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 Side 2 

Finanstilsynets mål 
Hovedmål: 
Finansiell stabilitet og velfungerende markeder  
 
Delmål: 
• Solide og likvide finansforetak 
• Robust infrastruktur 
• Investorbeskyttelse 
• Forbrukervern 
• Effektiv krisehåndtering 
 



Tilsynsenheter 
• Banker 
• Finansieringsforetak 
• E-pengeforetak 
• Betalingsforetak 
• Forsikringsselskaper 
• Forsikringsformidlere 
• Pensjonskasser 
• Verdipapirforetak 
• Forvaltningsselskaper for verdipapirfond 
• AIF-forvaltere 
• Infrastrukturforetak i verdipapirmarkedet (børser mv.)  
• Revisorer 
• Regnskapsførere 
• Eiendomsmegling  
• inkassovirksomhet 
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Andre tilsynsoppgaver 
 

• Makrotilsyn og –regulering 
 
• Atferdsreglene i verdipapirmarkedet, som retter seg mot:  

• Investorer, utstedere og deres samarbeidspartnere, inkl verdipapirforetak 
• Reglene om ulovlig innsidehandel, kursmanipulasjon og tilbørlig 

informasjonshåndtering 
 

• Prospektkontroll – omsettelige verdipapirer 
• Finanstilsynet godkjenner EØS-prospekter ved tilbud om tegning eller 

kjøp av verdipapirer 
 

• Regnskapstilsyn i noterte foretak 
• Kontroll av at finansiell rapportering fra noterte foretak er i samsvar med 

gjeldende regnskapsregler og gir et rettvisende bilde av virksomheten 
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 Side 5 

Finanstilsynets prioriteringer 

Finanstilsynet skal søke å holde en forsvarlig aktivitet på alle 
tilsynsområder. Med dette som utgangspunkt, og basert på 
overordnede prioriteringer og vurderinger av sentrale utfordringer, skal 
Finanstilsynet særlig prioritere: 
 
• Soliditetstilsyn med banker og pensjonsinnretninger  
• Makrotilsyn  
• Tilsyn med betalings- og oppgjørssystemer og annen infrastruktur i 

finanssektoren  
• Tilsyn med rådgivning og salg knyttet til pensjonsspareprodukter, 

fondsprodukter og andre finansielle instrumenter 
 



Finanstilsynets arbeid: 
 
Tilsyn og overvåking 
(stedlig og dokumentbasert) 
 
Forvaltningsoppgaver 
(Behandle søknader om tillatelser, dispensasjoner og meldinger)  
 
Regelverksutvikling 
(Utarbeide forslag til lov- og forskriftsbestemmelser) 
 
Informasjon og kommunikasjon 
(www.finanstilsynet.no, Finanstilsynets rundskriv, ESMA guidelines, likelydende 
brev, foredrag mv.) 
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http://www.finanstilsynet.no/


Fondsområdet – viktige hensyn 

• Kapitalforvaltning forutsetter tillit og ivaretakelse av kundenes 
interesser – samfunnsansvar 

• Asymmetrisk kunnskap 
• Ikke-profesjonelle kunder trenger særlig beskyttelse for å kunne 

ivareta sine egne interesser – har generelt stor tillit til rådgiveren 
• Bidra til tillit til fondssparing  

 
• Finanstilsynet skal 

– bidra til et transparent sparemarked tilrettelagt for alle typer investorer og med 
særlig oppmerksomhet på pensjonssparing  

– prioritere investorvern og forbrukerbeskyttelse 
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Fondsområdet – viktige hensyn 
forts… 

 
• Bidra til hensiktsmessige rammevilkår som bygger opp om 

velfungerende kapitalforvaltning og ivaretakelse av kundenes 
interesser 

• Ytterligere harmonisering av regelverket i EØS-området (UCITS V, 
pengemarkedsfond, Eu VECA, ELTIF) 

• Mer grensekryssende virksomhet – forventet økt konkurranse  
 
Finanstilsynet skal  
 -ha god dialog med foretak, bransjeforeninger og andre aktører 
 -sørge for effektiv saksbehandling og god veiledning   
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AIF-forvaltere – nytt tilsynsområde 
 
