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Velkommen til e-nettets halvårsrapport for andet
halvår af 2021. e-nettets strategi har en tydelig
ambition om at bidrage til at styrke Danmarks
førerposition som verdens bedst digitaliserede
samfund ved at samle finanssektoren og skabe
usynlige løsninger med synlige gevinster for
kunder, borgere og samfund. I denne halvårsrapport vil vi give en status på vores produkter og
projekter, der alle har netop det sigte.
Det gælder ikke mindst for flytningen af brugere fra NemID til MitID, der er i fuld gang. Når det
nye år ringes ind, forventer vi, at omkring 1 mio.
danskere har taget deres MitID i brug. Flytningen
af brugere fra NemID til MitID fortsætter frem til
30. juni næste år, hvor vi vinker farvel til NemID
nøgleapp, som til dato er downloadet flere end 7
mio. gange af lidt flere end 4 mio. unikke brugere.

Kære læser

I det sektorfælles AML-program, hvor sektoren samarbejder om at løse fælles udfordringer med hvidvask og finansiering af terrorisme,
skal vi eksekvere på 11 konkrete initiativer. Nogle
af dem kan vi allerede sætte hak ved – blandt
andet med oprettelsen af et AML-videnscenter,
hvor en lille gruppe AML-specialister fra finanssektoren deler erfaringer og drøfter væsentlige
problemstillinger på området.
I efteråret besluttede Finans Danmark sektorplan og -program for fremtidens betalingsinfrastruktur. Sektorprogrammet vil blive faciliteret
af e-nettet med tæt inddragelse af finanssektoren. Det er en spændende og kompleks
opgave, hvor vi igen får mulighed for at samle
sektoren med øvrige samarbejdspartnere om
at skabe løsninger, der kommer kunder, borgere
og samfund til gavn.

Et helt nyt og aktuelt projekt er eBankskifte, der er en overligger til e-engagement, og
som repræsenterer en samfundsgevinst ved
at sænke barriererne ved bankskifte yderligere
og dermed understøtte en øget konkurrence i
sektoren. Vi ser frem til at udvikle eBankskifte.
En anden glædelig nyhed er, at vi har nu fået
erhvervssiden med i eSkatData, der hidtil har
været forbeholdt privatkunder.
Som fælles datacentral skal vi efterleve
væsentlige dele af lov om finansiel virksomhed,
og vi er dermed også under tilsyn. I den forbindelse foretog Finanstilsynet it-inspektion hos
e-nettet i efteråret med et afgrænset fokus på
vores it-risikostyring og styring af informationssikkerhed. Vi afventer spændt Finanstilsynets
afrapportering.
Derudover har vi i e-nettet foretaget en
ændring i organisationen med det formål at
øge kundeværdien i arbejdet for og med vores
kunder samt skabe en endnu mere effektiv
udviklingsmotor, så vi endnu bedre kan imødekomme vores kunders behov og ønsker.
Vi håber, at vi med rapporten giver dig et solidt
indblik i, hvad der optager os i e-nettet, hvor vi
hver dag arbejder for at samle finanssektoren
om at skabe gode digitale brugeroplevelser.
God læselyst!
Jørn Knudsen
Adm. direktør i e-nettet
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Sektorfælles AML
Sektorens fælles indsats mod hvidvask
og finansiering af terrorisme

Der er kommet gang i kedlerne i det sektorfælles
AML-program, hvor der arbejdes i tre tempi
– nemlig med de 11 initiativer, der udgør Utility 1.0,
i det offentlige projekt kaldet FALK, der kortlægger,
hvordan et nationalt transaktionsmonitorerings-og
analysesystem kan styrke indsatsen mod finansiel
kriminalitet. Når FALK er realiseret, handler næste
fase om opbygningen af en fælles styrket indsats i
samarbejdet mod den fælles vision i et AML Utility
2.0, der vil indeholde en række tillægsservices til de
institutter, der kan se værdi i at være med i et yderligere digitalt samarbejde.

AML-videnscenter

I denne halvårsrapport vil vi fokusere på fire initiativer – ud af de 11 – vi har sat gang i. Et af dem
er AML-videnscenteret, der består af en lille gruppe AML-specialister fra finanssektoren, der mødes
månedligt i et fortroligt og tillidsfuldt forum, hvor
deltagerne deler erfaringer med arbejdet på området – selvfølgelig med behørig hensyntagen til

konkurrenceretlige regler og tavshedspligt og med
fokus på at samle viden om trends og tendenser,
som deles med hele sektoren.
Formålet med videnscenteret er at styrke vidensdeling i sektoren om aktuelle trusler og tendenser
relateret til hvidvask og terrorfinansiering. Ved aktivt
at udbrede opmærksomhed om risikofaktorer i den
finansielle sektor styrkes det samlede kriminalitetsforsvar.
Videnscenteret er nu overgået til drift, hvor det
første emne, gruppen vil behandle, er fakturasvindel.
Arbejdet i gruppen munder ud i en afrapportering,
som gennem Finans Danmark distribueres til hele
sektoren i januar 2022. Her kan pengeinstitutterne
få viden om og konkrete anvisninger til, hvordan de
kan identificere/opdage fakturasvindel, og hvad de
med fordel kan gøre for at imødegå dette.
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Øvrige igangsatte initiativer

Foruden videnscenteret er tre af de øvrige initiativer sat i gang. Den første er KYC-standard
til erhvervskunder, hvor vi laver en standard for
kundekendskabsprocedurer for erhvervskunder,
MitID-IDV som handler om, hvad der skal til for
at MitID kan anvendes til at åbne et nyt kundeforhold i et pengeinstitut, og endelig Sanktionsscreening af bankkunder.
Her vil man som pengeinstitut kunne undersøge kundebaser, for at se om nogle af kunderne
er noteret på en sanktionsliste et sted i verden.
Pengeinstitutter har et ansvar for at sikre sig, at
de ikke har kunder eller gennemfører transaktioner med personer, virksomheder eller organer,
der fremgår af en sanktionsliste fra fx EU.
De følgende projekter ligger i road mappet
og vil blive påbegyndt løbende.

