervåkingskal særlig adressere risiko knyttet til konjunkturelle
svingninger i finansinstitusjoneneog finansmarkedene (prosyklikalitet),og risiko
knyttet til sammenhengen mellomfinansinstitusjonerog markeder (tverrsnittsrisiko).
Det er nå nedsatt en egen arbeidsgruppesom skal utrede hvordan arbeidet med
bufferkravog makroovervåking(reguleringog tilsyn) bør innrettes i Norge, herunder
blant annet spørsmål om utformingav motsykliskkapitalbuffer.Gruppen skal foreslå
regler som gjennomførervåre forventedeE0S-forpliktelserpå dette området, forutsatt
at EUs CRDW regelverk tas inn i E0S-avtalen.Arbeidsgruppen skal videre vurdere og
eventuelt foreslå andre diskresjonære virkemidlersom kan være aktuelle i forbindeIse
med organiseringen av et system for makroovervåkingi Norge. Gruppen skal avgi sin
rapport 15. desember 2011.Finansdepartementettar sikte på å formalisere arbeidet
med makroovervåkingi Norge i løpet av første halvår 2012.
Den internasjonalefinanskrisenviste behovet for god likviditetsstyringi institusjonene,
og situasjonener nå preget av usikkerhet. Det er svært viktig at institusjonenehar
tilstrekkelig likviditettil å kunne motstå perioder med svakt fungerende penge- og
kapitalmarkeder.Finanstilsynetmå innenfor gjeldende regelverk arbeide aktivt overfor
institusjonenefor å styrke foretakenes likviditetog likviditetsstyring.Finanstilsynetskal
særlig legge vekt på likviditetssituasjoneni institusjoner som er viktigefor finansiell
stabilitet.
Kapitalkravknyttet til bankenes utlån skal gjenspeile risiko. Pantesikrede boliglånhar
erfaringsmessigvært sikre utlån sett fra långivers side. Boligprisene og
husholdningenes gjeld har imidlertidøkt mye de senere årene. Det er blitt fiere
husholdninger med høy gjeld, og sammensetningen av gjeld er annerledes enn ved
forrige norske bankkrise. I Norge vil i tillegg reglene for gjeldsordning i en del tilfeller
gjøre det vanskeligfor kreditorer å få dekket sine krav. Høye boligpriser og høy gjeld
kan være en utfordring for det finansiellesystemet i Norge. Det er en risiko for at de
historiske data som i dag ligger til grunn for beregningen av risikovekter i IRBmetodene, ikke er representativefor fremtidige konjunktursylder. Ut fra hensynet til
finansiellstabilitet er det gode grunner for Finanstilsynettil å fremme styrking av
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kapital knyttet til pantesikrede boliglånnår dette anses nødvendig.Risikomodelleneog
deres innhold bør gjennomgås.
Finansmarkedets kompleksitetøker, og Finanstilsynets arbeid med forbrukerrelaterte
spørsmål blir stadig viktigere. Det er viktig at Finanstilsynetpå en god måte ivaretar
forbrukerhensyn og utøver effektivttilsynpå dette forbrukerområdet. Det er vesentlig
at Finanstilsynetsørger for at lover og regler overholdes, og at Finanstilsynetraskt og
effektivthåndterer brudd på regelverket. Det er videre viktig at Finanstilsynetpåser at
foretakene gir relevant og forståeliginformasjonom de ulike finansproduktene.Som
ledd i dette arbeidet bør samarbeidmed forbruker- og bransjeorganisasjoner,herunder
samarbeidet om finansportalen.no,prioriteres.
Utviklingenpå IKT-områdetinnebærer at institusjonene står overforen økende
operasjonellrisiko i takt med økt avhengighet av IKT-systemer.Virksomheten i
finansinstitusjoneneer kompleks, transaksjonsvolumeneer høye og de underliggende
IKT-plattformeneer komplekse. Økt bruk av utkontraktering av systemene gir nye
utfordringer i styringer av operasjonellrisiko i institusjonene. Det er viktig at
Finanstilsynetfølger nøye med på institusjonenes operasjonellerisiko og rapporterer
fortløpendetil Finansdepartementetom forhold som kan utgjøre særlige
stabilitetsmessigerisikofaktorer.
Internasjonaltrettet arbeid har økt som følge av internasjonaliseringenav
finansnæringen og som følge av internasjonaleforpliktelser. Departementet legger til
grunn at Finanstilsynetbruker og videreutviklersin kontakt med ulike internasjonale
organer og sitt samarbeid med andre lands tilsynsmyndigheteri arbeidet med å styrke
og effektiviseretilsynet. En utvildingi retning av integrasjon av bank og forsikring i
Norden medfører særlige problemstillingersom fortsatt må følges opp på en
hensiktsmessig måte av tilsynet.Den internasjonalefinanskrisenhar understreket
behovet for internasjonaltsamarbeid.
Fra og med sommeren 2008ble det tillatt at utenlandske forsikringsselskaperskal
kunne inngå pensjonsavtaleretter lov om foretakspensjon,lov om innskuddspensjon og
lov om individuellpensjonsordninguten å være etablert i Norge med filialeller
datterselskap. Finansdepartementetvil understreke betydningen av tilsynsarbeidpå
dette området, herunder at tilsynet sørger for tilfredsstillendesamarbeid med andre
relevante offentligemyndigheter. Det er meget viktig å sikre at lovens krav oppfylles
ved de skattefavoriserteordningene,jf. Ot.prp. nr. 1 (2004-2005)og Innst. 0. nr. 10
(2004-2005).
Fra 2009til 2011har Norsk Regnskapsstiftelsepå vegne av norske aktører koordinert et
privat finansieltbidrag til IFRSFoundation (overbygningentil InternationalAccounting
Standards Board og IFRSInterpretation Committe)og EFRAG(European Financial
ReportingAdvisoryGroup). Finansdepartementet mener at det er viktig at finansiering
av internasjonaleregnskapsstandarder gjøres uavhengig av næringen, og
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Finansdepartementetlegger til grunn at norsk bidragtil IFRSFoundationog EFRAGpå
til sammen 1,5mill,kroner fra og med 2012finansieresover Finanstilsynetsbudsjett.
Dersom forutsetningenefor prioriteringeneendres vesentligi løpet av det aktuelle
budsjettår,kan det bli behovfor endringer av prioriteringene.Departementetvil også i
2012følge opp eventuellebehovfor endringer i den løpendestyringsdialogenmed
Finanstilsynet.Finanstilsynetskal også løpendevurdere om endringer i markedet,
herunder i makroøkonomiskeutviklingstrekk,og i andre risikofaktorer,tilsier at det
bør foretas omprioriteringer.
Departementetlegger til grunn at Finanstilsynetsarbeidmed forvaltningog utvikling
av regelverkvidereføresi 2012.
4.

