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TALE TIL FINANSRÅDETS ÅRSMØDE 2016 

[KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 

 

[Indledning] 

 

Tak for invitationen til at stå her i dag. 

 

Selvom jeg netop er tiltrådt som erhvervsminister, så er det jo ikke første 

gang, at jeg står foran jer – og lad mig sige med det samme; it’s good to be 

back.  
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Da jeg stod her sidst, buldrede den finansielle krise derudaf. Det var en pe-

riode præget af stor usikkerhed omkring den finansielle stabilitet og den ge-

nerelle samfundsøkonomiske situation.  

 

Det var en speciel periode, der krævede ekstraordinære tiltag. Det lykkedes 

at komme godt ud af krisen gennem brede politiske forlig og tæt samarbej-

de med jer som sektor. Der er gennemført væsentlige styrkelser af regule-

ringen og tilsynet med den finansielle sektor. Jeg vil også gerne rose jer for 

at have taget ansvar og arbejdet seriøst på at få konsolideret jer, og på at 

fortidens synder ikke skal gentage sig.  

 

Jeg mener, at vi i dag med al rimelighed kan sige, at vi i Danmark endegyl-

digt har lagt den finansielle krise bag os. Den finansielle sektor i Danmark 
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fremstår nu generelt sund og robust. Det er blandt andet blevet bekræftet i 

de senere års stresstest.  

 

Det er derfor også min klare opfattelse, at det er tid til, at den hårde tone – 

ja hvad der til tider har været fri mobning – af den finansielle sektor må 

stoppe. Som det blev konstateret i det såkaldte Rangvid-udvalg, så var der 

ikke én årsag bag den finansielle krise.  

 

Jeg mener derfor, at december 2016 skal være tidspunktet, hvor vi stopper 

den ukritiske ”slåen løs” på den finansielle sektor. 

 

Den finansielle sektor er en central samarbejdspartner for både virksomhe-

der og forbrugere. Og en væsentlig drivkraft, hvis vi skal lykkes med at 
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skabe højere vækst i det danske samfund til gavn for os alle. Det klare sig-

nal vil jeg som ny erhvervsminister gerne sende her i dag og række hånden 

ud til at konstruktivt samarbejde. 

 

[Overordnet om den økonomiske situation i Danmark] 

For det er regeringens klare vision, at vi får et Danmark i vækst og frem-

gang.  

 

Vækst er forudsætningen for, at familierne får større økonomisk tryghed og 

jobsikkerhed. Vækst er grundlaget for, at vi har råd til at investere i og ud-

vikle vores velfærd.  
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Vækstbilledet i Danmark ser noget lysere ud, selvom vi fortsat halter bagef-

ter Tyskland og Sverige. Ikke mindst efter Danmark statistiks november re-

vision af nationalregnskabstallene. BNP-niveauet i 2015 blev løftet med he-

le 40 mia. kr.  

 

Beskæftigelsen er steget med knap 50.000 personer det seneste år og ar-

bejdsløsheden er nu nede på 4,2 pct. Det er glædeligt, og det ser bedre ud 

end vi troede i første omgang. Boligmarkedet er også i fremgang i stort set 

hele landet. Nogle steder bl.a. i København går det endda vel hurtigt, og vi 

holder skarpt øje med, at vi ikke havner i en ny situation med et overophe-

det boligmarked. 
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Vi har en udfordring med, at erhvervslivets investeringer fortsat ligger lavt. 

Det er en udfordring, for der er et stort potentiale i at investere i teknologisk 

omstilling. 

 

Det er afgørende, at erhvervslivet har konkurrencedygtige vilkår for at kun-

ne øge investeringer, produktivitet og vækst. 

 

Derfor vil regeringen føre en vækstskabende og ansvarlig økonomisk poli-

tik med reformer og initiativer, der styrker væksten. Regeringen vil i foråret 

2017 fremlægge en opdateret plan for de finanspolitiske rammer frem mod 

2025. Planen har som mål at øge beskæftigelsen med 55.000-60.000 perso-

ner og løfte velstanden med 80 mia. kr.   
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For regeringen er det væsentligt, at den fremgang kommer hele landet til 

gode. Ved at satse på bæredygtig vækst kan vores børn og børnebørn få et 

bedre samfund end det, vores forældre afleverede til os. Det er derfor heller 

ikke tilfældigt, at det første punkt i vores regeringsgrundlag er at skabe 

vækst og udvikling i hele Danmark. 