De 11 initiativer
• KYC-erhvervsstandarden
• MitID ID&V
• PEP/RCA-screening
• Sanktionsscreening
• Adverse media screening
•	Transaktionsmonitoreringsguideline
(TM-guideline)
• Bibliotek med typologier og risikoindikatorer
• Vidensdeling om trusler og tendenser
• Underretnings-API
•	Fælles forhandling om
specialistuddannelsesmoduler
• Forum for korrespondentforbindelser.
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Jeg har store forventninger til samarbejdet omkring det nyetablerede
videnscenter, idet det giver os en unik mulighed for at udveksle viden på
tværs i sektoren. Vi kan spille hinanden bedre i forhold til bekæmpelse af
økonomisk kriminalitet, hvilket både er til gavn for de enkelte
pengeinstitutter men også for samfundet generelt.
Vi har i videnscenteret brugt tiden på at udveksle erfaringer med
ligesindede, drøftet vores observationer med relevante myndigheder
og testet vores fælles indsamlede viden i baglandet. Jeg er derfor helt
overbevist om, at vi løbende vil få skabt nogle gode anbefalinger til vores
kolleger derude i sektoren. Jeg er i hvert fald selv blevet klogere gennem
arbejdet i videnscenteret, og har derfor store forventninger til arbejdet
omkring de kommende emner, der skal behandles.”

Citat fra Lene Lorenzen, Hvidvaskansvarlig i Sydbank
og medlem af arbejdsgruppen.
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NemID nøgleapp
I andet halvår af 2021 skal brugerne
af NemID flyttes over på MitID

Mens brugerne er i gang med at flytte over på
MitID, har antallet af downloads af appen passeret
7 mio., og flere end 4. mio. unikke brugere har nu
NemID nøgleapp.
Siden NemID nøgleapp blev lanceret som et
supplement til det såkaldte papkort – NemID
nøglekortet – i foråret 2018, er antallet af downloads
og unikke brugere steget stødt. Og det er fortsat
tilfældet, mens vi befinder os i en overgangsperiode, hvor brugerne af NemID skal migreres til MitID.
I midten af november måned 2021 er antallet af
unikke brugere således 4.088.929, mens nøgleappen er blevet downloadet 7.148.427 gange.
NemID nøgleapp holdes i drift til migreringen fra
NemID til MitID er afsluttet den 30. juni 2022.

NemID identitetssikring

Siden lanceringen af identitetssikrings-flowet i
NemID nøgleapp er flowet gennemført knap 1 mio.

gange, og den samlede genvalideringspulje er
nedskrevet med mere end 0,5 mio. identiteter.
I september måned sendte Digitaliseringsstyrelsen breve ud via e-boks til de personer, som
havde behov for at identitetssikre sig inden
migreringen til MitID.
Der er justeret i kommunikation i appen i forhold
til identitetssikring, da nogle borgere var af den
opfattelse, at de ikke kunne bruge deres app, før
de havde gennemført identitetssikringsflowet –
hvilket dog ikke var tilfældet.

Downloads og brugere
Dato

Downloads

Brugere

16/6

6.387.844

3.839.723

14/7

6.491.983

3.899.402

11/8

6.689.147

3.951.335

8/9

6.805.299

3.988.887

6/10

6.944.477

4.029.332

17/11

7.148.427

4.088.929
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MitID
Der er fuld fart på migreringen
– flere og flere danskere
kommer over på MitID

Vi er nu i fuld gang med migreringen af danskernes
nye autentifikations- og identifikationsløsning, MitID.
Efter en pilotperiode for udvalgte brugergrupper i
løbet af foråret og sommeren er omkring 450.000
danskere i løbet af oktober og november måned
migreret fra NemID til MitID, og tilbagemeldingerne lyder på, at migreringen har fungeret enkelt og
smidigt for brugerne.
Migreringen foregår via bankernes selvbetjeningsløsninger og MitID. I løbet af efteråret vil stadig
flere bankkunder modtage besked via deres
netbank om at migrere til MitID. Faktisk sættes
farten væsentligt op, for planen er, at ca. 1.000.000
danskere forventes at være migreret til MitID før
årets udløb, og herefter fastholdes den høje kadence frem til den 30. juni 2022, hvor de sidste brugere
af NemID skal være migreret til MitID.

Kommunikationsindsats

I forbindelse med lanceringen af MitID blev en

række kommunikationsindsatser igangsat. Blandt
andet udsendelse af pressemeddelelse samt
udsendelse af MitID-opstartsbreve til borgerne via
Digital Post med info om, hvorfor MitID kommer, og
hvad man skal gøre.
Derudover er der i løbet af oktober startet en
kampagne på landsdækkende medier. Herefter vil
der være opfølgende pressehistorier samt målrettede kommunikationsindsatser bl.a. med annoncer
på budskaberne ’Behold NemID’, ’Du får besked i
net-/mobilbank, når det er din tur’, ’Sådan fungerer MitID app’ og ’Hvis du mister/får ny telefon’. Der
er desuden udsendt kampagne- og kommunikationsmateriale til pengeinstitutterne, som skal understøtte dialogen med kunderne om MitID.