ADMINISTRATIVE OG ANDRE FORHOLD

4.1

Rapportering og resultatoppfølging

Finansdepartementetber Finanstilsynetom å utarbeideen årsrapport som beskriver
tilsynetsvirksomheti 2012.Årsrapportenbes sendt til departementetsenest 25.februar
2013.
Årsrapportenskal gi en strukturert oversiktoverviktigesider ved virksomheteni 2012.
Oppnådderesultater,basert på de styringssignalersom er omtalti tildelingsbrevet,skal
angis og vurderes. Risikoforholdskal behandles på en mest mulig strukturert måte.
Statusfor og virkningav risikoreduserendetiltakknyttettil faktorer med høy risiko,
skal omtalesi årsrapporten,se nærmere omtaleom rapporteringav risikostyringunder
punkt 4.9. Finansdepartementetber om at eventuellevurderingersom er av en slik art
at det kan ha negativekonsekvenserdersom de blir offentligkjent, rapporterespå en
måte som sikrer fortrolighet.
Departementetviser til at årsrapportenavgisgjennomframleggelsenav Finanstilsynets
årsmelding i tilleggtil en egen kortrapport.
I kortrapportenfor 2012bes Finanstilsynetom å legge vekt på å analysere
sammenhengenmellomressursbruk og resultater.I kortrapportenskal det også
redegjøres for i hvilkengrad det har inntruffetvesentligeuforutsettehendelser, eller at
hendelser er blittvesentligmer alvorligenn forventet,og hvordan dette er håndtert.
Departementetforutsetterat Finanstilsynetogså utarbeiderstatusrapportermed en
vurdering av etatens budsjettmessigesituasjonper 1. aprilog 1. oktober 2012.
Statusrapporteneskal utarbeidesuavhengigav om det foreliggerbehov for å endre
vedtatt bevilgning,og de skal omfattebåde utgifterog inntekter.Statusrapportenemå
sendes departementetsenest innen henholdsvis20. aprilog 19.oktober.
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Finanstilsynetskal regelmessigrapporteretil departementetom avgjørelsersom
Finanstilsynethar truffeti medholdavdelegertmyndighet.Detvisesi denne
sammenhengtil departementetsbrevtil Finanstilsynet14.desember1994
vedrørenderapporteringsrutiner,
samttil departementetsbrevtil Finanstilsynet
12.august2008.
Rapporteringmed hensyntilpersonalforvaltning,
sikkerhetog beredskap,statlig
informasjonspolitikk,
elektroniskforvaltning,evalueringer,brukerundersøkelserog
tilgjengeliggjøring
av generellinformasjoner omtalti punkt4.2til 4.8nedenfor.
Finanstilsynetsarbeidmed risikostyringog internkontrollsamtkravtil rapportering
om dette arbeidet,er særskiltbehandletunder punkt4.9.
Rapporteringfor øvriger angitti vedlagtestyringskalenderfor 2012.Dersomdet skulle
værebehovfor det, for eksempelpga.uforutsettehendelser,legger departementetsom
tidligeretil grunn at Finanstilsynet
strakstar kontaktmed Finansdepartementet,
uavhengigavfastsatterapporteringstidspunkter.
4.2

