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FI:s inriktning 2007
SAMMANFATTNING
Finansinspektionen (FI) har som övergripande mål att bidra till ett stabilt och väl fungerande finansiellt system och ett gott konsumentskydd.
Åtgärder som FI vidtar ska vägas mot eventuella negativa effekter på
det finansiella systemets effektivitet.
Planeringen för 2007 utgår från verksamhetsgrenarna tillsyn, regelgivning och tillstånd. Mål och prioriteringar har också formulerats för
verksamhetsutveckling, personalförsörjning och ekonomi.

Inledande riskanalys
Den svenska ekonomin har utvecklats positivt under ett flertal år och konjunkturen är att betrakta som stark. Detta är en gynnsam ekonomisk miljö för
den finansiella sektorn att verka i, vilket också avspeglar sig i utvecklingen
under 2006. Det faktum att vi befinner oss i en högkonjunktur är en utgångspunkt för bedömningen av utsikterna för och fokus i Finansinspektionens
verksamhet under 2007.
Risker på toppen av en högkonjunktur
På kreditmarknaden innebär högkonjunkturen att kredittillväxten på vissa
områden är hög, vilket betyder att det är nu kreditriskerna byggs upp som
riskerar att falla ut i kreditförluster när konjunkturen vänder. Överlag är kredittillväxten inte anmärkningsvärt hög, men det finns några områden där
riskuppbyggnaden kan ses som mer betydande:
•
•
•

Bostadsutlåningen växer kraftigt och har gjort det länge. Riskhanteringen förefaller väl fungerande i bankerna, men området kräver ändå
fortsatt stor uppmärksamhet.
Kredittillväxten i Baltikum är mycket hög. Utvecklingen i bankernas
kreditgivning inom detta område behöver skärpt uppmärksamhet.
Förvärvsfinansiering drivet av s.k. private equity-bolag har vuxit
kraftigt under flera års tid, och bedöms ha lett till en högre skuldsättning hos många företag. Utvecklingen av denna företeelse och
riskerna i den kreditgivning till företagssektorn som den ger upphov
till, behöver följas upp ytterligare.