 

– O  – 

 

Ser vi lidt ud over landets grænser, så er de globale vækstudsigter moderate 

og bærer præg af usikkerhed, ikke mindst i kølvandet på afstemningen om 

Brexit og det amerikanske præsidentvalg. Væksten i verdenshandlen er 

svag, og der er stigende tendens til protektionisme. 
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Danmark har som en lille åben økonomi stor fordel af både globalisering og 

samhandel. Vi er et lille og innovativt land, som har mulighed for at omstil-

le os hurtigt. Det skal vi vedblive med.  

Når vi kigger på det finansielle område uden for Danmarks grænser, så er 

der også visse skyer på himlen. Ikke alle steder ser vi den samme robuste 

finansielle sektor, som i Danmark.  

 

Der er i en række lande i Europa bekymringer om sundhedstilstanden i de-

res finansielle sektor. Det gælder i disse dage særligt udfordringerne for de 

italienske banker. 

 

 Og givet de udfordringer, der stadigvæk er rundt omkring i Europa, er der 

udsigt til, at der kommer en hel del ny regulering fra Basel og EU.  



 

Side 9 af 24 

 

Så sent som for 2 uger siden fremlagde Kommissionen den seneste pakke af 

lovgivningsforslag vedr. regulering af kreditinstitutter. Det er et stort og 

omfattende kompleks af regler, som vi endnu ikke kender alle nuancerne af.  

 

Det er dog vores overordnede opfattelse, at vi fra dansk side kan tillade os 

at være positive. På væsentlige punkter har forslaget i sin nuværende form 

taget højde for de ting, vi har kæmpet for fra dansk side.  

 

Vi har derfor et godt udgangspunkt, men der udestår stadig forhandlinger 

om forslaget, og der er punkter, hvor vi endnu ikke er i mål.  
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I fodboldens verden vil man sige, at vi har spillet en god første halvleg. 

Men kampen er ikke vundet endnu. Der er stadigvæk et arbejde, der skal 

gøres færdigt, og anden halvleg skal også spilles godt.  

 

Basel-komitéen vil inden længe offentliggøre de såkaldte Basel IV standar-

der. Basel IV omhandler bl.a. revision af kapitalgulve og det er min for-

ventning, at der bliver her ikke her tale om en ”walk over” for Danmark. 

Det er min forventning, at de nye Basel standarder vil få betydning for kapi-

talkravene til alle institutter, men ikke mindst for forretningsmodeller som 

den danske realkredit.  
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Der også fortsat et arbejde her, i at sikre, at de danske interesser bliver hørt 

- ikke mindst i forbindelse med implementeringen af standarderne i EU-

reguleringen. Det er et arbejde som vi skal løfte i fællesskab.  

 

Når vi kender Basel-komitéens anbefalinger vil jeg tage initiativ til at ned-

sætte en hurtigarbejdende ekspertgruppe med deltagere fra både myndighe-

der og sektoren. Gruppen skal i gennemgå anbefalingerne og lave konse-

kvensberegninger af disse, herunder ikke mindst for realkreditinstitutterne. 

Det vil sikre, at vi hurtigt får et fælles billede af konsekvenserne af anbefa-

lingerne, og et overblik over, hvad vi skal forsøge at påvirke under  

implementeringen i EU. 

 

Vi vil arbejde stenhårdt i EU for at sikre den danske realkreditmodel. 
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- O - 

[Målsætninger ift. den finansielle regulering] 

Det er vigtigt at vi skaber konkurrencedygtige rammevilkår for den finan-

sielle sektor.  

 

Jeg har som et klart mål, at der skal være mindre detailregulering, så det 

bliver lettere at drive virksomhed i Danmark. Vi skal ikke have regulering 

for reguleringens skyld.  

