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Ingen vej udenom
Få brancher er mere regulerede end den finansielles sektor. Reguleringer beskytter for-
brugere, forhindrer kriminelle aktiviteter og mindsker motivationen til at tage kortsigtede 
beslutninger. Men harmonisering af regler på tværs af EU, nye digitale teknologier samt 
kriminelle på udkig efter huller at udnytte, får myndighederne til at udstede stadig flere 
regulativer. 

De finansielle virksomheder skal være opmærksomme på compliance. Konsekvenserne 
for at overskride reglerne er store. Vi har allerede set nogle af verdens største banker 
modtage bøder i million – endda i milliarddollar – klassen. Det handler dog mindst ligeså 
meget om, at virksomhedernes renommé kan lide gevaldige knæk og om, at kunderne og 
omverdenen skal kunne være trygge ved de finansielle ydelser. 

Der er altså ingen vej uden om. Også i fremtiden vil compliance stå øverst på direktioner-
nes dagsorden. Og derfor er det emnet for denne udgave af Indblik.

Vi begynder i Finland, hvor der har rejst sig en større diskussion i forbindelse med imple-
menteringen af EU’s nyeste Anti-money Laundering Directive. Vi har hørt fra begge sider 
af sagen.

Du kan også læse om de overvejelser, som svenske SEB har gjort sig i forbindelse med 
EU-direktivet PSD2, der træder i kraft i 2018. Forordningen bryder bankernes monopol på 
kundernes kontoinformationer og betalingstjenester og åbner dermed op for øget konkur-
rence fra blandt andet fintech-virksomheder. 

Mens de mange regulativer skaber udfordringer for de store virksomheder, er billedet lige 
omvendt hos de mindre start-ups. Vi har besøgt danske Coinify, der arbejder med digitale 
valutaer, og som mest af alt ønsker sig mere regulering – læs hvorfor på de følgende sider. 

God læselyst!
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Hvidvaskningsdirektiv 
skaber debat i Finland
I forbindelse med EU’s seneste Anti-money Laundering-
direktiv (AML) har Finland foreslået en strengere 
lovgivning i forhold til behandling af skadeforsikringer 
end EU. Virksomheder udfordrer forslaget.

Af Ilkka Huikko og Sanna Fäldt

Iforbindelse med EU’s fjerde AML-direktiv 
fra 2015 har den finske regering foreslået 
at udvide spørgsmålene vedrørende 

såkaldte Political Exposed Persons (PEP’er), 
så de ikke kun dækker bankvirksomheder 
og livsforsikringer, men også skadefor-
sikringer. En PEP er en person, der har 
en fremtrædende offentlig position og 
derfor er mere udsat for bestikkelse og 
korruption. 

Dermed lægger forslaget op til en stren-
gere behandling af skadeforsikringer end 
i resten af EU. Det har ført til protester fra 
mange af landets forsikringsselskaber, der 
mener, at forslaget lægger et endnu større 
pres på en i forvejen hårdt reguleret 
branche.

”Lovgivningen skaber bekymring, da 
der i praksis er lille eller ingen risiko for 
hvidvaskning af penge inden for private 
skadeforsikringer. Hvis et parlamentsmed-
lems søn forsikrer sin bil eller sit kæledyr, 
er risikoniveauet ikke højere end for en 
hvilken som helst anden person. Hvorfor 
skal vi gøre livet sværere for ham ved at 
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forlænge kundeprocessen?” spørger Mika 
Juuso, der er General Counsel i LocalTapio-
la, der repræsenterer en større gruppe af 
forsikringsselskaber i Finland.

Risto Karhunen, leder af Security and 
Loss Prevention i The Federation of 
Finnish Financial Services (FFI), er enig. 
Han udtaler at skadeforsikringer under 
ingen omstændigheder bør omfattes af 
PEP-spørgsmålet.

Branchen – med FFI i spidsen – har 
fremlagt deres bekymringer for den finske 
handelskomite. Komiteen har konkluderet, 
at en udvidelse af PEP-spørgsmålet til ska-
deforsikringer, der sælges til forbrugere, 
ikke vil gavne i kampen mod hvidvaskning. 

Komiteen har nu indgivet et forslag til 
administrationskomiteen om, hvordan 
man i overensstemmelse med direktivet 
inkluderer alle omfattende kunde-due dili-
gence-tiltag i både livs- og investeringsfor-
sikringsprocesser. Samtidig foreslås det, 
at skadeforsikringer behandles gennem 
forenklede kunde-due diligence-tiltag. 

Administrationskomiteen udsender deres 
rapport i løbet af foråret.

Risikobaseret tilgang 
Finland er et af de mindst korrupte lande 
i verden. Derfor er det bemærkelsesvær-
digt, at det er dem, der tager initiativ til at 
gennemføre en strengere lovgivning end 
resten af Europa. Tanken bag lovgivningen 
er at forhindre hvidvaskning af penge og 
finansiering af terrorister gennem en mere 
risikobaseret vurdering.  