Med hänsyn till konjunkturens och aktiemarknadens positiva utveckling
under många år, finns det en risk för fallande börskurser. Denna risk finns
alltid, och med erfarenhet från börsraset i början av 2000-talet är risken alltid
naturlig att beakta såväl på marknaden som på FI. Fokus i tillsynen av aktiemarknaden och andra delar av de finansiella marknaderna påverkas av att
marknaden blir mer optimistisk och i vissa avseenden mer aggressiv under
nuvarande konjunkturförhållanden.
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Förändrade attityder till regelefterlevnad och tillsyn
I nuvarande positiva marknadsmiljö är det naturligt att det uppstår fler nya
företag och att fler nya produkter lanseras. Nya företag har inte alltid kunskap om och erfarenhet av det förhållandevis omfattande regelverk som gäller för finansiella företag. Det är inte alltid nya produkter omfattas av befintliga regelverk – ibland kan de till och med skapas som en följd av ofullständigheter i regelverket.
Andra omständigheter försvårar tillsynen. Affärsklimatet i den finansiella
sektorn har sedan ett antal år blivit mer aggressivt. De senaste årens utveckling har föranlett betydligt fler ingripanden från FI:s än tidigare och det
uppmärksammas alltfler fall där finansiella företag har en verksamhet som är
tvivelaktig eller rentav brottslig. FI:s roll för att förhindra penningtvätt och
annan ekonomisk brottslighet förefaller bli allt viktigare. Den gränsöverskridande verksamheten i de finansiella företagen ökar, vilket generellt gör tillsynen mer komplicerad. Man bör beakta att den gränsöverskridande verksamheten även ökar möjligheterna att utnyttja finansiell verksamhet för ekonomisk brottslighet.
Man kan också se en utveckling som i viss utsträckning kännetecknas av en
branschkultur, där man tänjer på reglerna för den finansiella sektorn istället
för att se regelverket mer som ett stöd för den egna verksamheten, som också
skapar förtroende för sektorn i stort. Samtidigt bygger regelverket i allt högre grad på principer som kräver kvalitativa bedömningar. Detta gör FI:s bedömning av efterlevnaden mer krävande och risken ökar att företagen ifrågasätter bedömningarna.
Bristande lagstiftning inom kreditmarknadsområdet
Avregleringen 2004 har förstärkt riskbilden för inlåningsmarknaden, då inlåning kan tas emot av såväl kreditmarknadsföretag som oreglerade företag.
Inlåning är speciellt på flera sätt. Dels kan konsekvenserna i mindre välskötta företag slå direkt mot de konsumenter som sätter in pengar. Dels medför
den statliga insättningsgarantin att den övervakande funktionen som finansiärerna i ett företag normalt har sätts ur spel och incitamenten för risktagande
blir större. Riskerna i företag som tar emot inlåning har uppmärksammats i
den ökade fokuseringen i tillsynen men också genom den olyckliga utvecklingen i bolag som Custodia och Allmänna Kapital.
Erfarenheterna behöver tas tillvara vid utvecklingen av tillsynen. Därutöver
behöver FI se över och ändra regler som uppmärksammats genom händelseutvecklingen i ovannämnda bolag. Även om de problem som identifieras och
åtgärdas normalt rör ett mindre antal företag krävs generella korrigerande
åtgärder i regelgivningen och i inriktningen på tillsynen.
Ökat fokus på konsumentskyddet
Den utveckling som här beskrivs påverkar också konsumentskyddet. Det
finns en risk att konsumenternas informationsunderläge blir allt större i den
mer aggressiva affärsmiljön. Många konsumenter behöver höja beredskapen
och öka kunskaperna. Såväl FI som regeringen och Riksrevisonen har mot
den bakgrunden pekat på behovet av ett mer ambitiöst konsumentskydd
inom det finansiella området. FI har också inlett arbetet med förstärkningar
inom delar av det konsumentskydd som myndigheten svarar för. Detta arbete
behöver nu fortsätta och intensifieras under 2007.
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Ett område där konsumentskyddet tydligt måste förstärkas är sparandet. På
livförsäkringsområdet har behovet av stärkt konsumentskydd tidigare uppmärksammats och där har också en del insatser gjorts under senare år. Med
hänsyn till att konsumenterna behöver ta större ansvar för sitt pensionssparande, bland annat genom PPM-systemet och den ökande valfriheten för
förvaltning av tjänstepensioner, är detta viktigt även i fortsättningen. Behovet av en mer samlad syn på pensionssparande blir tydligare än vad den nuvarande sektorbaserade regleringen förutskickar.
Betydelsen av sakförsäkringar ökar för många konsumenter, framför allt
sjuk- och olycksfallsförsäkringar. Det är ett område som hittills inte uppmärksammats ur ett konsumentperspektiv. Ett exempel är förslaget om att
flytta ansvaret för en större del av trafikskadekostnaderna till försäkringsbolagen, i linje med den nya regeringens aviserade ambitioner.
Stor regelanhopning
Regelverket för den finansiella sektorn kännetecknas av en mycket hög utvecklingstakt, som en konsekvens av EU: s ambitioner att skapa ett gemensamt europeiskt regelverk. Genomgripande förändringar som Basel 2, Solvens 2, IFRS och MiFiD ändrar förutsättningarna för att bedriva finansiell
verksamhet i grunden. Dessa stora förändringar och tempot de införs i medför en risk för den finansiella sektorn och tillsynen eftersom det är svårt att
överblicka och bedöma de samlade konsekvenserna. Det finns även nationella regeländringar som kan påverka förutsättningarna och dynamiken på
marknaden. Ett exempel är om det skulle införas en möjlighet att skjuta upp
realisationsvinstskatten vid flytt av fondsparande.
Tillsynens räckvidd
Regelverket för finansmarknaden blir mer utvecklat och detaljerat, och FI får
större befogenheter på fler områden i tillsynen. Samtidigt påverkas individen
i större utsträckning av de finansiella företagens beteende. Under dessa förutsättningar kan förväntningarna bli för stora på FI:s tillsyn i form av påverkan och skydd.
FI måste därför bli bättre på att tydliggöra hur tillsynen påverkar och vilka
resultat den ger – men också klart markera gränserna för tillsynen. Det finns
många brister och problem på finansmarknaden som FI inte har medel eller
mandat att hantera. Det är viktigt att såväl företagen som konsumenterna
inser att det krävs ansvarstagande och engagemang från alla parter på marknaden.

5
=

FINANSINSPEKTIONEN
2007-01-22

Tillsynen
•
•
•
•

Strategiska mål
De finansiella företagen ska ha väl
fungerande intern kontroll och sund balans mellan kapital och risker.
Åtaganden gentemot kunder ska kunna
uppfyllas.
Väl genomlysta produkter och tjänster
med relevanta villkor, presenterade på
ett rättvisande sätt.
Tillsynen ska motverka förtroendeproblem och att det finansiella systemet
används för oegentligheter och brottsliga syften.

•
•
•
•
•

Framgångsfaktorer 2007
Driva många undersökningar och med hög
kvalitet.
Fler företagskontakter för ökad synlighet
och större påverkan.
Ett utvecklat analysarbete och god förmåga
att fånga upp problem.
Mer riskanalys och bättre förmåga att prioritera i tillsynen.
Välgrundade sanktioner som tydligt tjänar
sitt syfte.

Huvudinriktning 2007
• Mer riskbaserad tillsyn av mindre företag.
Prioriterad analys och undersökningsverksamhet, bland annat mot bakgrund
av avregleringen på kreditmarknaden, pågående kreditexpansion, växande
gränsöverskridande verksamheter och introduktionen av nya produkter på de
finansiella marknaderna.
•

Möta förändrade affärsmönster som följer av regelutvecklingen på värdepappersområdet (Mifid och krav på öppenhet).
Tidigare erfarenheter av större regeländringar visar på effekter i form av
ökad strukturomvandling, nyetablering och produktutveckling som kräver
skärpt marknadsövervakning med utvecklade verktyg från FI:s sida.
•