Teknisk udvikling

Selvom MitiD nu er lanceret, fortsætter den tekniske
udvikling i henhold til den aftalte plan, og Nets har
nu leveret de første fem releases samt en relea-
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se med fejlrettelser, der blev leveret i slutningen af
august 2021. Release nr. 6 forventes i slutningen af
2021. Den tekniske udvikling afsluttes i første halvår
af 2022.

Brug af MitID til godkendelse
af kortbetalinger på nettet

Baggrund
Den offentlige sektor og de danske
pengeinstitutter har via Digitaliseringsstyrelsen
og Finans Danmarks selskab FR1 indgået
et partnerskab om at udvikle MitID og stille
den fælles løsning til rådighed for borgere,
myndigheder og virksomheder i Danmark.
e-nettet er ansvarlig for programledelsen af
udviklingen af MitID.
Løsningen fokuserer på de områder, hvor de
to sektorer har fælles behov. De øvrige dele,
som eksempelvis autorisation, fuldmagt,
dokumentsignering og transaktionsgodkendelse,
vil blive udviklet separat af de enkelte parter.

Der arbejdes fortsat på at finde løsninger, der
sikrer, at MitID kan bruges til at godkende kortbetalinger på nettet på samme måde, som det
kendes fra NemID. Nets har i første omgang udarbejdet et løsningskoncept for anvendelse af MitID
app til kortbetalinger. Det forventes dog, at MitID
til godkendelse af kortbetalinger på nettet først
vil blive indfaset i 2022, og brugerne skal indtil da
godkende betalinger som de plejer, fx ved brug af
NemID nøgleapp. Næste trin bliver at finde løsninger til de scenarier, hvor slutbrugeren bruger kodeviser og kodeoplæser.

Drift og forvaltning

MitID drift- og forvaltningsorganisation (DFO) er
under etablering og skal gradvist tage over for
MitID-programmet. Der er ansat en leder til MitID
DFO, og rekruttering af profiler til bemanding af
MitID DFO er igangsat. På nuværende tidspunkt er
der primært fokus på etablering af driftsprocesser
samt at få afstemt disse med de forskellige interessenter.

11

Halvårsrapport 2021

Sektorprogram
for fremtidens
betalingsinfrastruktur

Nationalbanken er i gang med et projekt, der skal
migrere afviklingen af danske kroner til den europæiske betalings- og værdipapirplatform Target
Services i påsken 2025. En migration af danske
kroner til Target Services fremtidssikrer betalingsafviklingssystemet i Danmark via en konsolidering af
kroneafviklingen til den fælles europæiske platform.
I den forbindelse har finanssektoren skullet beslutte, hvilket clearingsystem der skal integreres op
mod Target. Den 25. oktober 2021 besluttede
Finans Danmarks bestyrelse, at det er P27 Nordic
Payments, som på vegne af sektoren skal integrere op mod Target, mens de nuværende Finans
Danmark-clearinger skal være afviklet ved udgangen af 1. kvartal 2026.
På den baggrund har Finans Danmark meddelt
Danmarks Nationalbank, at P27 vil foretage den
tekniske integration til Nationalbankens nye afvik-

lingssystemer på Target Services på vegne af
finanssektoren.
Ved samme lejlighed besluttede Finans Danmarks
bestyrelse en sektorplan og et sektorprogram for
fremtidens betalingsinfrastruktur i tæt samarbejde
med P27. Sektorprogrammet vil blive faciliteret af
e-nettet med en tæt inddragelse af finanssektoren.

Vigtige elementer i sektorplanen

Sektorplanen, der er forankret i sektorprogrammet,
har følgende markante milepæle i forhold til de
danske detailclearinger:
•	Sektoren skal være klar til at teste deres clearing- og afviklings-flows op mod Target DKK efter
den plan, som meldes ud fra Nationalbanken. P.t.
forventes det, at tekniske test internt i sektoren
starter op ultimo 2023, og at sektortesten mod
Nationalbanken indledes i januar 2024.

Target DKK-projektet
i Nationalbanken og
sektorafklaringen

I februar 2021 besluttede Finans Danmarks
bestyrelse at etablere et sektorafklaringsprogram
i Finans Danmark og faciliteret af e-nettet
med en sektorstyregruppe og en bred
sektorinddragelse. Programmet skulle sikre
en stærkere sammenhæng mellem de
forskellige tiltag, som er under opstart i sektoren
på betalingsinfrastrukturområdet samt
facilitere dialogen mellem Nationalbanken og
finanssektoren om Target DKK-projektet.
Target DKK-projektet i regi af Nationalbanken
har her i efteråret afsluttet den første
afklaringsfase. Herefter er projektet i udviklingsog implementeringsfasen, som forventes at være
afsluttet ved udgangen af 2023. I januar 2024 skal
sektoren være klar til den obligatoriske sektortest,
som strækker sig frem til påsken 2025, hvor der er
go-live.
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P27
P27 er navnet på et selskab stiftet af Danske Bank,
Handelsbanken, Nordea, OP Financial Group, SEB
og Swedbank. Selskabet vil blandt andet skabe
en ny betalingsinfrastruktur, som vil gøre det
muligt at foretage betalinger i realtid inden for
og imellem de enkelte lande i Norden – med
standardiserede regler og processer og ét fælles
betalingsformat.