Den administrative leder fra det finske 
indenrigsministerie, Virpi Koivu, påpeger, 
at hvidvaskning af penge og finansiering af 
terrorister er blevet mere professionelt, og 
at terrorister bruger fusioner og overtagel-
ser samt ejerskabsstrukturer til at skjule 
de virkelig begunstigede. Udover ulovlige 
aktiviteter og sort økonomi bruger de 
kriminelle nu lovlige aktiviteter til at skjule 
korruption.

”Dette er virkelig svært at afsløre, med-
mindre vi identificerer virksomhedernes 
ejerskabs- og beslutningstrukturer. 
Derfor fremsætter vi strengere og mere 
præcise due diligence-krav til de reelle 
ejere,” siger hun.

Forskellige risikoniveauer
Skadeforsikringer blev omfattet af 
AML-lovgivningen i Finland for første gang 
allerede i 1998. Den nuværende lovgivning 
giver virksomhederne effektive redskaber 
til at styre risici inden for skadeforsikring.
Virpi Koivu forklarer, at der er forskellige 
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risikoniveauer afhængigt af forsikringsom-
råde – også inden for skadeforsikringer. 

”Lovforslaget og den eksisterende 
lovgivning omfatter muligheden for, 
at virksomhederne kan identificere 
lavrisikoområder baseret på deres egne 
risikovurderinger. De kan så vælge at 
anvende forenklede kunderettede due 
diligence-tiltag,” siger hun.

Ifølge indenrigsministeriet giver regulerin-
gen mulighed for, at forsikringsselskaber-
ne kan fortolke og anvende best practice. 

Mika Juuso 
General Counsel i LocalTapiola, Finland 
LocalTapiola Group er en gruppe 
af selskaber ejet af kunderne. Den 
servicerer private kunder, landmænd, 
entreprenører, erhvervskunder 
og organisationer. LocalTapiolas 
produkter og serviceydelser dækker 
skadeforsikring såvel som investerings- 
og opsparingsydelser.

Risto Karhunen 
Leder af Security and Loss Prevention i 
Federation of Finnish Financial Services 
Federation of Finnish Financial 
Services repræsenterer 
banker, forsikringsselskaber, 
finansieringsselskaber, 
børsmæglerselskaber, formueforvaltere 
og finansielle arbejdsgivere. 

Virpi Koivu 
Administrativ leder i det finske 
indenrigsministerie 
Indenrigsministeriet har ansvaret 
for indenrigssikkerhed og migration. 
Ministeriets vision er, at Finland skal 
være det sikreste land i Europa.

“Lovgivningen er 
foruroligende, da der i 
praksis er lille eller ingen 
risiko for hvidvaskning af 
penge inden for private 
skadeforsikringer. “

Mika Juuso, LocalTapiola

”Lovforslaget giver forsikringsselskaberne 
mulighed for at tilpasse driften i henhold 
til deres egne risikovurderinger. De kunne 
– for eksempel – drage den konklusion, at 
ledelsen kan give et engangssamtykke til 
visse forsikringsprodukter med lav risiko,” 
siger Virpi Koivu.

Godt initiativ, men …
Særligt nu hvor kampen mod terror 
spidser til, er FFI glade for, at de har sat 
handling bag branchens bekymringer i 
forhold til skadeforsikringer. Det siger 
Risto Karhunen, leder af Security and Loss 
Prevention i FFI.

”Alt i alt er en forstærkning af den forebyg-
gende indsats mod hvidvaskning af penge 
et vigtigt mål for hele den finansielle sek-
tor. Ved at udelade skadeforsikringer med 
lav risiko fra den strengere PEP-proces, 
mener vi,  at vi hjælper forsikringsselska-
berne til at allokere deres ressourcer til de 
områder, hvor det virkelig tæller: højrisiko-
produkterne.”
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Mens øget regulering giver rynker i panden hos de store og etablerede finansielle 
virksomheder, kan det blåstemple mindre fintech-virksomheder. Sådan lyder det fra 
danske Coinify.

Af Johan Toft Sørensen og Jens Refsgaard Iversen

Fintech-virksomhed efterlyser 
regulering af digitale valutaer

Indblik  | Fintech og compliance
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Overførsler af kryptovalutaer via 
blockchain-teknologien har poten-
tiale til at transformere både den 

globale og lokale finansielle sektor. Særligt 
fordi finansielle transaktioner kan foretages 
uden hjælp fra en tredjepart. Samtidig kan 
blockchain løse en af de udfordringer, som 
særligt bankerne oplever: regulering. Men 
virksomheder der arbejder med digitale 
valutaer, oplever, at mangel på regulering 
er en udfordring i forretningsdriften. I hvert 
fald hvis man spørger Peter Nordgaard, CFO 
i Coinify.