Konsekvenser av genomförandet av Basel 2 på bank- och kreditmarknaden.
Förutom löpande tillsyn av kapitaltäckning av risker med nya förutsättningar, krävs mer fokus på kvalitet på kapital och kopplingarna till gällande redovisningsregler (IFRS).
• Stärkt försäkringstillsyn.
Åtgärder för att möta konsekvenser av pågående regelöversyner, strukturförändringar och nya, reformerade solvenskrav för försäkringsföretag.
•

Ta fram en handlingsplan för arbetet med konsumentskyddet på basis av
FI:s övergripande strategi.
Särskilt fokus på den finansiella information som rör sparområdet, inklusive
livförsäkring, för att nå ökad transparens och jämförbarhet för kunderna.
Bättre samordning av informationen på FI:s webbplats.
• Aktivt motverka penningtvätt/ekobrott.
Särskild fokus på FI:s förebyggande insatser genom att informera, utbilda
och kontrollera finansiella företag och andra aktörer inom näringslivet.
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Regelgivningen
•

Strategiska mål
Reglerna ska vara enkla,
tydliga och ändamålsenliga.

•
•
•
•

Framgångsfaktorer 2007
FI:s förmåga att producera rätt regler i rätt tid.
Utveckla bakomliggande behovs- och konsekvensanalyser.
Förbättra företagens kännedom om regelverket.
Aktivt påverka den fortsatta harmoniseringen av regelverket inom EU och bidra till en effektiv genomförandeprocess nationellt.

Regelgivningen på flera områden når sin kulmen i början av 2007, till exempel reglerna för investeringstjänster enligt Mifid, öppenhetskraven för emittenter och kapitaltäckningsreglerna enligt Basel 2. Därefter fortsätter uppföljningen och kvalitetssäkringen av kraven på innehåll och tidsmässig anpassning.
Fokus ligger på att utveckla effektiva, väl samordnade processer för regelgivning, dels externt inom ramen för EU-samarbetet, dels internt i det nationella genomförandearbetet. Av högsta prioritet är även arbetet med att se
över befintligt regelverk och den nuvarande strukturen i syfte att åstadkomma ett enhetligt och sammanhållet regelverk. Där ingår också att driva frågorna om förstärkt lagstiftning på kreditmarkanden för att effektivt hantera
företagsrekonstruktioner och kriser där banker eller kreditinstitut riskerar
hamna på obestånd.

Tillstånd
•

Strategiska mål
Handläggningen av tillstånds- och anmälningsärenden ska hålla hög kvalitet, vara
snabb och ändamålsenlig.

•
•

Framgångsfaktorer 2007
Tydliga kvalitetskrav och förutsättningar
att erhålla tillstånd.
Effektivare handläggningsprocess, med
bibehållna interna kvalitetskrav.

Arbetet med att ytterligare effektivisera tillståndsprocessen är prioriterat
även för år 2007. Särskilt viktig är handläggningen av ägar- och ledningsprövningsärenden för att skapa en enhetlig och ändamålsenlig hantering och
praxis. Men också för att matcha de krav på kontrollåtgärder som följer av
FI:s inledande riskanalys om marknadsutvecklingen.
Därtill kommer krav på omställning och tillståndsgivning som kan bli aktuella med anledning av nya regler på värdepappersområdet (Mifid och öppenhet).

Övriga perspektiv
Mål och prioriteringar har också formulerats för FI:s utvecklingsarbete,
kompetensförsörjning och ekonomi, det vill säga områden som är centrala
för att uppnå goda resultat i huvudverksamheten.
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Process/utveckling
•
•

Strategiska mål
Effektivitet, kvalitetssäkring och
metodutveckling ska prioriteras.
Tillgänglighet och service för både
företag och medborgare ska förbättras.

•
•
•
•

•
•

•
•
•

Framgångsfaktorer 2007
Väl fungerande processer för intern styrning och
kvalitetssäkring.
Välutvecklad tillsynsteknik.
Ökad servicenivå och tillgänglighet i handläggningen av olika ärendetyper samt vid allmänhetens förfrågningar.
Stärkt kommunikation med branschen.

Vidareutveckla modeller för FI:s interna styrning och kvalitetssäkring.
Utveckla en mer effektiv tillsyn (för den riskanpassade tillsynen, inklusive bättre analyser av individuella företagsrisker och utvecklingen av
undersökningsverktyg som transaktionsrapporteringssystem i marknadsövervakningen).
Förbättra FI:s service och effektivitet. Bland annat se över handläggningstider och införa serviceåtaganden för alla ärendetyper.
Stärka kommunikationen med branschen.
Förbättra informationsgivningen till allmänheten, bland annat se över
hur myndigheternas information på det finansiella området till konsumenter kan samordnas och bli mer enhetlig.

Humanperspektiv
•

•
•
•

Strategiska mål
FI ska verka för en långsiktig och god
personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

•
•
•

Framgångsfaktorer 2007
Attraktiv arbetsgivare.
Tillgång på rätt kompetens.
Gott ledarskap.

Prioriteringar inom strategisk kompetensförsörjning, dels med inriktning
på FI:s chefsgrupp, dels bland samtliga medarbetare.
Särskilda satsningar på utbildning inom tillsynsområdet (effektiv tillsynsteknik, särskilda tillsynsgrupper som täcker flera kompetenser och
som ger möjligheter till praktik).
Karriärcoaching och arbete med alternativa karriärvägar.