•	Den eksisterende Straksclearing i Finans Danmark
lukkes i påsken 2025.
•	Fra påsken 2025 kan deltagere, som fortsat
ønsker at benytte straksbetalinger, enten anvende den nye P27-Instant løsning eller sende deres
transaktioner direkte til afvikling i TIPS.
•	Den eksisterende Intradagclearing i Finans
Danmark videreføres i en kortere periode efter
Target-migreringen gennem en systemintegration mellem Intradagclearingen og P27’s batchløsning.
•	Intradagclearingen lukkes senest 31. marts 2026,
når alle deltagere er migreret til den nye P27
batchløsning.
•	Dokumentløs Clearing i datacentralerne udfases.
Der arbejdes mod en udfasning senest 31. marts
2026. En forudsætning for den dato er, at aktørerne gennem bilaterale løsninger har fundet fuld
erstatning for Dokumentløs Clearing og deres
tilhørende produkter (FI-kort og Girokort, Mellemregningsbilag og hævning i anden ATM).
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NemTransition

e-nettets moderniserede platform er i drift med
ejendomsdata 2 og Identitetssikring via NemID
nøgleapp, og snart følger e-lånedata og e-samtykke. Som det første eksisterende produkt er eSkatData netop flyttet over på vores nye platform med
succes.
Programmet er blevet delt op i seks projektspor,
som har fokus på henholdsvis udrulning på
NemLog-in3 og på vores applikationslandskab.
NemLog-in3 følger planen, hvor vi regner med at
gøre udviklingsarbejdet færdigt i første halvår 2022.
Vi etablerer en samlet udrulningsplan i foråret og vil
deraf være helt klar til maj måned, hvor NemLogin3 går live.

Baggrund

Igennem mange år har e-nettet stået på en solid
it-platform. Nu har vi bygget en ny og moderne platform, som vil forenkle måden, vi arbejder
på, automatisere mere og være en sikker, stabil
og fleksibel platform for e-nettets kundevendte
forretningssystemer. Den er dermed det fremti-

dige omdrejningspunkt for finanssektorens digitale samarbejde både internt og med en række
eksterne samarbejdspartnere. Det betyder også,
at vores største forretningsapplikationer (eSkatData, e-bolighandel, e-engagement og Digital
tinglysning) skal flyttes over på den moderniserede platform.
Da e-nettets løsninger er udviklet uafhængigt af
hinanden, kan vi gennemføre flytningen med en vis
parallelisering og dermed sikre, at vores kunder ikke
bliver påvirket af transitionen. Parallelt med transitionen skal det nye NemLog-in3 og MitID implementeres på tværs af vores forretningsapplikationer.
Ændringerne berører mange af e-nettets kundevendte løsninger, og derfor vil e-nettet håndtere
implementeringen med fokus på, at vores kunder
ikke bliver påvirket.
Efterhånden som transitionen bliver gennemført,
skal vi gradvist lukke ned for vores gamle platforme, så vi står med en moderne og økonomisk mere
fordelagtig platform.
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Forretningsudvikling
I e-nettets værksted for forretningsudvikling arbejder vi på en række idéer,
hvor vi afsøger mulighedsrummet mellem
ny teknologi, regulering og finanssektorens
ønsker til nye fælles løsninger

I denne omgang vil vi dykke særligt ned i et enkelt
emne, der optager os meget for tiden. Det drejer
sig om Andelsboliganalyse, som vi ser spændende
muligheder i, og hvor der er potentiale til at gøre en
manuel og papirbåren proces digital – og dermed
nemmere for både brugere og kunder.
I projektet undersøger vi muligheden for at skabe
en digital platform, der kan hjælpe både bankerne,
realkreditinstitutter og andelsboligforeninger med
at gøre det nemmere at udveksle data på tværs –
for eksempel ved at lave et fælles sektorsystem til
udveksling af oplysninger i forbindelse med andels-

boligkøb og -salg, eller til identificering og værdiansættelse af andelsboligforeningerne.
Analysen kører i tre forskellige spor. Der er først det
forretningsmæssige spor, hvor vi afholder workshops. Her har vi forsøgt at tegne et billede af, hvordan en forretningsmæssig MVP skal se ud.
Samtidig har analysen et teknisk spor, der også
bliver udsat for en workshop, og denne er lagt sidst
november. Her vil vi undersøge, hvad det kræver at
udvikle en MVP for løsningen.
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Endelig har vi et tredje spor – det juridiske. Spørgsmål som ”hvor åben og lukket må den her platform
være?” bliver blandt andet undersøgt her, og alle
parter (pengeinstitutter, ABF, EjendomDanmark)
bliver inviteret til at deltage.
Der er egentlig også et fjerde spor, hvor vi skal
forsøge at kitte de forretningsmæssige og tekniske
workshops sammen. Det vil være i form af brugertests med en klikbar prototype, vi kan få brugbare
tilbagemeldinger på baggrund af.
Vi regner med, at analysen kan afsluttes i december. På baggrund af det vil der blive udarbejdet
en indstilling til e-nettets bestyrelse og Finans
Danmarks ditto. De skal så beslutte, om der er
grundlag for at gå videre til gennemførelse af
projektet, hvor man udvikler MVP og herunder et
tydelig road map, hvor vi markerer, hvor det giver
reelt værdi for parterne.
Der er i projektet en god dialog med alle relevante parter, der kan se sig selv i projektet. Det gælder
både i forhold til finanssektoren, Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF) og administratorerne, der alle indtil videre kan se sig selv i visionen.
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eBankskifte
Nu bliver det endnu
nemmere at skifte bank

På Finans Danmarks seneste bestyrelsesmøde blev
det besluttet at sætte gang i projekt eBankskifte.
eBankskifte er en overligger til e-engagement. Lidt
forenklet kan man sige, at hvor e-engagement fjerner besværet for banken, fjerner eBankskifte konkret
besværet for bankkunden.
I forbindelse med bankskifte bruger mange bankkunder lang tid på at indsamle et overblik over
deres nuværende engagement. Der skal søges
informationer hos flere kilder og fremskaffes oplysninger om konti, depoter, kort, pension, lån, betalingsservice osv. Oplysninger, som kunden skal give
til den potentielt nye bank, som så kan fremsætte
et tilbud og – hvis kunden ønsker – igangsætte et
engagementsflyt fra den afgivende bank.
Kundens indsamling af oplysninger er i dag den
mest tidskrævende del af processen, og de fejl, der
opstår, stammer oftest fra denne del af forløbet.
Det kan være, at kunden overser dele af sit enga-

gement eller i videregivelsen af eksempelvis kontonumre eller lignende kommer til at taste forkerte
oplysninger. Når det sker, hopper kæden af den
ellers fuldt digitale proces. Både bank og kunde skal
bruge mere tid på at komme frem til den rigtige
løsning, og hele processen trækker ud. Ofte til stor
frustration for kunden.