• Forvaltere av alternative investeringsfond forvalter betydelig kapital 

og står for en stor del av handelen i verdipapirmarkedene. 
Forvalterne kan påvirke markeder og foretak  

• Detaljert regulering av AIF-forvalterne – konsesjons- eller 
registreringsplikt  (ikke fondsregulering)  

• Større regulatorisk vektlegging på risikostyringsfunksjonen 
 

• Mange forvaltningsselskap har også AIF-konsesjon 
 

 Er omfattet av både verdipapirfondloven og AIF-loven 
 



Tilsynsmessig tilnærming 

• Forvaltningsselskapets virksomhet 
– God styring og kontroll 
– Forsvarlig forvaltning i samsvar med investeringsmandatene 
– Ivaretagelse av kundenes interesser 

• Depotmottakers rolle og oppgaver 
• Utvikle og gjennomføre tematilsyn 
• Tett kontakt med næringen 

 
 
 Et aktivt og risikobasert tilsyn preget av god opplysning, tydelig 
 kommunikasjon og klar håndheving 
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Tilsynsmetoder 

• Dokumentbasert tilsyn 
 

• Tematilsyn 
 

• Stedlig tilsyn 
 

• Gransking av enkeltforhold 
 

• Kontaktmøter på ledelsesnivå 
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 Side 12 

Dokumentbasert tilsyn 

Kapital-
dekning 

Kvartals-
oppgave 

Fonds-
informasjon 

ICAAP-
rapport 

Revisor-
bekreftelser 

Års-regnskap 
med 

revisjons-
beretning 

 
Ad hoc- 

henvendelser 
/ 

undersøkelser 

http://www.finanstilsynet.no/no
/Verdipapiromradet/Forvaltning
sselskaper/Tilsyn-og-
overvakning/Rapportering/ 



Tematilsyn 

• Definisjon av tema og formål (f eks etterlevelse av 
investeringsstrategi og plasseringsbestemmelser) 

• Valg av hvilke foretak som skal inngå og varsling 
• Innhenting av markedsinformasjon og informasjon fra enkeltforetak 
• Analyser og vurderinger 
• Foreløpige rapporter for kontradiksjon 
• Endelige merknader eller vedtak 
• Oppsummering av funn/ fellesrapport / rundskriv (ikke alltid) 
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Stedlig tilsyn - utvelgelse 

Utgangspunkt: 
• Finanstilsynets overordnede risikovurderinger 
 
Risikovurderinger på institusjonsnivå: 
• Foretakenes virksomhet (tjenestespekter og produkter, kompleksitet, 

kundegruppe, størrelse m.v) 
• Informasjon og vurderinger fra dokumentbasert tilsyn 
• Forvaltningssaker 
• Signaler og innrapporteringer/ kundeklager 
• Tidsperspektivet 
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Stedlig tilsyn - prosess 

Varsel om 
stedlig tilsyn  
  
Forespørsel om 
oversendelse 
av spesifisert 
dokumentasjon 
 

Gjennomgang/ 
analyse av 
mottatt 
dokumentasjon  
  
Utarbeidelse av 
spørsmål 
 

Møte med 
ledelse, styrets 
formann, revisor 
 
Evt. forespørsel 
om etter-
sendelse av 
dokumentasjon 

offentlighet) 
Analyse, evt. 
oppfølgende 
dialog / møter  
  
Foreløpig 
rapport til styret 
(unntatt  

Tilsvar fra 
foretakets styre 
 
 
 
 
 
 

Evt. ytterligere 
oppfølgende 
dialog / møter 
 
Endelige 
merknader 
/vedtak 
(offentlig) 
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Stedlig tilsyn – grundig gjennomgang av 
• Organisering, styring og kontroll 

– Organisering (ledelse/funksjoner/ansvarsfordeling) 
– Internkontroll (operasjonelle kontroller),             

compliance, risikostyring og internrevisjon 
– Kontroll med utkontrakterte oppgaver 
– Interessekonflikter 
– Rutiner og retningslinjer 

• Forvaltningsvirksomheten 
– Investeringsmandater (etterlevelse, kostnader, 

risiko) 
– Porteføljeforvaltningsprosesser  
– Prising og verdsettelse  
– Risikokontroll 