Bemanningog personalforvakning

Rapportering

Sentraleforholdpå personalområdet
skalomtalesi den ordinæreårsrapporten.Mer
omfattendefaktarapporteringog utdypinglegges somvedleggtil årsrapporten.
Finansdepartementet
vilimidlertidfortsattgjennomføreegne rapportmøterhvor
personalområdetgjennomgås.
Bemanning og personalområdeti virksomheten

Denviktigsteinnsatsfaktorenfor Finanstilsyneter de ansatte.Bemanningog
personalforvaltning,
sliksommedarbeiderneskompetansetil oppgaveløsning,
må
knyttestil de ulikehovedmålog styringsparameterefor virksomheten.Virksomheten
må iverksettetiltaksom sikrervirksomhetskritisk
kompetanse.Finanstilsynetstår
overformangekomplisertefagligespørsmålsom stillerstorekravtil de ansattes
kompetanse.Virksomhetenmåløpendevurdere behovetfor spesialiseringog
spisskompetansepå utvalgteområder.Organisatoriskeendringerav en vissviktighet
skalforeleggesdepartementet.
I årsrapportenbes Finanstilsynet
gi en generellvurderingog analyseav
personalmessigeforholdog administrative
oppgaverknyttettil virksomhetens
hovedmålog styringsparametere,
herunder:
Bemanningsmessigkapasitetog kompetansetil oppgaveløsning
Arbeidmed kompetanseutvikling,
herunder lederutvikling
Virksomhetensaldersdemografi
Likestilling
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Departementer, etater og andre statligevirksomheter skal arbeide aktivtfor å fremme
likestillinginnenfor sitt fagområdeog skal redegjøre for sitt arbeid med likestillingi de
årlige budsjettproposisjonene.Finanstilsynetbes om å gi en redegjørelse i henhold til
kravet i likestillingslovens§ 1 bokstav a i årsrapporten.Tilsvarende redegjørelse bes
også innarbeidet i virksomhetens bidrag til budsjettproposisjonen.
Tiltakfor å sikre kjønnslikevekti ledentillinger
Kvinnerer underrepresentert i lederstillingeri staten. Finanstilsynetbes om at det i
årsrapporten redegjøres for status og hvilketiltak som er iverksatt for å sikre
kjønnslikevekti lederstiffinger.
Inkluderendearbeidsliv(IA-avtalen)
IA-avtalenkrever at deltakende virksomheter skal forebygge og redusere sykefravær,
styrke jobbnærvær og hindre utstøting og frafallfra arbeidslivet.Den enkelte
virksomhet skal sette aktivitets-og resultatmålfor å redusere sykefraværet,øke
sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne,og stimulere til at yrkesaktivitet
etter fylte 50 år forlenges med seks måneder.
Regjeringenvil fra 2012iverksette en jobbstrategi for å få fiere unge arbeidssøkere med
nedsatt funksjonsevneinn i arbeidslivet.De statlige virksomhetene skal prioritere å øke
rekrutteringen av personer med nedsatt funksjonsevneog slik bidra til å realisere
jobbstrategien.
Departementet ber om at Finanstilsyneti årsrapporten systematisk beskriver sine
aktivitets-og resultatmål, samt redegjør for resultatoppnåelsenog de aktivitetenesom
støtter opp under denne.
Ansvarfor lærlinger
Den enkelte virksomhet skal vurdere hvilke lærefag som kan være aktuelle for
virksomheten. På bakgrunn av denne vurderingen bør det, innenfor virksomhetens
rammer, legges til rette for inntak av lærlinger med mål om økning av antalletlærlinger
sammenliknetmed 2011.Departementet ber om at det i årsrapporten rapporteres om
hvilke lærefag som vurderes som aktuelle og antalllærlinger fordelt på lærefag. Det
vises til PM 2+11-06" Om oppfølgingav arbeidet med å øke antallet lærerplasser i
statsforvaltningenog rapportering av lærlinger til Statens sentrale
tjenestemannsregister (SST)".Det vises for øvrig til Statens personalhåndbok,kap. 9.10
Særavtale om lønns- og arbeidsvilkårfor lærlinger og lærerkandidater i staten.
Helse, miljø og sikkerhet
Finanstilsynethar ansvar for at helse, miljøog sikkerhet (HMS)er godt ivaretatt.
Departementet ber om at det i årsrapporten gis en orientering om virksomhetens
arbeid på dette området.