”Vi arbejder med verdens største virksom-
heder og har verdenskendte investorer, så 
jeg kunne godt tænke mig et badge, der 
endegyldigt slår fast, at vi er en ordentlig 
virksomhed. Så jeg plejer at sige, at jeg 
ønsker mig regulering til min fødselsdag,” 
påpeger CFO’en. 

Som en af de førende virksomheder i 
Europa inden for betalingsløsninger af 
alle former for digitale valutaer laver 
den danske fintech-virksomhed dagligt 
finansielle transaktioner for millioner af 
kroner på tværs af kloden. Men da Coinify 
juridisk set ikke er en finansiel virksomhed, 
er den ikke omfattet af de samme lovkrav 
som eksempelvis bankerne. Finanstilsynet 
kategoriserer simpelthen ikke Coinify som 
en finansiel virksomhed, og bitcoin anses 
ikke som valuta.

Mere regulering betyder dog ikke, at Coinify 
vil ændre adfærd. Selvom der i dag ikke 
findes konkrete lovkrav om compliance for 
en virksomhed som Coinify, arbejder de sy-
stematisk med at holde et højt etisk niveau 
og eksempelvis undgå enhver forbindelse 
til kunder, hvis forretning kan give negative 
overskrifter i pressen. Ellers ville de slet ikke 
kunne tiltrække de investorer, de allerede 
har, lyder det fra Peter Nordgaard. 
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Facts

Coinify leverer to ydelser. Den ene er at hjælpe handlende, som fx hungry.dk, med at modtage 
digitale valutaer for deres ydelser. Den anden er at veksle traditionelle valutaer til digitale 
valutaer for privatpersoner og virksomheder. Coinifys primære investorer er blandt andre SEB 
og SEED Capital. 

Blockchain er teknologien bag bitcoin og en række andre kryptovalutaer, men kan i princippet 
bruges til at opbevare og administrere alle former for værdier. Kort fortalt er en blockchain et 
netværk af computere, hvor alle kontrollerer alle gennem et fælles og offentligt regnskab. Dvs. at 
der ikke er én central kontrolinstans, som godkender alle overførsler. Blockchain er både blevet 
kaldt den største innovation siden internettet og en reel tech-revolution, der vil ændre verden.

Blockchain.info er navnet på verdens mest populære digitale tegnebog, også kendt som 
en wallet. Blockchain har mere end 12 millioner wallets, og alle betalinger via denne wallet 
overføres af Coinify.  

Digitale valutaer, eller kryptovalutaer, kan snart få mere vejgreb. I hvert fald har direktøren 
for den danske nationalbanken, Lars Rhode, tidligere udtalt, at en dansk e-krone bygget på 
blockchain kan blive en realitet. Vicedirektøren i den svenske nationalbank, Cecilia Skingsley, har 
desuden udtalt til Financial Times, at man også i Sverige har seriøse overvejelser om at indføre 
en digital valuta.

Peter Nordgaard har siden 2016 været CFO i Coinify. Tidligere udgjorde han den ene del af 
direktionen i Berlingske Media, hvor han var økonomidirektør. Peter Nordgaard har desuden 
været bestyrelsesmedlem i Bladkompagniet, JobZonen samt Berlingske Pensionskasse.

”Vi er en virksomhed med store ambitioner, 
og derfor går vi enormt meget op i compli-
ance. Vi handler ikke med pirater.”

Blockchain giver nye muligheder
Faktisk kan digitale valutaer og den bagved-
liggende teknologi helt overflødiggøre én af 
banksektorens store udfordringer på com-
pliance-området: Anti-money Laundering 
(AML) og Know Your Customer (KYC).
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I hvert fald som AML og KYC udføres i dag, 
påpeger Peter Nordgaard. Alle digitale 
valutaer har et transaktionsspor. Det bety-
der, at man hele tiden kan se, hvilke andre 
transaktioner valutaen har været en del 
af. Det gør det muligt at spore pengene i 
stedet for personerne.

”Med AML og KYC undersøger vi, hvem 
vedkommende er, og så får vi en situation, 
hvor helt almindelige mennesker skal vise 
pas, sygesikring og anden dokumentation 
for at få lov til at have 25.000 kroner stå-
ende i en bank,” udtaler Peter Nordgaard 
og fortsætter:

”Det er mere interessant, hvornår pen-
gene rent faktisk bliver brugt til noget 
ulovligt. Den hundredkroneseddel, du 
har i pungen, vil vi aldrig finde ud af, hvad 
tidligere har været brugt til. Men hvis du 
eksempelvis handler med ulovlig tobak på 
Christiania med digitale valutaer, så vil det 
kunne afdækkes i transaktionssporet. Og 
når du så på et tidspunkt ønsker at købe 
en lejlighed med de digitale penge, vil vi 
sige, at det kan vi ikke tillade på grund af 
vores compliance,” siger CFO’en.