 

Det gælder også på det finansielle område. Jeg vil igangsætte et eftersyn af 

den eksisterende finansielle regulering med henblik på at afdække, om der 

er en fornuftig balance mellem de erhvervsøkonomiske byrder og de sam-

fundsøkonomiske gevinster.  
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Regeringen vil derudover have et vedvarende fokus på, at vi fortsat ikke 

overimplementerer ny regulering fra EU.  

 

Jeg vil arbejde for, at der er fleksibilitet og proportionalitet i den finansielle 

regulering. Men med større fleksibilitet følger helt naturligt også et større 

ansvar for jer til at kunne forvalte denne på forsvarlig vis. 

 

[Hvidvask] 

Et af de områder, der det seneste år har tiltrukket sig væsentlig opmærk-

somhed, er hvidvask og terrorfinansiering. Der har været en række sager; 

herunder særligt sagen om Panama-papers. De har vist, at dette område hi-

storisk ikke er blevet taget tilstrækkeligt alvorligt fra alle pengeinstitutters   
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side. Det er selvsagt ikke tilfredsstillende. Finanstilsynet vil i begyndelsen 

af det nye år færdiggøre sit arbejde herom, som vi vil følge op på med den 

brede finansielle forligskreds. 

 

Samtidig modtager jeg og ministeriet mange henvendelser fra borgere, der 

oplever ret krakilske krav til dokumentation og kundekendskab. Jeg ved 

godt, at de fælles EU-hvidvaskregler er meget detaljerede, fordi der er be-

hov for en effektiv indsats for at imødegå finansiering af terrorisme og skat-

teunddragelser mv. Men det handler om at finde den rette balance.  

Den eksisterende lovgivning rummer allerede nogle muligheder for at lem-

pe på dokumentationskravene. Med det lovforslag, som regeringen har 

fremsat, så bliver der i endnu højere grad mulighed for at gøre brug af en ri-

sikobaseret tilgang.  
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Lovforslaget indeholder den fleksibilitet, som I også har efterspurgt.  

Derfor: Brug den. Det vil kunderne blive glade for.  

 

Vi vil fra vores side gøre reglerne nemmere at gå til ved at udarbejde en ny 

vejledning til loven. Den skal sætte ord på, hvordan den risikobaserede til-

gang kan udmøntes i praksis, så kunderne ikke bliver skåret over en kam. 

For Maren i kæret udgør nu en gang ikke den største risiko for terrorfinan-

siering. 

 

 Og I vil naturligvis blive inddraget i arbejdet med den nye vejledning. 
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- O - 

 

En anden udfordring, vi står over for, er udarbejdelse af afviklingsplaner, 

som har vist sig mere komplekst end oprindelig forventet. Det er også til-

fældet i de andre EU-lande  

 

Det er vigtigt, at der er en ordentlig afviklingsplanlægning, og at der er 

tryghed om, at vi på en god og effektiv måde kan håndtere eventuelle nød-

lidende institutter uden større samfundsøkonomiske konsekvenser og uden 

at staten skal betale herfor.  
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Det er ikke nogen let opgave at udarbejde ordentlige afviklingsplaner, og 

derfor er mit budskab til jer også, at jeg hellere ser, at vi i fællesskab bruger 

den nødvendige tid til at få gjort det rigtigt. 

 

Vi sigter efter, at der omkring årsskiftet kan udmeldes nogle foreløbige af-

viklingsplaner og –modeller, som vi så i samarbejde med jer må arbejde vi-

dere med at få på plads i løbet af 2017.  

 

 

[Digital omstilling] 

Lad mig endeling fremhæve det som jeg og regeringen ser som en helt cen-

tral udfordring, som vi skal håndtere i de kommende år – nemlig hele om-

stillingen til det digitale samfund  
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Der er store gevinster at hente i digitalisering og ny teknologi for menne-

sker, virksomheder og samfundet. Danmark har et godt udgangspunkt, når 

det gælder om at kunne udnytte den nye teknologi og høste et digitalt poten-

tiale. Gennem en årrække har vi været blandt de mest digitaliserede sam-

fund i verden 

 

Og den teknologiske udvikling går hurtigere end nogensinde før med intro-

duktionen af robotteknologi, kunstig intelligens, ”big data” og andre avan-

cerede digitale teknologier.  