Mangfold

Finansdepartementetforutsetter at Finanstilsynetiverksetter tiltak for å
fremmemangfoldi forbindelsemed rekruttering, personalforvaltningog i
publikumsrettede tjenester. Departementetber om at Finanstilsynetredegjør for dette
arbeidet i årsrapporten.
Etikk

Det er viktig at Finansdepartementetsunderliggende virksomheter utfører sine
oppgaveri tråd med statens etiske retningslinjer.Blant annet gjelder dette i kunde- og
leverandørrelasjoner.Departementetlegger til grunn at statens generelle etiske
retningslinjer er implementerti alle ledd i virksomheten og at virksomhetenpraktiserer
egne normer og retningslinjer.Departementetber om at det rapporteres om
status på området generelt og at eventuelleforhold av uheldig karakter omtales
spesielt.

Sikkerhetog beredskap

4.3

Finansdepartementethar som mål at det innen departementets ansvarsområde skal
foregå et systematisk samfunnssikkerhetsarbeid,og at det skal foreligge en
tilfredsstillendeberedskap for å kunne håndtere ekstraordinære hendelser.
Departementet forventer at Finanstilsynethar foretatt en skriftligkartlegging av risiko
og sårbarhet på eget ansvarsområde,at det er utarbeidet nødvendige beredskapsplaner
og at tilsynet hvert år arrangerer eller deltar på beredskapsøvelser.
Finansdepartementetskrav og forventningertil beredskapsarbeidet er nærmere omtalt
i departementets brev 7. november 2008.Departementet ber om at Finanstilsyneti
årsrapporten for 2012redegjør for sikkerhets- og beredskapsmessige utfordringer som
er identifisert, og for det konkrete arbeidet i løpet av året, herunder om
beredskapsøvelser etaten har gjennomført.

Statens kommunikasjonspolitikk

4.4

Regjeringenvedtok en ny statlig kommunikasjonspolitikk16. oktober 2009.
Kommunikasjonspolitikkeninneholder de sentrale mål og prinsipper for statens
kommunikasjonmed innbyggere, næringsliv,organisasjoner og annen offentlig
virksomhet. Politikkdokumentetskal være et utgangspunkt og rammeverk for
utarbeidelse av lokale planer og strategier for informasjonog kommunikasjon.
4.5

Elektroniskforvahning

Finanstilsynetskal i tjenesteutviklingenvurdere hvordan IKTkan anvendes for å gjøre
brukernes møte med det offentligeenklere og frigjøre ressurser for brukerne og etaten.
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Det vises til Fornyings-,administrasjons-og kirkedepartementets rundskriv P4112011
av 25. oktober 2011om samordningog styring av IKT-relaterteinvesteringeri staten.
Føringene i dette rundskrivet forutsettes lagt til grunn.
4.6

Evalueringer

Det vises til krav i Reglementfor økonomistyringi staten om periodiske evalueringer av
virksomhetens oppgaveløsningog virkemiddelbruk.Departementet ber Finanstilsynet
rapportere om gjennomførteevalueringerpå Finanstilsynetsområde. Eksterne
evalueringer som ikke er unntatt offentlighet,anbefalesoffentliggjortpå
evalueringsportalen.no.
4.7