”Hvis man vil begå kriminalitet, skal man 
ikke bruge digitale valutaer. Der vil jeg på 
det kraftigste anbefale, at man bruger 
kontanter.”

Fokus på Bruxelles 
I øjeblikket har Coinify repræsentanter 
i EU for at give de lovgivende parter det 
mest helstøbte billede af, hvilke behov 
markedet og fintech-virksomhederne har. 
Ifølge Peter Nordgaard er det et frugtbart 
samarbejde. 

”Reguleringen skal selvfølgelig være 
relevant. Men jeg synes også, at mange 
tanker i lovgivningsorganerne er relevante. 
Med vores erfaring kan vi gøre det lettere 
for de lovgivende myndigheder at lave 

Hurtige betalinger øger fokus på compliance
”Hvorfor er det egentlig, at det skal være så stort et problem at overføre 100 kroner fra en 
person til en anden? Hvis jeg skal sende 100 kroner til en person i Thailand ad traditionelle 
veje, skal vi for det første vente flere dage, inden pengene går igennem. For det andet vil en 
del af de 100 kroner blive spist af administration. Hvis vi begge har en blockchain-wallet, 
kan du få pengene på under et minut, og det ville stort set være gratis. Men langsomme 
betalingstider har fungeret som et complianceværktøj, fordi man har kunnet nå at fortryde. 
Så på den ene side ønsker vi betalinger, der er hurtige, nemme og sikre. Men på den anden 
side vil det øge behovet for compliance.”

- Peter Nordgaard, Coinify

EU: Virtuelle valutaer bør ikke være 
anonyme
EU vil ikke lade markedet for digitale valutaer forblive så liberalt, som det er i dag. Det 
skriver mediet coindesk.com.

I marts fremlagde flere parlamentsmedlemmer således et lovforslag, hvor det blandt an-
det lyder, at ”virtuelle valutaer ikke bør være anonyme.” De foreslår, at EU skal have bedre 
mulighed for at indsamle data om brugerne af de digitale valutaer.

Indsamlingen indebærer blandt andet oprettelsen af databaser, hvor de såkaldte wal-
let-adresser – de elektroniske adresser, hvor koderne til brugernes digitale valutaer er 
placeret – bliver koblet til de bestemte brugere.

Hvis EU-Parlamentet vedtager forslaget, vil der også på nationalt plan være mulighed for 
deling af finansielle efterretninger.

”Da vi ikke er regulerede, har vi ikke noget 
sted at indrapportere, hvis vi opdager 
svindel – det får vi med den regulering, der 
kommer,” slutter han.

relevant regulering, som samtidig under-
støtter væksten.”

Ifølge Peter Nordgaard er EU-politikerne 
på vej med ny regulering, som vil påvirke 
virksomheder som Coinify. Lovgivningen 
vil blandt andet stille krav ved transakti-
oner af en vis størrelse, uagtet om de er 
digitale eller ej. Det er et første skridt, som 
man er tilfreds med hos Coinify.

Indblik  | Fintech og compliance



Financial Markets 
Regulatory Outlook 2017
Sådan kommer du sikkert igennem det kommende år.

I 2017 vil virksomhederne i den finansielle sektor stå overfor betydelige udfordringer i form af øget makropolitisk 
usikkerhed, implementering af en reguleringsmæssig dagsorden, der er krævende, og som til stadighed ændrer 
sig, samt andre ændringer i markedet, der lægger pres på sektoren.

Virksomhederne bør genbesøge deres strategier for hvordan de vil agere i et regulatorisk, økonomisk og politisk 
miljø der kan blive grundlæggende mere begrænsende.

De succesfulde vil drage fordel af deres naturlige robusthed, effektivitet og agilitet til at navigere i det forandrede 
finansielle landskab. De vil udnytte muligheden i de kommende udfordringer til ikke blot at få 
det til at fungere, men også til at transformere sig og forbedre sig.

På de næste sider præsenterer vi en sammenfatning af de centrale regulatoriske forhold der vil påvirke den 
finansielle sektor i det kommende år.