Bedre kunderådgivning samt
hurtigere og nemmere processer

Med eBankskifte tager e-nettet sammen med
finanssektoren et væsentligt skridt for at forbedre
og styrke processen. Løsningen designes således at
en bankkunde – med eksempelvis MitID – kan give
samtykke til, at en hvilken som helst dansk bank
kan trække et overblik over den potentielle kundes
nuværende engement i en hvilken som helst anden
dansk bank.
På den måde får man et fuldstændigt overblik,
ingen oplysninger bliver tabt, og de manuelle
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tastefejl elimineres. Samlet set vil kunden opleve, at rådgivningen bliver bedre og at processen
gennemføres hurtigere og nemmere.

Den videre vej frem

I starten af 2022 igangsætter vi i e-nettet et review
og opdatering af en oprindelig og tidligere projektplan inkl. økonomi, tidsplaner og scope. Vores
forventning er, at denne analyse vil finde sted i
løbet af første halvår og at udvikling af løsningen
igangsættes i andet halvår af 2022.

Gevinst for kunder, borgere og samfund

eBankskifte repræsenterer en samfundsgevinst ved
at sænke barriererne ved bankskifte yderligere og
dermed understøtte en øget konkurrence i sektoren. Dertil kommer en væsentlig effektiviseringsgevinst for bankerne, der kan lette manuelle processer – og ikke mindst en gevinst for forbrugeren, der
vil få en bedre kundeoplevelse.
Således tager e-nettet sammen med sektoren
endnu et skridt i at bidrage til, at Danmark fastholder sin førerposition som verdens bedst digitaliserede samfund.
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Status på
produkter
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e-engagement
e-engagement gør det nemt og hurtigt for kunderne
at skifte bank, og dermed er løsningen et vigtigt
bidrag til at øge konkurrencen i sektoren
Vi er i gang med at undersøge, om e-engagement
skal udvikles til at kunne håndtere aktiesparekontoen.
Aktiesparekontoen skal drøftes med advisory board
Bank, og her tages der stilling til, om det er aktuelt
at udvikle funktionen.

Bortgåendes pensioner

Hvad er e-engagement?
e-engagement er en fælles digital løsning
til engagementsoverførsler mellem
pengeinstitutterne. Løsningen er iværksat af
Digitaliserings-og Infrastrukturudvalget under
Finans Danmark. Én sag repræsenterer som
udgangspunkt et helt kundeengagement, og
hver sag indeholder typisk flere produkter.
S2S-brugere: Nordea, Danske Bank, BECs
pengeinstitutter, SDCs pengeinstitutter og
Bankdatas pengeinstitutter.
Portalbrugere: Enkelte pengeinstitutter

I 2020 blev indført ny lovgivning, som betyder, at
arvede pensionsordninger eller ordninger under
udbetaling kan overdrages mellem pengeinstitutter. Skattestyrelsen har påpeget, at i forbindelse
med opgørelse af disse pensioner (primært ratepension), skal skatteindberetningen ved kapitaliseringen foregå på afdøde og derved afdødes cpr.
nummer.
Pt. er det ikke muligt at udveksle disse informationer, og derfor går vi i gang med at udarbejde en
analyse for at afklare, om der skal udvikles en digital løsning, eller om man i første omgang ønsker at
lave en manuel aftale - og man så udvikler den på
et senere tidspunkt.

Den moderniserede platform

Vi er i gang med forberedelserne til at flytte e-en-

gagement over på e-nettets moderniserede platform, hvilket vi forventer at gøre i første kvartal af
2022.

eBankskifte

e-engagement blev lanceret i 2014. Hvert år skifter
omkring 200.000 danskere bank, og tiden det tager
er drastisk nedbragt fra 2-3 måneder til 2-3 uger i
langt de fleste tilfælde. Finans Danmark og e-nettet har drøftet muligheden for at udbygge e-engagement med henblik på at understøtte en endnu
stærkere konkurrence i sektoren og en endnu bedre
kundeoplevelse. Drøftelserne førte til, at det på
Finans Danmarks seneste bestyrelsesmøde blev
besluttet at igangsætte projekt eBankskifte, der skal
give en bankkunde mulighed for at give samtykke
til, at en hvilken som helst dansk bank kan trække
et overblik over den potentielle kundes nuværende engement i en hvilken som helst anden dansk
bank. På den måde får man et fuldstændigt overblik, ingen oplysninger bliver tabt, og de manuelle
tastefejl elimineres. Samlet set vil bankkunden opleve, at rådgivningen bliver bedre og at processen
gennemføres hurtigere og nemmere. Læs mere
om eBankskifte i et selvstændigt afsnit tidligere i
rapporten.
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eSkatData
eSkatData giver
pengeinstitutterne
mulighed for at tilbyde
deres kunder en nemmere,
hurtigere og mere sikker
digital udveksling af lønog årsopgørelsesoplysninger

Vi har med input fra sektoren prioriteret de
første erhvervsskattefelter, der skal implementeres i foråret 2022. Dermed får man mulighed
for at trække de første skatteoplysninger på sine
erhvervskunder, hvilket løsningen ikke har understøttet hidtil.
eSkatData er desuden flyttet succesfuldt over på
den moderniserede platform.