Brukerundersøkelser

Alle statlige etater skal innenforrammen av budsjettet regelmessig gjennomføre
brukerundersøkelser, og resultatet av brukerundersøkelsene skal være offentlige.
Departementet viser til at Finanstilsynetde senere år har gjennomførtflere
brukerundersøkelser blant tilsynsenhetenefor å få en tilbakemeldingfra brukerne på
Finanstilsynetsutøvelse av virksomheten.
Departementet ber om at Finanstilsyneti årsrapporten for 2012rapporterer om det har
vært gjennomførtbrukerundersøkelser og om disse er gjort offentligtilgjengelige.
Dersom Finanstilsynetikke gjennomførerbrukerundersøkelser i 2012,bes det om at
det i årsrapporten rapporteres om når slike brukerundersøkelser vil finne sted.
4.8 Viderebruk av offendig data

Finanstilsynetskal gjøre egnede og eksisterende rådata tilgjengeligei maskinlesbare
formater. Dette gjelder informasjonsom har samfunnsmessigverdi, kan viderebrukes,
som ikke er taushetsbelagt og der kostnadene ved tilgjengeliggjøringantas å være
beskjedne (bortfallav inntekter ved salg av data anses som en kostnad). Formater og
bruksvilkår må være i overensstemmelsemed gjeldende retningslinjerved
tilgjengeliggjøringav offentligedata. Informasjonom hvilke rådata som er tilgjengelige,
skal publiseres på virksomhetens nettside. Datasett som er fritt tilgjengeligei
maskinlesbare formater, skal normalt registreres på nettstedet data.norge.no.
Etater som vurderer å etablere nye eller å oppgradere eksisterende publikumstjenester
med utgangspunkt i rådata, skal normalt gjøre disse rådataene offentligtilgjengeligei
maskinlesbare formater, dersom ingenting er til hinder for slik tilgjengeliggjøringav
rådata. Før virksomheten eventuelt selv etablerer nye publikumsløsningerbasert på
rådata, må det vurderes om det er mer kostnadseffektivtå tilgjengeliggjørerådata i
maskinlesbare formater som grunnlag for at andre kan utvikle tjenester. Det skal
framkomme av årsrapporten hvilke data som er gjort tilgjengelige.Dersom
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publikumstjenesterblir etablert uten tilgjengeliggjøringav rådata, skal dette begrunnes
i årsrapporten.

Risikostyringog internkontroll

4.9

Finansdepartementeter opptatt av at Finanstilsynetgjennomførerrisikovurderinger
som ledd i sin interne styring,jf. økonomiregelverketav 2004.Arbeid med
strategiplaner og større utviklingstiltaki Finanstilsynetskal alltid bygge på
risikovurderinger.