Finans
•

•

Strategiska mål
Säkerställda krav på effektivitet och god
regelefterlevnad i FI:s verksamhet.

•
•

Framgångsfaktorer 2007
God styrning och intern kontroll.
Tillförlitlig redovisning och rättvisande
återrapportering.

Satsningar på finansiell uppföljning/kontrollåtgärder för att säkerställa
god kostnadstäckning och budgetbalans.
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FI:s vision och ledstjärnor
Perspektiv
1 TILLSYN

Strategiska mål
1/1 1-VÄL FUNGERANDE intern
kontroll, sund balans
kapital/risker. Åtaganden
gentemot kunder ska kunna
uppfyllas// 2-VÄL GENOMLYSTA
produkter och tjänster
presenterade på ett rättvisande
sätt// 3-DET FINANSIELLA
SYSTEMET används inte för
oegentligheter eller brottsliga
syften.

Framgångsfaktorer

Mått

FI-prio/interna mål

1.1 Fler företagskontakter
1.1.1 Antal
för ökad synlighet och
undersökningsärenden
större påverkan.

1.1.1a Varav andel
undersökningar där
penningtvättsfrågor ingår %
1.1.1b Varav antal
undersökningar som
huvudsakligen utgår från behovet
av konsumentskydd.
1.1.2 Tillsynens andel av
1.1.2.1(FI) Verksamhetsgrenen Tillsyns
totaltid %
del av totaltiden ska öka med 5
procentenheter på FI-nivå jämfört med
motsvarande period föregående år.
1.1.3 Andel nystartade företag
(föregående år) som undersökts
inom 12 månader %
1.1.4 Företagens attityder
tillsyn (Demoskop) Poäng Årsmått
1.1.4.1 Konsekvenser av
genomförandet av Basel 2 på bank- och
kreditmarknaden. Förutom löpande
tillsyn av kapitaltäckning av risker med
nya förutsättningar krävs mer fokus på
kvalitet på kapital och kopplingarna till
gällande redovisningsregler (IFRS).
1.1.4.2 Stärkt försäkringstillsyn.
Åtgärder för att möta konsekvenser av
pågående regelöversyner,
strukturförändringar samt nya,
reformerade solvenskrav för
försäkringsföretag.
1.1.4.3 Handlingsplan för arbetet med
konsumentskyddet på basis av FI:s
övergripande strategi. Särskilt fokus på
den finansiella information som rör
sparområdet, inkl. livförsäkring, för att
nå ökad transparens och jämförbarhet
för kunderna. Bättre samordning av
myndighetsinformation via webben.
1.1.4.4 Aktivt motverka
penningtvätt/ekobrott. Särskilt fokus på
FI:s förebyggande insatser genom att
informera, utbilda och kontrollera
fiansiella företag m.fl. utvalda aktörer
inom näringslivet.
1.1.4.5 Mer riskbaserad tillsyn av
mindre företag. Prioriterad analys och
undersökningsverksamhet, bl.a. mot
bakgrund av avregleringen på
kreditmarknadsområdet, pågående
kreditexpansion, växande
gränsöverskridande verksamheter samt
introduktionen av nya produkter på de
finansiella marknaderna.
1.1.4.6 Möta förändrade affärsmönster
som konsekvenser av regelutvecklingen
på vp-området (Mifid och krav på
öppenhet). Tidigare erfarenheter av
större regeländringar visar på
följdeffekter i form av ökad
strukturomvandling, nyetablering och
produktutveckling som kräver skärpt
marknadsövervakning..
1.2 Driva undersökningar
1.2.1 Utfall av
av hög kvalitet.
kvalitetsbedömning %
1.2(avd) Kvalitet i
undersökningsverksamheten. SE
INTERNA MÅL PÅ AVDELNINGSNIVÅ.
1.3 Mer riskanalys och

1.3.1 Intern kundnytta

Sidnr 1 (2007-01-09)
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bättre förmåga att
prioritera i tillsynen.

I

(Användbarhet av analys i
undersökningsverksamheten)
Poäng
1.3(avd) Mer riskanalys,
tillsynsprioritering. SE INTERNA MÅL PÅ
AVDELNINGSNIVÅ.

1.4 Ett utvecklat
analysarbete och god
förmåga att fånga upp
problem.

1.4.1 Andel institut som under
året bryter mot kvantitativa
kapitalkrav
(kapital/solvenskvot/minsta
legala kapitalbas), som har
kontaktas av FI innan
kapitalkraven underskridits. %
1.4(avd) Ett utvecklat analysarbete. SE
INTERNA MÅL PÅ AVDELNINGSNIVÅ.

1.5 Välgrundade
sanktioner som tydligt
tjänar sitt syfte.

1.5.1 Andel uppföljda
sanktionsärenden utan ytterligare
anmärkningar %
1.5(avd) Välgrundade santioner. SE
INTERNA MÅL PÅ AVDELNINGSNIVÅ.