Hvad er eSkatData?
eSkatData gør det muligt for penge- og
realkreditinstitutterne at indhente kundernes
løn- og årsopgørelsesoplysninger forud for en
rådgivningssituation, opdatering og ajourføring af
oplysninger, samt kreditvurdering. Det kræver kun
et enkelt samtykke fra kunden.
Brugere: Penge- og realkreditinstitutter
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Clearingerne
e-nettet varetager
forvaltningsopgaven
på den danske clearinginfrastruktur, mens Finans
Danmark ejer systemerne
i clearingerne
Ved siden af det fortsatte fokus på en stabil drift af
de eksisterende clearinger, så er en væsentlig del
af arbejdet i clearingteamet rettet mod Sektorprogrammet for fremtidens betalingsinfrastruktur, som
du kan læse mere om på side 11.

Assurance assessment af cyber security
rulebook

Hvad er Clearingerne?
I Straksclearingen sker realtidsoverførsel således,
at beløb overføres til modtager efter få sekunder.
I Intradagclearingen sker overførsel af betalinger
indenfor samme bankdag, som betalingen
er initieret. Sumclearingen er det ældste
clearingsystem og afvikler detailbetalinger fra
eksempelvis Dankort og Betalingsservice én gang
i døgnet på bankdage.

Alle pengeinstitutter, der deltager i clearingerne,
kan gå i gang nu, og senest 31. december skal de
have besvaret undersøgelsens spørgsmål for at
kortlægge, om de lever op til de krav, der er i cyber
security rulebook. Alle har fået adgang til e-nettets complianceportal, hvor man skal besvare de
pågældende spørgsmål.
Compliance og it-sikkerhedsfunktionen i e-nettet
samler sammen og gennemgår besvarelserne,
hvorefter der udarbejdes en rapport, der dækker
information på tværs af alle, der har besvaret og
bilaterale rapporteringer. Opfølgning og eventuel
dialog vil ske efter behov.
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e-connect
Det lukkede netværk, som understøtter
infrastrukturen mellem alle parter
i clearingen i Danmark

Vi har implementeret ekstra overvågning af
trafikken på e-connect og dermed øget sikkerheden. Vores ønske er i den forbindelse at undersøge, om der er uønsket trafik, og om der er trafik,
som ikke er beskyttet godt nok.

Mastercard

Vi har udvidet vores setup med et ekstra logisk
netværk for at forberede clearingens flytning
til nye datacentre i Sverige, Norge og Finland.
Forbindelser til Norge og Sverige er på plads og
testet. Den finske lokation er endnu ikke fastlagt.

På fysiske besøg

Sikkerhed og solid governance er altafgørende

i forhold til e-connect. Som et led i den løbende
forbedring og vedligeholdelse tager vi nu fysisk
ud til datacentrene og kigger på konfigurationer,
undersøger om den fysiske sikring af bygningerne er i orden, samt hvem der har adgang til
datacentrene osv. Audit-besøgende hos vores
leverandører er fremover et fast element i vores
årshjul.

Hvad er e-connect?
e-connect er et lukket netværk, som er centralt
for sikker drift af det danske clearingsystem.
Netværket benyttes til at udveksle clearingdata
og information mellem pengeinstitutter.
Derudover transporteres e-nettets øvrige
transaktioner over netværket i forbindelse med
bolighandler, tinglysning, m.m.
e-nettet spiller en afgørende rolle for den
finansielle sektor via e-connect. Med forvaltningsansvaret for e-connect sikrer e-nettet
leverandør-styring af netværket på vegne
af sektoren og varetager den overordnede
governance.
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e-bolighandel
Som det er tilfældet med øvrige af e-nettets løsninger, har vi i forhold til e-bolighandel stort fokus på
at flytte over på e-nettets moderniserede platform.
Her regner vi med at være på plads med e-bolighandel inden årsskiftet næste år.
Vi har nu skiftet over til ED2-grunddata. De data fra
det nye offentlige system, som brugerne kender
fra deres system, stemmer dermed overens. Vi har
fået BFE-nummeret (Bestemt Fast Ejendom) ind, så
man kan søge konkret på det i systemet.

Sletning af dokumenter

Hvad er e-bolighandel?
e-bolighandel er den fælles standard, hvor
professionelle aktører – pengeinstitutter,
advokater og ejendomsmæglere – mødes
omkring bolighandler. Alle dokumenter og
informationer er tilgængelige og samlet ét sted
for alle parter i en handel. Det sikrer effektiv og
sikker informationsudveksling samt håndtering
af ejendomshandlen. Det gælder også for en
af bolighandlens hjørnesten: Garantistillelsen.
e-bolighandel handler om optimering, som
sikrer et hurtigere og mere sikkert forløb for
penge-og realkreditinstitutterne, mæglerne og
advokaternes fælles kunder.
Brugere: Ejendomsmæglere, pengeinstitutter og
advokater

Som en ny feature i e-bolighandel har vi lanceret
sletning af dokumenter i Q1 2022. Udfordringen har
her været, at portalbanksbrugere i enkelte tilfælde har lagt et dokument op på forkert kunde. Det
har efterfølgende krævet en længevarende proces
at slette data, da flere aktører har været involveret. Med den nye feature kan man slette et forkert
placeret dokument, og man kan se, om andre har
hentet dokumentet, så man kan rette henvendelse til dem. Dermed er systemet blevet mere
GDPR-compliant.