Indblik  | Financial Markets Regulatory Outlook 2017

9

Re
gu

latoriske Makropolitisk

usikkerhedte
m

aer

udvikling

Industri- Virksom
he

ds
-

stra
te

gi
er

2017



10

Indblik  | Financial Markets Regulatory Outlook 2017

Afvikling
 Europa tester bankernes afviklingsplan 
I 2017 vil bankernes afviklingsplan være den drivende kraft bag strukturelle reformer for banker i EU. Den Fælles Afviklings-
instans (SRB) vil presse eurozone-bankerne til i praksis at demonstrere deres parathed, efterhånden som EU og de internati-
onale regulatorer intensiverer deres arbejde med CCP-resolutioner. Resolutionsregimer for forsikringsselskaber vil dog blive 
prioriteret lavere.
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Udvikling af handelslandskabet 
Tid til handelsstrategier
Indførslen af nye handelssteder og ikrafttrædelsen af clearing- og marginkrav vil ændre, hvordan virksomhederne ud-
vikler og eksekverer deres handelsstrategi. Derudover vil autorisationerne og registreringerne for handelssteder forud 
for implementeringen af MiFID II spille en væsentlig rolle. Virksomhederne vil også vælge at cleare en stigende mænge 
OTC-derivater centralt.

Åbning af markeder
Nuværende spillere er sårbare
Øget konkurrence, større gennemsigtighed og oplysninger om produkter og priser under MiFID II og PRIIPs vil påvirke alle 
virksomheder, der leverer investeringsprodukter. Fx vil frie valg inden for pension skærpe konkurrencen mellem livsfor-
sikringsselskaberne og kapitalforvalterne på pensionsmarkedet i UK. Bankerne bliver nødt til at vælge deres strategiske 
positionering som følge af den skærpede konkurrence på betalingsmarkedet.

Cyber- og it-robusthed
Mere specifik og mere krævende
Ansporet af en række spektakulære cyberangreb på virksomheder vil ledere fokusere på 
modstandsdygtighed. Forventningerne til lederne vil være mere detaljeret planlægning i 
forhold til reaktioner på scenarier såsom cyber-nedbrud og teknologiske fejl. Virksomhe-
derne vil i stigende grad anvende tests og Red Team-øvelser til at demonstrere styrken af 
deres modstandsdygtighed. 

Regulering af nye teknologier
Den evige udfordring med at følge med tiden
Sammen med kunstig intelligens og data analytics vil fintech fortsætte med at 
forandre industrien. Innovative aktører vil kunne opnå mere støtte fra europæiske 
og nationale regulatorer, der også vil være opmærksomme på de risici, aktørerne 
udgør. Mens PSD2 lægger op til mange forretningsmuligheder, vil både fintech-virk-
somheder og detailbankerne finde implementeringen af direktivet udfordrende. 
Eksempelvis på grund af manglende nøjagtighed i nogle af dets bestemmelser.

 Adfærd og kultur
Virksomheder må lægge ureglementeret adfærd bag sig
Financial Stability Boards’ (FSB) og International Organization of Securities Commisions’ (IOSCO) arbejde vil resultere i nye 
foranstaltninger, der skal understøtte håndteringen af dårlig kultur, mangel på ansvarlighed og ukoordinerede incitaments-
politikker. I 2017 vil det være et centralt tema, at markedsdeltagerne udarbejder industristandarder, der går ud over det 
regulatoriske minimum og fremmer konkret adfærds- og kulturmæssig forandring. Derudover vil adfærdsmæssige risici i 
stigende grad blive overvåget af forsigtighedsorienterede regulatorer som del af ICAAP-vurderingerne og stresstestene.

 Finansiel robusthed
Betydelige implementeringsudfordringer venter forude 
I starten af 2017 vil Basel Committee on Banking Supervision’ (BCBS) konkludere på det 
meste af dens arbejde med fokus på risiko. Herefter vil EU overveje, hvordan de nye 
kapitalstandarder kan blive indarbejdet, samtidig med at der værnes om regionernes fi-
nansielle prioriteter. Bankerne bliver nødt til at beskæftige sig med usikkerhed i forhold til 
den endelige udformning af reglerne og må styrke deres kompetencer inden for styring 
af statusopgørelser i forhold til TLAC-, MREL- og IFRS 9-implementering.
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Brexit
Den langvarige usikkerhed er kommet for at blive
Billedet for EU-markedsadgang er stadig uklart for de virksomheder, der er i 
færd med at vurdere Brexits indflydelse på deres forretningsmodel og stra-
tegi. Dette gælder ligeledes for EU-virksomheders adgang til UK-markedet. 
Mens lederne i UK og EU vil holde nøje øje med virksomhedernes forbere-
delser og tiltag, forventer vi ikke regulatoriske forandringer, så længe UK er 
medlem af EU. I lyset af den fortsatte usikkerhed vælger virksomhederne 
måske at implementere deres beredskabsplaner i løbet af 2017.

Forretningsmodellens bæredygtighed  
Fremskynde den strategiske forandring
Når virksomhederne reorganiserer deres forretningsmodel, har de fat i 
nøglen til at styre omkostninger og genetablere afkast. Efterhånden som 
virksomhederne dækker deres behov for at adressere nye regler og håndtere 
den øgede makropolitiske usikkerhed, bliver de nødt til at reorganisere deres 
finansielle ressourcer for at muliggøre strategisk fleksibilitet og effektivitet. 
Drøftelser blandt ledere og resolutionsmyndigheder vil lægge yderligere 
pres på at integrere compliance, stresstestning og resolutionsplanlægning i 
forretningsstrategien.

