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Finanstilsynets virksomhet

Det lovmessige grunnlaget for Finanstilsynets virksomhet er gitt i 

lov om finanstilsyn og i særlovgivning på finansområdet.

Finanstilsynsloven § 3:  

«Tilsynet skal se til at de institusjoner det har tilsyn med, virker på 

hensiktsmessig og betryggende måte i samsvar med lov og

bestemmelser gitt i medhold av lov samt med den hensikt som ligger til grunn 

for institusjonenes opprettelse, dens formål og

vedtekter.» 
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Finanstilsynets hovedmål

• Finansiell stabilitet

• Velfungerende markeder

samt

• Forbrukervern

Skal sikre 

• tillit til det finansielle systemet

• stabil økonomisk utvikling 

• verne brukerne av finansielle 

tjenester

Finansiell stabilitet innebærer at det finansielle 

systemet er solid nok til å formidle finansiering, 

utføre betalinger og fordele risiko på en 

tilfredsstillende måte
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Finanstilsynsloven § 1:
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Med utgangspunkt i finanstilsynsloven følger 

Finanstilsynet opp en rekke ulike regelverk:

Bransjespesifikt regelverk*:

• Finansforetaksloven

• Forskrift om betalingsforetak

• E-pengeforetaksloven

• Finansavtaleloven

• Forsikringsvirksomhetsloven

• Verdipapirloven

• Verdipapirfondloven

• Inkassoloven

• Eiendomsmeglingsloven

• Forskrift til lov om betalingstjenester

* ikke en utfyllende liste
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Tverrgående regelverk*:

• IKT-forskriften

• Hvitvaskingslov- og 

forskrift

• Internkontroll-

forskriften

• Bokføringsloven

* ikke en utfyllende liste



Finanstilsynets arbeidsmåter  og 

virkemidler 

• Stedlige tilsyn

• Dokumentbaserte tilsyn  tematilsyn/kartlegginger

• Faste rapporteringer

• Hendelsesrapportering

• Lovarbeid

• Veiledninger  rundskriv
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Krav i Finansavtaleloven i henhold til EU forordning nr. 

260/201 om tekniske og forretningsmessige krav til 

kredittoverføringer og direkte debiteringer i euro

«1) Det er nødvendig å opprette et integrert marked for elektroniske betalinger i euro

uten skille mellom innenlandske betalinger og betalinger på tvers av landegrensene for 

at det indre marked skal virke på en tilfredsstillende måte….»

«31) Ettersom betalingstjenesteytere som er etablert i medlemsstater som ikke har euro 

som valuta, må utføre et særlig forberedelsesarbeid utenfor betalingsmarkedet for sin 

nasjonale valuta, bør slike betalingstjenesteytere kunne utsette anvendelsen av de 

tekniske kravene i en bestemt periode. Medlemsstater som ikke har euro som 

valuta, bør imidlertid oppfylle de tekniske kravene med sikte på å etablere et reelt 

europeisk betalingsområde, noe som vil styrke det indre marked.» *

* min utheving
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Art 4. Samvirkingsevne

- krav til meldingsformat for bank-til-bank-transaksjoner

«2. Den driftsansvarlige eller, i mangel av en formell driftsansvarlig, deltakerne i et system for 

massebetaling innenfor Unionen, skal sikre at deres betalingssystemer kan samvirke teknisk med 

andre systemer for massebetaling innenfor Unionen ved bruk av standarder utviklet av 

internasjonale eller europeiske standardiseringsorganer. Videre skal de ikke vedta forretningsregler 

som begrenser evnen til samvirking med andre systemer for massebetaling innenfor Unionen. 

Betalingssystemer i henhold til europaparlaments og rådsdirektiv 98/26/EF av 19. mai 1998 om 

endeleg oppgjer i betalingssystem og i oppgjerssystem for verdipapir skal bare være forpliktet til å 

sikre evnen til teknisk samvirking med andre betalingssystemer i henhold til samme direktiv.»
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Art 5. Krav til kredittoverførings og direkte debiteringstransaksjoner 

- krav til meldingsformat for transaksjoner fra betalingstjenesteyter

«1) Betalingstjenesteytere skal gjennomføre kredittoverførings og direkte debiteringstransaksjoner i 

samsvar med følgende krav:

a) de skal anvende betalingskontonummeret som er fastsatt i nr. 1 bokstav a) i vedlegget, for å 

identifisere betalingskontoer, uansett hvor den berørte betalingstjenesteyteren er etablert,

b) de skal anvende meldingsformatene som er angitt i nr. 1 bokstav b) *** i vedlegget, for å 

oversende betalingstransaksjoner til en annen betalingstjenesteyter eller gjennom et system 

for massebetaling,

c) de skal sikre at betalingstjenestebrukere anvender betalingskontonummeret som er angitt i nr. 

1 bokstav a) i vedlegget, for å identifisere betalingskontoer, uansett om betalerens og 

betalingsmottakerens betalingstjenesteyter eller den eneste betalingstjenesteyteren som deltar 

i betalingstransaksjonen, er etablert i samme medlemsstat som betalingstjenestebrukeren eller 

i en annen medlemsstat,

d) de skal sikre at meldingsformatene som er fastsatt i nr. 1 bokstav b) *** i vedlegget, anvendes 

når en betalingstjenestebruker som ikke er en forbruker eller svært liten bedrift, iverksetter eller 

mottar enkeltstående kredittoverføringer eller enkeltstående direkte debiteringer som ikke 

overføres enkeltvis, men samlet.»

***  Vedlegget bokstav b: Meldingsformatet nevnt i artikkel 5 nr. 1 bokstav b) og d) skal være ISO 20022 
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Art 16.Overgangsbestemmelser

«8. Betalingstjenesteytere som er etablert i, og betalingstjenestebrukere som anvender en 

betalingstjeneste i en medlemsstat som ikke har euro som sin valuta, skal innen 31. oktober 2016 

oppfylle kravene i artikkel 4 og 5. Driftsansvarlige for systemer for massebetaling i en medlemsstat 

som ikke har euro som sin valuta, skal innen 31. oktober 2016 oppfylle kravene i artikkel 4 og 2.»
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Finanstilsynets oppfølging

• På linje med oppfølging av annet regelverk. 

• Påvirker i mindre grad finansiell stabilitet 

• ‘Selvregulering’ gjennom avsender og mottakers transaksjonsutveksling 

• Kartlegging av etterlevelse høsten 2016
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Spørreundersøkelse til bankene

Spørreundersøkelse til alle banker, rettet mot bankens oppfølging 

av sine kunder.

Finanstilsynet oppsummerer svarene og iverksetter tiltak hvis 

nødvendig. 
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Spørreundersøkelse høsten 2016

a) Etterlever banken kravet i finansavtaleloven om ISO 20022 format for betalinger i 

euro?

b) Har banken kunder som ikke har konvertert til ISO 20022 format for filbaserte

betalinger?

c) Har banken definert rutiner for å skille små kunder som ikke faller inn under kravet, fra 

større kunder som skal etterleve kravet?

d) Har banken definert rutiner for å følge opp kunder som ikke etterlever kravet

e) ..

f) ..
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Spørsmål?

ashild.johnsen@finanstilsynet.no
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