Fusioner

Også i forbindelse med fusioner af banker kommer
der med den næste release en ny feature i e-bolighandel. Den går kort fortalt ud på, at når man har

fået stillet en garanti af en bank, som er lukket,
kan man nu stille en ny, uden at den gamle bank
skal trække sin garanti tilbage.
Baggrunden for det er, at når en bank lukker
ned, har denne ikke adgang til e-bolighandel, og
garantier ligger derfor låst. Nu har man mulighed
for at linke til en ny garanti, hvis den gamle blokerer.

Advokatkampagne

I det nye år starter en kampagne op for at få flere
advokater til at tilslutte sig e-bolighandel. Forud
for den rækker vi ud til advokater, der henholdsvis
er og ikke har tilsluttet sig løsningen. Input fra det
skal skabe grundlag for kampagnen.

e-berigtigelse

e-berigtigelse er en nyere funktion i e-bolighandel, som gør det nemt for ejendomsmæglere
og advokater at oprette skøder på baggrund af
de data, der allerede ligger i e-bolighandel og i
ejendommens tingbog. Første version af e-berigtigelse er gået i luften og har bl.a. til formål at
afdække, hvordan løsningen skal designes for at
give størst mulig værdi for kunderne. Den første
mæglersystemleverandør har taget e-berigtigelse i brug, og 80-100 skøder bliver oprettet om
måneden.
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Digital tinglysning
Finanssektoren er tæt integreret med
den digitale tinglysning via e-nettets
systemer

Tinglysningsrettens systemdrift er igen i udbud,
efter at Klagenævnet for Udbud annullerede
kontrakten mellem Domstolsstyrelsen og Netcompany, der havde vundet det oprindelige udbud om
at skulle stå for drift af det digitale tinglysningssystem.

kreditinstitutter, i retssystemet og ikke mindst for
borgere og private virksomheder. For både sektoren og dens kunder er det blevet billigere og hurtigere at gennemføre fx boliglån, og den samlede
besparelse, som kommer hele samfundet til gode,
beløber sig til 800 mio. kr. – hvert år.

Fristen løber til og med den 15. november 2021 for
at byde ind på den fremtidige drift. Vi er i e-nettet derfor i fuld gang med at støve det arbejde
af, som blev gjort i begyndelsen af sommeren,
hvor vi arbejdede ud fra, at driften skulle overgå
til Netcompany. På den måde søger vi at være så
forberedte som muligt, straks den fremtidige leverandør er udpeget, da leverandørskiftet skal ske før
den 31. maj 2022.

Transition til moderniseret platform

.

Digital tinglysning – stor samfundsværdi

Den automatiske, digitale tinglysning har givet en
massiv tidsbesparelse i pengeinstitutter og real-

Som et led i moderniseringen af e-nettets produktportefølje er analysearbejdet til en flytning af
e-nettets Digitale tinglysning til den moderniserede platform gået i gang. e-nettets Digitale tinglysning udgør en speciel brik i moderniseringen, da
den, som eneste produkt i porteføljen, gør brug af
en servicebus. Derfor medfører en flytning til den
moderniserede platform også, at en væsentlig del
skal omskrives.

Hvad er Digital tinglysning?
e-nettet har udviklet finanssektorens fælles
løsning til tinglysning. Løsningen sikrer, at
tinglysningsprocesser bliver behandlet
standardiseret og effektivt. Den gør, at
institutterne lettere kan kommunikere med
hinanden og sikrer dermed både bedre
kvalitet i sagsbehandlingen og mere tid til
kunderådgivning.
Brugere: Penge-og realkreditinstitutter samt
ejendomsmæglere
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e-samtykke
e-samtykke gør det let for kunden at give et
digitalt samtykke. Løsningen er brugervenlig
og GDPR-compliant

Med e-samtykke har kunden det fulde overblik over
alle afgivne samtykker, uanset hvilken part kunden
afgiver samtykke til.

Sektortest

Hvad er e-samtykke?
e-samtykke er en generisk samtykkeløsning,
der sikrer kunden mulighed for at give et digitalt
samtykke og administrere alle afgivne samtykker.
Løsningen overholder kravene i persondataforordningen om, at et samtykke skal være
frivilligt, specifikt, informeret, utvetydigt, og at det
skal være muligt for kunden at trække samtykket
tilbage.

e-samtykke er en del af den fælles sektortest, som
begyndte 1. oktober, forud for at e-samtykke kan
tages i brug i forbindelse med e-lånedata.
Vi er nu halvvejs i sektortesten, som har vist, at
systemet er robust og indeholder den funktionalitet, der er efterspurgt. Vi arbejder i e-nettet videre
på at blive helt klar til at tage løsningen i brug, hvor
vi gennemgår hele setuppet i forhold til sikkerhed,
compliance og øvrige interne krav mv.