Andre effekter af den makropolitiske usikkerhed
• Lav vækst og dæmpede rentesatser
• Politisk risiko og politisk omskiftelighed på udviklede markeder
•  Øgede udfordringer i forhold til kapitalens og ydelsernes frie 

bevægelighed på tværs af grænser.
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Kontroleffektivitet
Regtech vokser frem
Regtech lover at gøre virksomheder i stand til at reducere deres omkostnin-
ger, holde styr på compliance-risiciene og forbedre deres kontroller. Men 
effektiv implementering af regtech kræver direkte investeringer, der kan være 
vanskelige at retfærdiggøre under de svære markedsvilkår, der kommer til at 
herske i 2017. Derfor forventer vi, at indførslen af regtech vil foregå gradvis, 
efterhånden som virksomhederne forsøger at påvise, hvordan sådanne inve-
steringer vil tilføre værdi til forretningen.

Governance-strategi 
For stor at styre?
Bestyrelser og senior management teams skal i stigende grad vise lederne, 
at de effektivt kan lede grupper, der består af mange forskellige juridiske 
enheder og aktiviteter i mange forskellige lande. Der vil blive stillet spørgsmål 
om organisatorisk kompleksitet, det være sig om funktionsdygtighed af 
koncernforbindelser eller datterselskabers evne til at operere uafhængigt af 
deres moderselskab, hvis behovet opstår. Dette vil være en god lejlighed for 
virksomhederne til at reducere deres kompleksitet og blive organisationer, 
der er lettere at lede.

Indblik  | Financial Markets Regulatory Outlook 2017

Uddrag fra ”Financial Markets Regulatory Outlook 2017”.
Læs den fulde rapport her: www.financialmarketregulatoryoutlook.deloitte.dk
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PSD2 træder i kraft til januar 2018, og 
mange etablerede finansielle virk-
somheder har en sund bekymring, 

men ser også muligheder. I SEB er chefen 
for Digital Banking, Lars Millberg, og chefen 
for Personal Banking, Per Långsved, fast 
besluttet på at gå til PSD2 med en ”kunden 
først”-strategi.

”Kunderne er ligeglade med, hvem der er 
bedst til at overholde reglerne. De vælger 
den leverandør, der giver dem den bedste 
kundeoplevelse og løser deres problemer,” 
siger Lars Millberg.

Men – som de begge gør opmærksom på 
– kan det være udfordrende at tænke ”kun-
den først”, når nye regler ikke altid er skabt 
med de eksisterende regler in mente.

”Hvad enten det er MIFID eller GDPR. Man-
ge regler er – ligesom PSD2 – skabt med 
fokus på kundens rettigheder, men når de 
sættes sammen, har det ikke nødvendigvis 
den ønskede effekt,” siger Per Långsved 
og tilføjer, at det er derfor, en bank ikke 
kan adressere og håndtere reglerne som 
simple compliance-projekter.

”Som bank er det vores opgave at tage 
udgangspunkt i disse regler og skabe den 
bedste kunderejse ud fra de begrænsnin-
ger, der er fastlagt,” siger han. 

”Som bank er det vores opgave at tage udgangspunkt i disse regler og 
skabe den bedste kunderejse ud fra de begrænsninger, der er fastlagt,” 
siger chefen for Personal Banking i SEB. 

Af Daniel Blomme, Albin Lingman og Albin Hasselgren

SEB går til PSD2 med en 
”kunden først”-tilgang

Indblik  | PSD2
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hele værdikæden. Kunderejsen i centrum. 
Og at efterleve ”kunden-først” tilgangen, 
transparens, åbenhed og mod til at udfor-
dre bankens eksisterende forretning, er 
nøglen til succes med PSD2-projekter.

Trusler fra konkurrenterne
Samtidig anerkender de begge truslerne 
fra konkurrenter og de PSD2-regler, der 
giver tredjepartsleverandører adgang til 
bankernes betalingsinfrastruktur og data.

Som et eksempel nævner Per Långsved 
privatøkonomi-appen Tink, som SEB 
investerede i i maj. Bare to måneder efter 

etableringen havde over 20.000 svenskere 
givet Tink adgang til deres bankkonti.

Tink er en af de tredjepartsleverandører, 
som SEB er nødt til at konkurrere eller 
samarbejde med. SEB valgte derfor en 
”co-opetition”-tilgang, hvilket betyder, 
at SEB både ønsker at konkurrere og 
samarbejde med fintech-virksomheder i 
fremtiden.