Risikovurderinger
Årlige risikovurderingerskal integreres i styringsdialogenetter følgende
retningslinjer:
Årligerisikovurderingerrelatert til Finanstilsynetshovedmål, skal sendes
departementet i etterkant av utarbeidelsen av Finanstilsynetsvirksomhetsplan.
Der hvor risikoen vurderes som høy, skal årsak tiI risikoen identifiseres og
risikoreduserende tiltak beskrives. Dersom det er risikovurderingersom er av en
slik art at det kan ha negativekonsekvenser dersom disse blir offentligkjent, ber
departementet om at disse rapporteres særskilt på en måte som sikrer
fortrolighet.
Det skal i forkant av departementets arbeid med tildelingsbrevrapporteres om
eventuelleendringer i risikovurderingenesom ble sendt departementet i etterkant
av utarbeidelsen av virksomhetsplanen.
Endring i risikovurderinger (risikobildet)skal være et fast tema i
styringsdialogen.
I dokumenter som omhandler forhold og utviklingstrekki tilsynsområdene,bør det
tilstrebes en mest mulig strukturert behandIingav risikoforhold.
Departementet viser til det risikobildetsom er presentert departementet i dokumenter
og møter. Finanstilsynethar identifisertto områder hvor risikoen er vurdert til
moderat/høy. Disse angis nedenfor. På begge områder er grunnlaget for vurderingen
at mulige konsekvenser av aktuelle svakheter anses å være moderat/høy, mens
sannsynlighetenfor at dette skal inntreffeanses som moderat:
Risikofor at Finanstilsynetikke forstår og håndterer nye risikoområder som en
følge av endringer i markedet og regelverket.
Risikofor at kritiske svakheter og/eller brudd på regelverk hos institusjoner
under tilsyn ikke avdekkes.
Finansdepartementetforutsetter at Finanstilsynet,innenfor gjeldende budsjettrammer
og fullmakter,følger opp risikofaktoreneog iverksetter nødvendigerisikoreduserende
tiltak for å bringe risikoen ned på et akseptabelt nivå. Finanstilsynetbør angi status for
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og virkninger av risikoreduserende tiltak knyttet til ovennevnterisikofaktorer i
forbindelse med Finanstilsynetsresultatrapportering,jf. pkt. 4.1 Finansdepartementet
forutsetter at Finanstilsynetrapporterer om endringer i mislighetsprofilensammen med
risikovurderinger.
Særskilt om operasjonellrisiko
Ressursene i statligevirksomheter er begrensede. Risikovurderinger et sentralt
verktøy når en skal velge hvor ressursene kan settes inn med best resultat, og
Finansdepartementet ber derfor hvert år virksomhetene om å rapportere sin
risikovurdering.Departementet ønsker å utvilde denne dialogen videre og har nå
startet et utviklingsarbeidpå dette området.
Risikofaktoreri de årlige risikovurderingeneer dels av strategisk, dels av operasjonell
karakter. Med operasjonellrisiko menes hendelser og forhold som kan føre til svikt i
etatens løpende produksjon eller tjenesteleveranse.I virksomheter som driver
saksbehandling på grunnlag av lov og forskrifter,vil et typisk eksempel kunne være feil
i enkeltvedtak. I andre virksomheter vil det finnes andre typer operasjonellefeil.
For å kunne forholde seg til framtidigrisiko for slike feil, må en vite noe om hvor ofte
de forekommer. Det er da nødvendigå definere hva en feil er, årsaken til at feil oppstår
og hvor kritisk feilen er. Først når dette er gjort, er det mulig å vurdere sannsynligheten
for at slike kritiske feil vil forekommei ulike prosesser og forhokle seg bevisst til
hvilken risiko en vil akseptere. Hvisrisikoen ikke er akseptabel, må det settes inn tiltak.
Hvis det velges å akseptere en risiko, bør det vurderes om det er hensiktsmessig å
etablere en mer eksplisittformulert toleranse for operasjonellrisiko og krav til kvalitet,
herunder å utviklemer eksplisittekvalitetsindikatorer.
Departementet vil be om at Finanstilsynetgjør rede for det arbeidet en gjør i dag på
dette området. Redegjørelsenbes oversendt departementet innen 30. mars 2012.Det
vises ellers til varslet seminar 1. februar 2012om operasjonellrisiko.
Intern kontroll
Finanstilsynetbes i årsrapporten for 2012rapportere om det er avdekket vesentlige
svakheter, feil og mangler i den interne kontrollen og hvilke utbedringstiltak som
eventuelt er iverksatt,jf. omtalen av risiko ovenfor.Departementet ber videre om at
Finanstilsyneti årsrapporten redegjør for hvorvidtdet i den interne kontrollen er
avdekket vesentlige svakheter, feil og mangler i kritiske prosesser og aktiviteter.
Hensikten med en slik rapportering er å bidra til at departementet kan forsikre seg om
at virksomheten drives på en betryggende måte.
Finanstilsynetskal varsle om hendelser med mulig mediemessig eller polffisk
interesse, jf. departementets brev av 17.november 2008.I årsrapporten skal
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Finanstilsynetkort redegjørefor risikofor,og iverksattetiltakmot,at eventuelle
varsledehendelserkan inntreffepå nytt.
4.10 Oppnevning av medlemmer i offentlige utvalg, styrer, råd og nemnder

Finansdepartementet
mener at det er viktigat offentligoppnevnteutvalg,styrer,råd og
nemnderhar en bred geografisksammensetning.
Finansdepartementet
ber om at Finanstilsynet,
vedinnhentingog framsettingavforslag
til medlemmersomskal sitte i offentligeråd, styrer,utvalgmed videre,leggervektpå
at medlemmenebør ha ulikgeografisktilknytning.
4.11 Målbrukslova

Finansdepartementet
er opptattavat underliggendeetater oppfyllerkravenetil
fordelingmellommålformersomoppstillesi lov4. oktober1980nr. 5 om målbruki
offentlegteneste (målbrukslova).
Departementetforutsetterat Finanstilsyneti 2012bestreber seg på å oppfyllede kravtil
fordelingmellommålformenesomer oppstilti lovmed tilhørendeforskrifter.
Finansdepartementet
ber videreom at kopiav Finanstilsynetsårligerapporttil
Språkrådetog annenkorrespondansemellomSpråkrådetog Finanstilsynetvedrørende
fordelingenmellommålformeneoversendesdepartementet.
4.12 Høringsuttalelser fra Finanstilsynet