• Informasjonsplikter og kundehåndtering 

► Fokus på 
andelseier-/ investor-

beskyttelse 

► Fokus på 
organisering av 

virksomheten generelt 
og kontroll- og 
risikostyrings-

funksjonene spesielt 
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Reaksjonsformer 

• Tatt til etterretning 
• Anbefaling 
• Kritikk / sterk kritikk 
• Pålegg om retting 
• Tilbakekall av tillatelser 
• Politianmeldelse 

 
Publisering av merknader 

 



Offentliggjøring 
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Fyldige og faktabaserte 
offentlige merknader 
fungerer som effektiv 
rettledning for bransjen 
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Tematilsyn 2014 -2015 – 
Forvaltning av aksjefond   
• Verdipapirfond skal forvaltes i samsvar med den 

investeringsstrategi som følger av vedtekter, prospekt og annen 
fondsdokumentasjon – konkret vurdering 

 
• Et verdipapirfond som tilbys og prises som aktivt forvaltet skal 

forvaltes deretter, og ikke slik at resultatet blir tilnærmet likt 
referanseindeksen  

 
• Ulike måltall for forvaltningen – «tracking error», aktiv andel, 

differanseavkastning, R-kvadrat – skjønnsmessig vurdering 
 

• Vanskelig tilgjengelig for de fleste ikke-profesjonelle investorer  



Tematilsyn 2014-2015 
Forvaltning av aksjefond, forts 

 
Finanstilsynets pålegg om retting datert 2.3.15:  
 
Det er kritikkverdig at Foretaket over lang tid har innrettet forvaltningen av DNB Norge slik at det i 
praksis er forvaltet indeksnært. Resultatet av forvaltningen har dermed vært tilnærmet fondets 
referanseindeks når det justeres for den faste forvaltningsgodtgjørelsen. Kritikken forsterkes i lys av 
fondets betydelige størrelse, at fondet er rettet inn mot ikke-profesjonelle investorer, og det faktum 
at Foretaket har opprettholdt en årlig fast forvaltningsgodtgjørelse som ikke forsvarer hvordan 
fondet reelt sett er blitt forvaltet og tilbudt.  
  
Finanstilsynet har vurdert ulike sanksjoner, og har kommet til at Foretaket pålegges retting etter 
verdipapirfondloven § 11-4 jf. § 2-15 (1) og (2) nr. 1 og 4………  
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Tematilsyn 2014-2015 
Forvaltning av aksjefond, forts 
 
Finanstilsynets merknader datert 19.5.15 
 
Finanstilsynet ser alvorlig på at fondet ikke har vært forvaltet i samsvar med opplysningene 
fondsdokumentasjonen, og at forvaltningen over lang tid har vært innrettet med en lav "tracking 
error" og "active share" rundt 30 prosent, slik at resultatet har ligget tett opp til fondets 
referanseindeks. Når Foretaket samtidig har opprettholdt et høyt forvaltningshonorar, er ikke 
andelseierne gitt en realistisk mulighet til meravkastning. Kritikken forsterkes på bakgrunn av 
Fondets betydelige størrelse og at det rettes inn mot ikke-profesjonelle investorer.  
  
Finanstilsynet har ikke tatt stilling til om Foretakets tiltak er tilstrekkelig, men har notert at Foretaket 
høsten 2014 tok initiativ til å redusere forvaltningshonoraret fra 2 til 1,5 prosent årlig. Dette bedrer 
mulighetene til å nå målsettingen om å oppnå en meravkastning i Fondet. Finanstilsynet har særlig 
vektlagt reduksjonen i forvaltningshonoraret når tilsynet etter en konkret og samlet vurdering har 
kommet til at det i denne saken ikke fattes vedtak om retting.  
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Fees matter 

 
 
 «In the long term, nothing is more important than keeping fees 

under control.» 
 
Global Asset Allocation: A Survey of the World’s Top Asset Allocation Strategies  
av Meb Faber (Chief Investment Officer i Cambria Investment Management) 

 
 
Kilde: Financial Times March 4, 2015 
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Artikkelen refererer til boken Global Asset Allocation: A survey of the World’s Top Asset Allocation Strategies av Meb Faber (Chief Investment Officer i Cambria Investment Management , LP)
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