REGLERINGSBREVET

RB2007 uppdrag 1: SE MARK
RB2007 uppdrag 2: SE MARK
RB2007 uppdrag 5: SE MARK (även
årsredovisning)
RB2007 uppdrag 6: SE MARK
RB2007 uppdrag 7: SE GD-KANSLIET
RB2007 uppdrag x12 (överfört från
2006) SE MARK
RB2007 uppdrag x13 (överfört från
2006) SE MARK
RB2007 uppdrag x14 (överfört från
2006) SE MARK
RB2007 övrigt 2: (årsredovisning) SE
MARK
RB2007 övrigt 3: (årsredovisning) SE
MARK
RB2007 övrigt 5: (årsredovisning) SE
STAB
RB2007 övrigt 6: (årsredovisning) SE
STAB
RB2007:1 ÅTERRAPPORTERING (9
krav) TILLSYN (årsredovisning)

2 REGELGIVN 2/1 Regelgivningen ska vara
enkel, tydlig och ändamålsenlig.

2.1 Förmåga att producera
2.1.1 Andel nya FFFS beslutade 2.1.1.1 Följa upp tidsmäsig anpassning,
enkla, tydliga och
på nästkommande styrelsemöte Basel 2 och Mifid.
ändamålsenliga regler i
%
rätt tid.
2.1.1.2 Förstärkt lagstiftning på
kreditmarknaden för att effektivt hantera
företagskonstruktioner och kriser där
banker eller kreditinstitut riskerar att
hamna på obestånd.
2.1.2 Utfall av
2.1.2.1 Kvalitetssäkra innehåll, Basel 2
kvalitetsbedömning %
och Mifid.
2.2 Utvecklade
bakomliggande behovsoch konsekvensanalyser.

2.2.1 Andel regler föremål för
behovsanalys % Årsmått

2.3 Förbättra företagens
kännedom om
regelverket.

2.3.1 Företagens attityder
regelgivning (Demoskop) Poäng
Årsmått

2.2.1.1 Se över befintligt regelverk och
nuvarande struktur i syfte att
åstadkomma ett enhetligt och
sammanhållet regelverk

2.3(avd) Förbättra kännedomen om
regelverket. SE INTERNA MÅL PÅ
AVDELNINGSNIVÅ.
2.4 Aktivt påverka den
2.4.1 Andel internationella
fortsatta harmoniseringen arbetsgrupper föremål för
av regelverket inom EU
behovsanalys %
och bidra till en effektiv
genomförandeprocess
nationellt.
2.4.2 EU-prio %
2.4(avd) Påverka fortsatt
harmonisering. SE INTERNA MÅL PÅ
AVDELNINGSNIVÅ.
REGLERINGSBREVET

Sidnr 2 (2007-01-09)
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3 TILLSTÅND 3/1 Handläggningen av tillstånds- 3.1 Tydliga kvalitetskrav
och anmälningsärenden ska hålla och förutsättningar att
hög kvalitet, vara snabb och
erhålla tillstånd.
kostnadseffektiv.

I

RB2007:2 ÅTERRAPPORTERING (6
krav) REGELGIVNING (årsredovisning)

3.1.1 Företagens attityder
tillstånd (Demoskop) Poäng
Årsmått
3.1(avd) Tydliga kvalitetskrav. SE
INTERNA MÅL PÅ AVDELNINGSNIVÅ.

3.2 Effektivare
handläggningsprocess,
med bibehållna interna
kvalitetskrav.

3.2.1 Andel ärenden som
uppfyller serviceåtagandet %
3.2.2 Andel kompletta
ansökningar %
3.2.3 Handläggningstid, bäst i
Norden, dagar
3.2.4 Handläggningstid
prospekt. Dagar
3.2.1 Effektivisera tillståndsprocessen
med fokus på ägar- och
ledningsprövningsärenden i syfte att
skapa en enhetlig och ändamålsenlig
hantering och praxis och matcha de krav
på kontrollåtgärder som följer av FI:s
inledande riskanalys om
marknadsutvecklingen.

REGLERINGSBREVET

RB2007 uppdrag 3: SE RÄTT
RB2007:3 ÅTERRAPPORTERING (4
krav) TILLSTÅND OCH ANMÄLNINGAR
(årsredovisning)

4 PROCESS/ 4/1 Effektivitet, kvalitetssäkring
UTVECKL
och metodutveckling ska
prioriteras.

4.1.1 Väl fungerande
processer för intern
styrning och
kvalitetssäkring.

4.1.1.1 ''Övrig''-tidens andel av 4.1.1.1.1(FI) ''Övrig''-tidens andel av
totaltid på FI-nivå
totaltid ska minska med 5
procentenheter på FI-nivå jämfört med
motsvarande period föregående år.
4.1.1(avd) Kvalitetsstyrning på FI. SE
INTERNA MÅL PÅ AVDELNINGSNIVÅ.

4.1.2 Välutvecklad
tillsynsteknik

4.1.2.1 Det ska vid utgången
av 2007 finnas dokumenterade
processer till stöd för
prioriteringar inom tillsynen med
utgångspunkt från såväl
kvantitativ som kvalitativ data. %

REGLERINGSBREVET

4/2 Tillgänglighet och service för 4.2.1 Stärkt
både företag och medborgare ska kommunikation med
förbättras.
branschen.