Det vanligevedhøringerer at departementeter høringsinstansog ved behovinnhenter
uttalelserfra underliggendeetater.Etatensender da sin uttalelsetil departementet,
med mindredet er bedt om at eventuellhøringsuttalelsesendesdirektetil den instans
somforestårhøringen.
I en del tilfellerer en ellerflereavvåreetaterangittsom høringsinstanser,samtidig
med elleruten at departementeter høringsinstans.Finansdepartementet
ber om at
uttalelseri sliketilfellersendesviadepartementetog i rimeligtid før høringsfristen
utløp.
Vedhøringeravutpregettekniskart og i saker som antas å ikke berørepolitiske,
prinsipielleog/eller budsjettmessigeforhold,kan uttalelsegis direkteog medkopitil
Finansdepartementet.
5.

BUDSJETITILDELINGER
OG FULLMAKTER

Budsjettforslag

Stortingetvedtok15.desember2011følgendebevilgningerfor Finanstilsynet:
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Kap. 1602 Finanstilsynet

(i 1 000kr)
Post Betegnelse
Beløp
01 Driftsutgifter
311500
og vedlikehold,kan ovelføres
45 Størreutstyrsanskaffelser
11700
Sum
323200
Kap. 4602 Fmanstilsynet

Post Betegnelse
03 Prospektkontrollgebyrer
Sum

(i 1 000kr)
Beløp
10000
10000

Kap. 5580 Sektoravgifter under Finansdepartementet

Post Betegnelse
70 Finanstilsynet,bidragfra tilsynsenhetene
Sum

(i 1 000kr)
Beløp
313200
313200

I departementetsbrevav 28.marsog 6. oktober2011er det nærmereredegjortfor
er framkommet.
hvordanbevilgningsforslagene
Merinntektsfullmakt

For 2012gis Finanstilsynetfullmakttil å overskridebevilgningenunderkap. 1602,post
01mot tilsvarendemerinntekterunderkap.4602,post 03.
Bestillingsfullmakt

For 2012gis Finanstilsynetfullmakttil å foretabestillingerutovergittebevilgninger,
men slikat samletrammefor nye bestillingerog gammeltansvarikke overstiger10
mill,kroner på kap. 1602,post 45.
Budsjettmessige forutsetninger

understrekerFinanstilsynetsansvarfor å planleggevirksomheten
Finansdepartementet
som er gitt i dettebrevet,
i 2012slik at målenekan nås innenforde bevilgningsrammer
i staten§ 9.
jf.Reglementfor økonomistyring
må tiltakiverksettesslikat det
Dersomdet oppstårproblemermed økonomistyringen,
ikke oppstårbehovfor å øke bevilgningen.Departementetunderstrekerat det ikkemå
pådrasutgifteruten at det er budsjettmessigdekning.
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Tfideling

Under henvisningtil ovennevnteog § 7 i Reglementfor økonomistyringi staten, vil
Finansdepartementetmed dette meddele at Finanstilsynetfor 2012tildeles og gis
adgang til å disponere bevilgningenesom er beskrevet i dette brevet.
Fullrnakter

I vedlegg 1 omtales først budsjettfullmaktersom må gis eller delegeres for hvert
budsjettår, jf. pkt. A. Dernest listes fullmakter som er delegert til Finansdepartementet
og som virksomheten må søke departementet om samtykke til å benytte seg av i hvert
enkelt tilfelle,jf. pkt. B. I tillegg omtales administrativefullmaktersom er delegert til
Finanstilsynetved eget brev, jf. pkt. C.