SEB’s ”kunden først”-tilgang betyder også, 
at de hele tiden sikrer sig, at de driver for-
retning på egne betingelser og ikke prøver 
at gøre det samme som fintech-virksom-
hederne.

”En bank, der har den fulde palet af ydel-
ser og 160 års historie og kunder på tværs 
af alle ”typer”, kan ikke kun fokusere på et 
nicheprodukt eller ét marked, da det ville 
være at svigte mange af dens kunder, som 
den har opbygget et forhold til gennem 
mange år,” siger Per Långsved.

Nogle usikkerheder
Der er p.t. en del usikkerhed om, hvordan 
man i praksis skal håndtere PSD2, da alle 
detaljer i direktivet endnu ikke er helt på 
plads. Efterhånden som implementerin-
gen af PSD2 kommer nærmere, fokuserer 
SEB på, hvad de allerede ved; nemlig at 
digitaliseringen vil fortsætte i høj fart, 
og med det kommer nye hurtige og agile 
markedsdeltagere, og SEB er nødt til at 
være forberedt.

Men samtidig understreger både Lars 
Millberg og Per Långsved, at usikre detal-
jer om PSD2 ikke skal hverken kontrollere 
eller lamme organisationen.

”For selvom noget måtte være uden for 
rammerne af PSD2, betyder det så, at vi 
ikke går videre med det? Hvis det forbed-
rer kundeoplevelsen, hvorfor skulle vi så 
ikke gøre det for vores kunders skyld?” 
slutter Lars Millberg.

Indblik  | PSD2

Arbejde på tværs af værdikæden
Og SEB står godt i forhold til at kunne 
gøre netop det. Både Lars Millberg og Per 
Långsved henviser til, at banken nu er 
organiseret omkring kunden i stedet for 
produkter og kanaler.

”Reglerne begrænser sig ikke til at påvirke 
en enkelt kanal eller et produkt. Vores 
ambition er derfor ikke at behandle com-
pliance-projekterne separat, kunden er 
fællesnævneren,” siger han.  

Det betyder også, at banken er fast 
besluttet på at arbejde agilt på tværs af 
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De nordiske lande opfylder stadig ikke de internationale standarder for risikostyring 
af finansiel kriminalitet. Hvorfor ikke, og hvad kan vi lære af andre?

Af James Graham Dillon, Partner, Deloitte UK og Emma Hardaker, Director, Deloitte UK

Risikostyring af finansiel 
kriminalitet i Norden:
en frisk start

Bødestørrelserne for mangelfuld kontrol af 
finansiel kriminalitet trækker overskrifter 
verden over. Nogle af verdens største 
banker har fået bøder i milliardstørrelsen 
for at omgå sanktioner, for ringe kontrol af 
hvidvaskning og for ikke at forhindre bestik-
kelse i egne rækker. 

Men flere undersøgelser peger på, at 
risikostyring af finansiel kriminalitet i mange 
lande stadig ikke lever op til internationale 
standarder for bekæmpelse af kriminelles 
brug af den finansielle sektor til at tjene 
store penge. Det kan virke overraskende, 
når man tager i betragtning, hvor længe 
de internationalt aftalte standarder har 
eksisteret, og de udgifter landene har haft 
til at efterleve dem.

Hvorfor er det så sådan? Og hvad kan man 
lære af det?

Et skridt baglæns
Norge fik formelt besøg af FATF (Finan-
cial Action Task Force) i 2014, efter de 
påbegyndte deres løbende evaluering. 
På trods af opfølgende evaluering i den 
mellemliggende periode og på trods af 
begivenhederne i årene efter FATF’s første 
besøg i landet i 2005, var resultatet stadig, 

at der var ”væsentlige svagheder inden for 
en række vigtige områder”.

To eksempler på svagheder er; systemet 
til sanktionering af finansiering af terror og 
begrænset offentlig tilgængelig information 
om virksomhedsejerskab. På nuværende 
tidspunkt er det ikke muligt at sige, hvad 
resultatet vil blive, når de andre nordiske 
lande får besøg i den nærmeste fremtid. 
Hvad vi dog kan sige er, at landene bør 
skele til det, der skete i Norge og spørge sig 
selv: ”Er vi klar, eller skal vi gøre mere?”. 

De fælles negative evalueringer af de 
multinationale nordiske selskaber kan få 
afgørende konsekvenser, da finansielle 
institutter uden for Norden tager resul-
tatet af FATF-evalueringerne med i deres 
bedømmelse af modparters risiko for at 
blive ramt af finansiel kriminalitet.

Lokale tilsynsmyndigheder er utvivlsomt 
opmærksomme på dette. Sanktioner og 
bøder i Norden er stigende, og nogle virk-
somheder er overrasket over at komme i 
søgelyset. Et er dog klart: alle faktiske eller 
opfattede mangler i Norden interesserer 
både hjemlige tilsynsmyndigheder og aktø-
rer, der opererer overnationalt. Fra år til år 

er der kommet øget bevågenhed fra både 
tilsynsmyndigheder og det globale sam-
fund på effektiviteten af risikostyringen af 
finansiel kriminalitet.