4.2.2 Ökad servicenivå
och tillgänglighet i
handläggningen av olika
ärendetyper samt vid
allmänhetens
förfrågningar.

4.1.2.1.1 Utveckla en mer effektiv
tillsyn (för den riskanpassade tillsynen,
inklusive bättre analyser av individuella
företagsrisker och utvecklingen av
undersökningsverktyg som
transaktionsrapporteringssystem i
marknadsövervakningen).
RB2007:4/1 ÅTERRAPPORTERING (2
krav) ORGANISATIONSSTYRNING
(årsredovisning)

4.2.1.1 Antal
4.2.1a Stärka kommunikationen med
seminarier/konferenser
branschen
anordnade av FI samt
framträdanden på externa
konferenser arrangerade för eller
av finansiella företag
4.2.2.1
4.2.2.1.1 Förbättra FI:s service och
Serviceåtagande/interna rikttider effektivitet. Bl.a. se över
alla ärendeslag %
handläggningstider och införa
serviceåtaganden för alla ärendetyper.
4.2.2.1.2 Förbättra
informationsgivningen till allmänheten,
bl.a. se över hur myndigheternas
information på det finansiella området till
konsumenter kan samordnas och bli mer
enhetlig.

REGLERINGSBREVET

5 HUMAN

RB2007:4/2 ÅTERRAPPORTERING (1
krav) ORGANISATIONSSTYRNING
(årsredovisning)

5/1 Finansinspektionen ska verka 5.1 Attraktiv arbetsgivare.
5.1.1 Anställningstid, år,
för en långsiktig och god
nyanställda. Mål 4 år, 100%
personalförsörjning med för
verksamheten ändamålsenlig
kompetens. (Förordning AgVFS,
2003:7 A2)
5.1.2 Medarbetarattityder:
poäng värdeskapande Årsmått
5.1a Karriärcoaching och arbete med
alternativa karriärvägar.

Sidnr 3 (2007-01-09)

FINANSINSPEKTIONEN

Styrkort 2007 FI-nivå

5.2 Tillgång till kompetens.

5.2.1 Antal kvalificerade
slutkandidater per tjänst
5.2.2 Intern rörlighet %

I

5.2a Prioriteringar inom strategisk
kompetensförsörjning, dels med
inriktning på FI:s chefsgrupp, dels bland
samtliga medarbetare.
5.2b Särskilda prioriteringar på
utbildning inom tillsynsområdet (effektiv
tillsynsteknik, särskilda tillsynsgrupper
som täcker flera kompetenser och som
ger möjlighet till praktik).
5.3 Gott ledarskap.

5.3.1 Ledarskap: Utfall
medarbetarundersökning %
Årsmått
5.3(avd) Gott ledarskap. SE INTERNA
MÅL PÅ AVDELNINGSNIVÅ.

REGLERINGSBREVET

6 FINANS

6/1 Säkerställa kraven på
effektivitet och god
regelefterlevnad i FI:s
verksamhet.

6.1 God styrning och
intern kontroll.

RB2007:5 ÅTERRAPPORTERING
ORGANISATIONSSTYRNING
(årsredovisning)
6.1.1 Genomförandegrad av
åtgärder i enlighet med
internrevisionsrapport (efter
styrelsebehandling). % Årsmått

6.1.1.1 Satsningar på finansiell
uppföljning/kontrollåtgärder för att
säkerställa god kostnadstäckning och
budgetbalans.

6.2 Tillförlitlig redovisning
6.2.1 Kostnadstäckningsgrad
och rättvisande
tillsynsavgifter % Årsmått
återrapportering.
6.2.3 Utfall mot budget %.
Mätning avvikelse
6.2.4 Kostnadstäckningsgrad
tillstånd %
6.2(avd) Tillförlitlig redovisning. SE
INTERNA MÅL PÅ AVDELNINGSNIVÅ.
REGLERINGSBREVET

RB2007 uppdrag 4: SE ADM
RB2007 övrigt 1 (årsredovisning) SE
ADM
RB2007 övrigt 4 (årsredovisning) SE
ADM
RB2007 övrigt 7: SE ADM
RB2007:6 ÅTERRAPPORTERING
ÖVRIGT (årsredovisning) SE ADM

7 Statistik

8 Övrigt

7/1 Finansmarknadsstatistiken
skall vara ändamålsenlig och
effektiv.

7.1 Statistik

7/1(avd) Statistik. SE INTERNA MÅL PÅ
AVDELNINGSNIVÅ.

REGLERINGSBREVET

RB2007:7 ÅTERRAPPORTERING (1
krav) STATISTIK (årsredovisning) SE
STAB

8/1 Övriga mål 1: Med beaktande REGLERINGSBREVET
av övriga mål medverka till att
goda förutsättningar finns för att
bedriva finansiell verksamhet i
såväl Sverige som
Östersjöområdet till nytta för
både konsumenter och företag.