Med hilsen

SveinG'edrem e.f.
finansr d
n Bjøtländ
ekspedisjonssjef

Vedlegg: Fullmakter 2012
Foreløpigstyringskalenderfor 2012
Gjenpart: Riksrevisjonen
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Vedlegg 1
Fullmakter 2012
Bevfigningsreglementet har flere bestemmelser som gir Kongen fullmakt ti1å fastsette
unntak fra de hovedprinsipper som reglementet ellers er basert på. Reviderte vilkår for
bruk av unntaksbestemmelsene ble gitt ved kgl.res. av 2. desember 2005 og redegjort
for i rundskriv R-110/2005 5. desember 2005, jf. brev 12. desember 2005. Det vises også
til veileder for statlig budsjettarbeid utgitt av Finansdepartementet, jf. R-0534 B, som
forklarer budsjettfullmaktene nærmere. (Alle rundskriv fra Finansdepartementet finnes
på departementets hjemmesider.)
Nedenfor omtales to typer budsjettfullmakter: Først fullmakter som må delegeres for
hvert budsjettår, jf. pkt. A nedenfor. Dernest fullmakter som er delegert
Finansdepartementet og som virksomhetene må søke departementet om samtykke til å
benytte seg av i hvert enkelt tilfelle, jf. pkt. B. I tillegg omtales administrativefullmakter
som er delegert til Finanstilsynet ved egne brev, jf. pkt. C.

A.

Budsjettfullmaktersom må delegereshvert år, ogsom med dette delegeres
-

B.
-

C.

Det vises til merinntektsfullmakt, jf. pkt. 6.
Det vises til bestillingsfullmakt, jf. pkt. 6.
Fullmakt til nettobudsjettering ved utskifting av utstyr (post 01), jf.
Finansdepartementets brev av 12. desember 2005.
Fullmakt til å inngå leieavtaler (ekskl. husleieavtaler) og avtale om kjøp av
tjenester utover budsjettåret, jf. Finansdepartementets brev av 12. desember 2005,
siste avsnitt.

Budsjettfullmaktersom er delegertFinansdepartementetog som etaten må søke
departementetom samtykketil å benytteseg av i hvert enkelttilfelle
Overføring av ubrukt driftsbevilgning fra et år til neste, jf. Finansdepartementets
brev av 12. juni 2009.
Overskridelse mot innsparing i løpet av de tre følgende budsjettår, jf.
Finansdepartementets brev av 12. desember 2005.

Administrativefullmakter

Fullmakter innen lønns- og personalområdet, jf. Finansdepartementets brev av 12.
juni 2009.
Statens erstatningsansvar, jf. Finansdepartementets brev av 21. mars 2000.
Fullmakt vedrørende økonomisk ansvar for arbeidstakere som har påført staten
økonomisk tap, jf. Finansdepartementets brev av 18. desember 2000.
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Vedlegg 2

Styringskalender 2012
Finanstilsynet

ed
Februar

•A

Mars

- Innspilltil budsjettrevisjonenvåren 2012
- Årsrapportfor 2011til FIN
- Finanstilsynetsvirksomhetsplanfor 2012oversendesFIN
- Møte. Gjennomgangav personalområdet
- Møte. Gjennomgangav årsrapportenfor 2011
- Medarbeidersamtalemellomfinansrådenog Finanstilsynets
direktør
- Utsendelseav foreløpigebudsjettrammer2013for Finanstilsynet
fra FIN etter regjeringensrammekonferanse
- Statusrapportom budsjettsituasjonenper 01.04.2012fra
Finanstils et
- Kvartalsmøte
- Forslagtil omtalei Prop. 1 S (2012-2013)til FIN (budsjett-og
rapportdel)
- Regjeringenfremmer Prop. 1 S (2012-2013)for Stortinget
- Innspilltil nysalderingenav budsjettetfor 2012
- Halvårsrapportfor gjennomføringav virksomhetsplanfor 2012
oversendesFIN
- Statusrapportom budsjettsituasjonenper 01.10.2012fra
Finanstils et
- Tekniske retningslinjerfor arbeidet med statsbudsjettetfor 2014
fra FIN (Budsjettskrivetfor 2014)
- Kvartalsmøte
- Foreløpigtildelingsbrevfor 2013til Finanstilsynet
• Forslagtil budsjettfor 2014for Finanstils et til FIN
- Tildelingsbrevfor 2013til Finanstilsynetfra FIN
- KvartalsmøtemellomFinanstilsynetog FIN

April

Mai

Oktober

November

Desember
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it t

til statsregnskapetmv.
- Kvartalsmøte
-

Forklaringer

Dat
Februar
Mediofebruar
Primo mars
Mediomars
Mediomars
Mars/april
Mars/april
Mars/april
Uke 15
20.04.12
Mediomai
21.05.12
Primo oktober
Primo oktober
Mediooktober
19.10.11
Primo november
Medionovember
Medionovember
Ultimonovember
Ultimodesember
Uke 49-52