Hvad gør andre?
De tilgængelige eksempler er ikke altid de 
bedste at følge, da de jo har resulteret i 
bøder og handelsrestriktioner for virksom-
hederne. Men det er muligt at lære af 
deres fejl. Som udgangspunkt er det en 
fejltagelse ikke ikke at tage det alvorligt. 
Det gælder både tilsynsmyndigheder og 
virksomheder. Vurderingen af truslen om 
finansiel kriminalitet i Norden motiverer 
virksomhederne til at foretage sårbar-
hedsvurderinger, der gør det muligt at 
skabe en forretning, som værner bedre 
om det finansielle system. 

Andre vigtige erfaringer er, at bøder 
ikke nødvendigvis har haft den ønskede 
virkning. Nogle selskaber får bøder igen 
og igen, så meget er sikkert. Der er ikke 
meget, som tyder på, at bøder til én 
virksomhed stopper andre virksomheder 
i at begå lovovertrædelser af samme art. 
Overtrædelserne synes snarere at fort-
sætte, i takt med at bøderne stiger.

Indblik  | Deloittes Point of View
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mere virkningsfulde, langvarige resultater i 
en økonomisk situation.

Hverken virksomheder eller tilsyns-
myndigheder skal undervurdere det 
stigende antal mandetimer, der skal til 
for at skabe en fuldt effektiv tilgang. For 
en global bank, der søger medarbejdere 
til at bekæmpe finansiel kriminalitet, kan 
ansættelserne til en afdeling omfatte flere 
hundrede, hvis ikke flere tusinde personer, 
selv hvor afdelingen er andet led i bekæm-
pelsen af finansiel kriminalitet. Hvis man 
tillægger indsatsen i første led, og deres 
team af specialister, så stiger antallet blot 
yderligere. Tilsynsmyndighederne behø-
ver kapacitet til at overvåge og besøge 

virksomheder, rapportere og oprette po-
litikker – roller, der ikke altid passer godt 
til de få personer, der forsøger at dække 
det hele.

Konklusionen
Norden har en unik mulighed for at skabe 
rammerne for risikostyring af finansiel 
kriminalitet på regionalt, lande-, tilsyns-
myndigheds- og institutionsplan. De kriti-
ske faktorer for succes er en kombination 
af nøje overvejelser om hensigtsmæssig 
modulering af tilgangen, den rette balance 
mellem pisk og gulerod for at opnå målene 
og en passende bemanding til at klare 
opgaverne.

Fakta om FATF

 • FATF er et mellemstatsligt organ 
med rødder i G7-topmødet i Paris i 
1989.

 • FATF foretog første iteration af 
sine anbefalinger i 1990 for at give 
landene en udtømmende liste over 
nødvendige tiltag for at bekæmpe 
hvidvaskning af penge, finansiering 
af terror og den hastige udbredelse 
af masseødelæggelsesvåben.

 • Alle medlemmer af FATF er underlagt 
en evaluering i forhold til anbefalin-
gerne. Disse evalueringer foretages 
af team fra andre medlemslande.

 • I de fælles evalueringer, som blev 
foretaget i det første tiår af dette 
århundrede, er de nordiske lande 
sammen med en række andre 
lande blevet vurderet til at være 
utilstrækkelige i forhold til FAFT-an-
befalingerne og blev underlagt et 
opfølgningsregime, der blev generelt 
udrullet af FATF.

 • På grund af de fremskridt, der blev 
gjort, trak de sig alle fra opfølgnin-
gen midt i 2013.

 • Cyklussen startede igen i 2014, hvor 
Norge var det første land, der blev 
gennemgået.

Indblik  | Deloittes Point of View

Så beskeden fra tilsynsmyndighederne 
synes at være, at pisk er bedre end 
gulerod. Overskrifterne fortæller dog 
kun en del af historien. De selskaber, der 
bliver opmuntret snarere end tvunget 
til compliance, er ikke dem, der skaber 
overskrifterne. En blød, men ufravigelig 
anvendelse af principperne kan skabe 
resultater på lang sigt, hvorimod bøder 
og andre håndhævelsesværktøjer ikke 
synes at gøre det. Derfor skal man nøje 
overveje balancen mellem klare regler, til 
at styre de mest alvorlige overtrædelser, 
og kompetencen til at afgive domme og 
styre virksomheder i den rigtige retning. 
Regulering, der er baseret på principper, 
sådan som det ses i England, skaber mu-
ligvis ikke de resultater, der giver de store 
overskrifter, men det kan potentielt skabe 
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