RB2007:8/1 ÅTERRAPPORTERING ÖVRIGA MÅL &
ÅTERRAPPORTERINGSKRAV ÖSTERSJÖSAMARBETET (årsredovisning)

8/2 Övriga mål 2:
8.2
Finansinspektionen ska ha en god Krisberedskapsförmåga
krishanteringsförmmåga, operativ
förmåga och förmåga att i
samhällsviktig verksamhet motstå
allvariga störningar i enlighet med
de definitioner som anges i
regeringsbeslut
(Fö2006/2843/CIV).

8/2(avd) Ekonomisk säkerhet. SE
INTERNA MÅL PÅ AVDELNINGSNIVÅ.

REGLERINGSBREVET

Sidnr 4 (2007-01-09)

RB2007:8/2 ÅTERRAPPORTERING ÖVRIGA MÅL &
ÅTERRAPPORTERINGSKRAV KRISBEREDSKAP (årsredovisning) SE
ADM

Styrmått 2007 FI-nivå
0

0

II

0
Mått

Utfall

Mål

1.1.1 Antal

Utfallsper. Nästa
Perspektiv
rapport

Rapportansv Enhet

1 017

T3 2007

200705-07

1 TILLSYN

Johan
Altersten

Finansinspektionen

25

T3 2007

200705-07

1 TILLSYN

Johan
Altersten

Finansinspektionen

undersökningsärenden
1.1.1a Varav andel
undersökningar där
penningtvättsfrågor ingår %
Mått

Utfall
totalt

Utfall
Utfall
Mål
Mål prod,
Nästa
prod, info
kapvärd- kapvärd- Utfallsper.
Perspektiv
info m.m.
rapport
m.m.
skydd
skydd

Mål
totalt

1.1.1b Varav antal
undersökningar som
huvudsakligen utgår från
behovet av

920

800

120 T3 2007

200705-07

1 TILLSYN

Rapportansv Enhet
Johan
Altersten

Finansinspektionen

konsumentskydd.
Mått

Utfall

Mål

Utfallsper.

Nästa
Perspektiv
rapport

Rapportansv Enhet

1.1.2 Tillsynens andel av
totaltid %

43

T3 2007

200705-07

1 TILLSYN

Johan
Altersten

Finansinspektionen

1.1.3 Andel nystartade företag
(föregående år) som
undersökts inom 12 månader
%

80

T3 2007

200705-07

1 TILLSYN

Johan
Altersten

Finansinspektionen

2007

200801-07

1 TILLSYN

Johan
Altersten

Finansinspektionen

1.1.4 Företagens attityder
tillsyn (Demoskop) Poäng
Årsmått
Mått

3,7

Utfall
andel
U.A.

Mål
andel
U.A.

Utfall
Mål andel
andel
stickprov
stickprov

1.2.1 Utfall av
kvalitetsbedömning %
Mått

90
Utfall
total

Mål total

1.3.1 Intern kundnytta
(Användbarhet av analys i
undersökningsverksamheten)

Utfallsper.

15
Utfall
process

3,5

Mål
process

T3 2007
Utfall
prod

3,5

Mål prod

Utfallsper.

3,5 T3 2007

Nästa
Perspektiv
rapport

Rapportansv Enhet

200705-07

Johan
Altersten

1 TILLSYN

Finansinspektionen

Nästa
Perspektiv
rapport

Rapportansv Enhet

200705-07

Johan
Altersten

1 TILLSYN

Finansinspektionen

Poäng
Mått

Utfall

Mål

Utfallsper.

1.4.1 Andel institut som under
året bryter mot kvantitativa
kapitalkrav
(kapital/solvenskvot/minsta
legala kapitalbas), som har
kontaktas av FI innan
kapitalkraven underskridits. %

Nästa
Perspektiv
rapport

Rapportansv Enhet

80

T3 2007

200705-07

1 TILLSYN

Johan
Altersten

Finansinspektionen

1.5.1 Andel uppföljda
sanktionsärenden utan
ytterligare anmärkningar %

100

T3 2007

200705-07

1 TILLSYN

Johan
Altersten

Finansinspektionen

2.1.1 Andel nya FFFS beslutade
på nästkommande
styrelsemöte %

100

T3 2007

200705-07

2 REGELGIVN

Johan
Altersten

Finansinspektionen

Mått

Utfall
U.A.

Mål U.A.

2.1.2 Utfall av
kvalitetsbedömning %
Mått

75

100
Utfall

Utfallsper.

50
Utfall
FFFS
2007:xx

Utfall 25 Mål 25
äldsta
äldsta

2.2.1 Andel regler föremål för
behovsanalys % Årsmått
Mått

Utfall
Mål andel
andel
stickprov
stickprov

T3 2007

Mål FFFS
2007:xx

Utfallsper.

100

2007

Mål

Utfallsper.

