RIGSREVISIONEN

København, den 2. januar 2006
RN A501/06

Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens § 18, stk. 4

Vedrører:

Statsrevisorernes beretning nr. 17/04 om Finanstilsynets virksomhed
Økonomi- og erhvervsministerens redegørelse af 9. december 2005
1. Statsrevisorerne fandt det kritisabelt, at Finanstilsynet ikke fulgte systematisk op
på de påbud, som tilsynet havde udstedt over for pengeinstitutterne, da det er afgørende for effekten af Finanstilsynets inspektionsvirksomhed. Statsrevisorerne anførte
endvidere, at Finanstilsynets inspektioner burde forbedres, så de i højere grad dækkede de større og risikofyldte virksomheder. Endvidere at sagsbehandlingen på visse
områder kunne blive mere effektiv og tidssvarende.
2. Økonomi- og erhvervsministeren konstaterer i sin redegørelse, at han på baggrund
af kritikken har valgt at reagere hurtigt, idet der ikke må herske tvivl om kvaliteten af
Finanstilsynets inspektionsvirksomhed og effekten af den. Der er derfor indarbejdet
en ekstra bevilling på 6,7 mio. kr. på finansloven for 2006, som skal finansiere de
forbedringer, som Finanstilsynet vil gennemføre på baggrund af kritikken.

-2Jeg finder, at ministeren med bevillingen har skabt de økonomiske rammer for de
fornødne initiativer på området.
3. Ministeren anfører videre i sin redegørelse, at de ekstra resurser skal sikre, at der
fra og med 2006 systematisk kan følges op på tilsynets påbud. Finanstilsynet har
igangsat et projekt om Finanstilsynets reaktions- og indgrebsmuligheder, hvor praksis om afgivelse af påbud også analyseres nærmere. Jeg finder ministeriets initiativer
tilfredsstillende og vil følge den nærmere implementering af både de kortsigtede og
langsigtede løsninger med hensyn til henholdsvis opfølgning af påbud og projektet
om tilsynets reaktionsmuligheder mv.
4. Det fremgår af ministerens redegørelse, at tilførslen af ekstra resurser bl.a. skal
sikre, at Finanstilsynets inspektion forbedres ved at øge hyppigheden af inspektionen
af de største virksomheder fra hvert 4. år til hvert 3. år. Jeg vil følge, om der sker den
forudsatte ændring i inspektionshyppigheden for de største virksomheder.
5. Økonomi- og erhvervsministeren oplyser endvidere, at Finanstilsynet har igangsat
et tværgående projekt om ensartning af tilsynets produkter, ydelser og aktiviteter inden for tilsynsområdet. Projektet omfatter også skadesforsikringsområdet, hvor Rigsrevisionen havde konstateret manglende dokumentation og en ufærdig inspektionshåndbog. Ministeren har bedt Finanstilsynet om at orientere ham, når projektet er afsluttet. Jeg finder, at ministerens reaktion er hensigtsmæssig og vil følge implementeringen af projektet.
6. Det er sammenfattende min opfattelse, at ministerens redegørelse er tilfredsstillende.
Jeg vil følge implementeringen af ministerens initiativer og orientere statsrevisorerne om følgende punkter:
• implementering af både de kortsigtede og langsigtede løsninger med hensyn til henholdsvis opfølgning af påbud og projektet om tilsynets reaktionsmuligheder mv.
• om der sker den forudsatte ændring i inspektionshyppigheden for de største virksomheder
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Henrik Otbo