 

Den finansielle sektor i Danmark er frontløbere på denne udvikling.  

Det skyldes ikke mindst den stærke udvikling i nye forretningsmodeller, 

produkter og betalingstjenester. Forbrugere og virksomheder har herhjem-
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me hurtigt taget de nye mulighederne til sig og bruger de digitale løsninger. 

Vi har i dag således 1/3 færre bankfilialer end for 5 år siden. Og formanden 

rejste jo på sidste års møde spørgsmålet om hvorvidt banker var it- virk-

somheder eller omvendt.   

 

Da jeg stod her og talte til jer for 6 år siden, ville tanken om at betale med 

sin mobiletelefon i supermarkedet være fjern. I dag tager vi det som en 

selvfølge, og der er over 3 mio. brugere af mobile betalingsløsninger i 

Danmark. Nu taler vi om, at robotter om få år kan overtage rådgiverfunkti-

oner. 

 

Den udvikling stiller selvsagt store  krav til øget fleksibilitet og nye kompe-

tencer.  
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Men den stiller også krav til en øget datasikkerhed. 

Det er vi også fra regeringens side meget opmærksomme på, og der er her i 

år iværksat en række initiativer, herunder nedsat et nyt Råd for It sikkerhed 

i erhvervslivet.   

  

Jeg glæder mig også over, at finanssektoren i dag sammen med National-

banken  har lanceret en vision for it- og datasikkerhed og ønsker at fasthol-

de og udvikle et højt sikkerhedsniveau. Det er helt afgørende for at bevare 

kundernes og omverdens tillid, i takt med at den digitale omstilling tager 

fart. 

 

Når vi skal gribe de muligheder, digitaliseringen giver fremadrettet,  
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kræver det, at vi træffer ansvarlige og ambitiøse beslutninger. Det er derfor 

også med glæde, at jeg kunne se, at Copenhagen FinTech Lab blev åbnet 

for kort tid siden. Det er et sted, hvor vi håber, at op mod 100 iværksættere 

bosætter sig og skaber et dynamisk fintech økosystem. 

 

Men der er brug for endnu flere gode initiativer. En af de ting som jeg læg-

ger vægt på – er at vi får skabt de rigtige de rette ramme for Fintech miljøet, 

så det kan vokse og blive en drivkraft. Et af de initiativer vi arbejder på, er 

etableringen af en såkaldt ”Sand-box” hos Finanstilsynet, hvor nye FinTech 

muligheder kan afprøves. Der er stort fokus på denne slags nye teknologi-

ske løsninger i New York, London og andre af verdens finanscentre. Det 

store potentiale, der ligger indenfor dette område, bør vi selvfølgelig også 
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forsøge at få del i.   Vi kan sammen bidrage til, at Danmark bliver en vinder 

i den nye digitale økonomi. 

 

- O - 

 

Apropos digitale løsninger kan jeg med glæde oplyse, at vi inden jul lance-

rer den længe ventede prisportal, hvor forbrugerne kan finde information 

om priser på boliglån, som jo i sandheden er et område, der optager mange. 

Det er et godt eksempel på, at de digitale muligheder skaber værdi for den 

enkelte forbruger.  

 

Jeg vil i den forbindelse gerne understrege, at jeg er meget optaget af, at 

den enkelte forbruger oplever gennemskuelige og velfungerende realfinan-



 

Side 23 af 24 

sielle markeder. Det vil også stå centralt i regeringens kommende forbru-

gerpolitiske udspil. 

 

– o – 

 

Inden jeg vil sige tak for ordet, vil jeg endnu engang gerne understrege, at 

jeg ser den finansielle sektor som en vigtig drivkraft for vækst og fremgang 

i Danmark. Jeg vil derfor gerne her i dag invitere til et tæt samarbejde om 

de udfordringer, vi står overfor.  

 

Jeg har noteret mig, at I har gang i en sammenlægning af jeres interesseor-

ganisationer, og selv om det nok kommer til at betyde færre årsmøder, så 

betyder det ikke, at vi kommer til at se mindre til hinanden. 
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Tak for ordet. 