Nästa
Perspektiv
rapport

Rapportansv Enhet

200705-07

Johan
Altersten

2 REGELGIVN

Finansinspektionen

Nästa
Perspektiv
rapport

Rapportansv Enhet

200801-07

Johan
Altersten

2 REGELGIVN

Finansinspektionen

Nästa
Perspektiv
rapport

Rapportansv Enhet

2.3.1 Företagens attityder
regelgivning (Demoskop)
Poäng Årsmått

3,7

2007

200801-07

2 REGELGIVN

Johan
Altersten

Finansinspektionen

2.4.1 Andel internationella
arbetsgrupper föremål för
behovsanalys %

100

T3 2007

200705-07

2 REGELGIVN

Johan
Altersten

Finansinspektionen

80

T3 2007

200705-07

2 REGELGIVN

Johan
Altersten

Finansinspektionen

2.4.2 EU-prio %
3.1.1 Företagens attityder
tillstånd (Demoskop) Poäng
Årsmått

3,7

2007

200801-07

3 TILLSTÅND

Johan
Altersten

Finansinspektionen

3.2.1 Andel ärenden som
uppfyller serviceåtagandet

100

T3 2007

200705-07

3 TILLSTÅND

Johan
Altersten

Finansinspektionen

%
Mått

Utfall
Mål
Utfall
Bolordn- Bolordn- Lednändr
ändr
prövn

3.2.2 Andel kompletta

90

Utfall
Mål Ledn- Nya
prövn
fondbest
VPfond
90

Mål Nya
fondbest
VPfond

Utfallsper.

90 T3 2007

ansökningar %
Mått

3.2.3 Handläggningstid, bäst i

Utfall
Aukt.

Utfall
Nya
fondbest
VPfond

Mål
Aukt.
150

Mål Nya
fondbest
VPfond
30

Norden, dagar

Sidnr 1

(2007-01-03)

Utfallsper.

T3 2007

Nästa
Perspektiv
rapport

Rapportansv Enhet

200705-07

Johan
Altersten

3 TILLSTÅND

Finansinspektionen

Nästa
Perspektiv
rapport

Rapportansv Enhet

200705-07

Johan
Altersten

3 TILLSTÅND

Finansinspektionen

Styrmått 2007 FI-nivå
Mått

Utfall
10-dgr

Mål 10dgr

3.2.4 Handläggningstid

Utfall 20- Mål 20dgr
dgr
8

Utfallsper.
16

T3 2007

prospekt. Dagar
Mått

Utfall

Mål

Utfallsper.

II
Nästa
Perspektiv
rapport

Rapportansv Enhet

200705-07

Johan
Altersten

3 TILLSTÅND

Finansinspektionen

Nästa
Perspektiv
rapport

Rapportansv Enhet

4.1.1.1 ''Övrig''-tidens andel av
totaltid på FI-nivå

26

T3 2007

200705-07

4 PROCESS/
UTVECKL

Johan
Altersten

Finansinspektionen

4.1.2.1 Det ska vid utgången
av 2007 finnas dokumenterade
processer till stöd för
prioriteringar inom tillsynen
med utgångspunkt från såväl
kvantitativ som kvalitativ data.
%

100

T3 2007

200705-07

4 PROCESS/
UTVECKL

Johan
Altersten

Finansinspektionen

4.2.1.1 Antal
seminarier/konferenser
anordnade av FI samt
framträdanden på externa
konferenser arrangerade för

200

T3 2007

200705-07

4 PROCESS/
UTVECKL

Johan
Altersten

Finansinspektionen

80

T3 2007

200705-07

4 PROCESS/
UTVECKL

Johan
Altersten

Finansinspektionen

100

T3 2007

200705-07

5 HUMAN

Johan
Altersten

Finansinspektionen

650

2007

200801-07

5 HUMAN

Johan
Altersten

Finansinspektionen

3

T3 2007

200705-07

5 HUMAN

Johan
Altersten

Finansinspektionen

5.2.2 Intern rörlighet %

10

T3 2007

200705-07

5 HUMAN

Johan
Altersten

Finansinspektionen

5.3.1 Ledarskap: Utfall
medarbetarundersökning %
Årsmått

75

2007

200801-07

5 HUMAN

Johan
Altersten

Finansinspektionen

6.1.1 Genomförandegrad av
åtgärder i enlighet med
internrevisionsrapport (efter
styrelsebehandling). %

100

2007

200801-07

6 FINANS

Johan
Altersten

Finansinspektionen

100

2007

200801-07

6 FINANS

Johan
Altersten

Finansinspektionen

eller av finansiella företag
4.2.2.1
Serviceåtagande/interna
rikttider alla ärendeslag %
5.1.1 Anställningstid, år,
nyanställda. Mål 4 år, 100%
5.1.2 Medarbetarattityder:
poäng värdeskapande Årsmått
5.2.1 Antal kvalificerade
slutkandidater per tjänst

Årsmått
6.2.1 Kostnadstäckningsgrad
tillsynsavgifter % Årsmått
Mått

Utfall

Mål

6.2.3 Utfall mot budget %.

Inkomst

Utgift

0

Utfallsper.
T3 2007

Mätning avvikelse
Mått
6.2.4 Kostnadstäckningsgrad

Utfall

Mål

Intäkt

Kostnad

100

Utfallsper.
T3 2007

tillstånd %

Sidnr 2

(2007-01-03)

Nästa
Perspektiv
rapport

Rapportansv Enhet

200705-07

Johan
Altersten

6 FINANS

Finansinspektionen

Nästa
Perspektiv
rapport

Rapportansv Enhet

200705-07

Johan
Altersten

6 FINANS

Finansinspektionen