CPR-numre

Vi har identificeret ti tiltag, der kan gøre e-samtykke
endnu bedre og vi arbejder hårdt på at få mange
af disse tiltag med, inden e-samtykke går i luften.
Et af dem har været i forhold til CPR-numre, hvor vi
har sørget for at alle kunder med CPR-numre kan
favnes af løsningen. Det betyder blandt andet, at

værgemål, dødsboer og fuldmagtssituationer også
kan håndteres via e-samtykke.
Vi har netop påbegyndt de forretningsmæssige
afklaringer med sektoren for at modne e-samtykke til også at kunne benyttes for samtykker til
CVR-kunder.
e-samtykke tages i brug af finanssektoren og ejendomsmæglerne den 5. februar 2022 i forhold til
e-lånedata. Der vil der være en overgangsordning frem til den 5. august 2022, hvor man stadig
kan bruge kontrolkode for CPR-kunder for at kunne
hente låneoplysninger – herefter skal der foreligge
et digitalt samtykke via e-samtykke.
Vi mener, at løsningen har et stort potentiale til
at kunne anvendes til at indhente andre typer
samtykker på tværs af forretningsområder, private
virksomheder og offentlige myndigheder – og vil
dermed på længere sigt potentielt kunne bidrage
positivt til digitaliseringen af samfundet.
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e-lånedata
e-lånedata skal sikre udveksling af
realkreditlånedata på tværs af finansog ejendomsmæglersektoren

Vi har i oktober påbegyndt en stor fælles sektortest
af e-lånedata fase 1 og e-samtykke til CPR-slutbrugere. Testen af e-lånedata har indtil videre vist, at
løsningen er robust, dog med enkelte kanter, der
skal slibes af, i forhold til hvordan dataejer sender
data, og hvordan datarekvirent modtager data.
Aktørerne – de kommende brugere – har ivrigt
kastet sig over testen, og de har været glade for at
lære systemet bedre at kende, og testen har givet
dem større indsigt og tryghed i de data, som bliver
sendt frem og tilbage.

Indikativ indfrielsesberegning

Hidtil har vi – via den eksisterende løsning (RKNet)
- transporteret lånedata fra dataejer (realkreditinstituttet) til datarekvirenten, hvor man kan se lånedetaljer som hovedstol, nuværende restgæld og
hvordan lånet bliver afviklet. Datarekvirenten har
selv skulle lave beregninger for indfrielsen af lånet.
Med e-lånedata overgår indfrielsesberegningen til

dataejer, hvor datarekvirenten modtager en indikativ indfrielsesberegning pr. given dato. Denne
nye funktionalitet er med til at give slutbrugerne
en bedre kundeoplevelse i form af mere korrekte
beregninger, da evt. beregningsfejl hos den enkelte
datarekvirent dermed undgås.

Paralleldrift i tre måneder

Med e-lånedata har vi skabt en betydelig teknisk
og funktionel opgradering af udveksling af lånedata på tværs i den finansielle sektor og mæglerbranchen, som vil være en robust platform i mange
år frem i tiden. e-lånedata fase 1 og e-samtykke
til CPR-slutbrugere går i luften lørdag d. 5. februar 2022. I en overgangsperiode frem til 1. maj 2022
vil det stadig være muligt at udveksle lånedata
via den eksisterende løsning, hvorefter vi lukker for
denne del af RKnet.

Baggrund
I starten af 2022 omlægges et af e-nettets
længstlevende produkter til indhentning og
udveksling af restgældsoplysninger til e-nettets
nye platform. Omlægningen sker i regi af projekt
e-lånedata, som er et omfattende sektorprojekt
på tværs af penge- og realkreditinstitutter og
ejendomsmæglere.
I projektet samler, moderniserer og udvider vi en
række processer til at understøtte håndteringen
af eksisterende lån i fast ejendom. e-lånedata
leverer låneoplysninger indeholdende restgæld,
amortiseringsforløb samt indfrielsesoplysninger,
hvilket gør det muligt for rådgiveren at indhente
alle nødvendige oplysninger om realkreditlånet
for effektivt at kunne rådgive slutbrugeren.
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Tilbage til Indhold

Ejendomsdata
På det nye ED2-website har vi skabt
direkte adgang til informationer, og
vi har skåret overflødige data fra.

Vi har fortsat fuld fokus på vores nye ejendomsdataplatform, ED2. Den 1. juli gik vi over til fuld produktion, og vi glæder os over, at implementeringen
forløb godt, og at driften sidenhen har været stabil.
Dermed har vi nået en stor milepæl i e-nettet, i og
med at vi er lykkedes med at fremtidssikre adgangen for en samlet sektor til data og dokumenter
som blandt andre BBR-meddelelser, skatteoplysninger, Tingbogsoplysninger og vægtet areal.

Ejendomspriser
e-nettets Ejendomspriser-website er et
professionelt værktøj udviklet til rådgivning i
forbindelse med ejendomshandel og vurdering
af ejendomme. Som det eneste prisværktøj
på markedet giver Ejendomspriser adgang til
handelspriser hentet i de offentlige registre – og
ikke kun til de udbudte priser.

Derudover er vi i færd med at udrulle Ejendomspriser til alle mæglere, hvor de første tilbagemeldinger har været overvejende positive.
•	”Tillykke med den nye hjemmeside (Ejendomspriser). Den ser rigtig god ud - og mere brugervenlig
til vores brug (Realkredit), når man kopierer referencerne over i vurderingsrapporten”.
•	”Nyt website ser supergodt ud og er nemt at
bruge” (mægler)
•	”Nyt website virker. Vi er tilfredse”. (Realkredit).

Vi er rigtig glade for de mange positive tilbagemeldinger. Der er selvfølgelig enkelte, der har mødt
udfordringer med overgangen. Det har primært
drejet sig om tilvænning til den nye måde at logge
sig på løsningen. Derimod har løsningens funktionalitet stået sin prøve..

Rykket frist

Fristen for overgangen til den nye version af Ejendomspriser var oprindelig sat til den 1. oktober i år,
men blev rykket til den 1. december for at sikre en
fuld implementering af den nye løsning.
Vi har løbende udsendt releases med forbedringer til
ejendomspriser i en frekvens på hver 14. dag. Dermed
imødekommer vi nogle af de tilbagemeldinger, vi får
fra brugerne, der har ønsket bedre måder at filtrere
ejendomme på og fremsøge ejendomme mv. Man
vil løbende, når man logger på ejendomspriser blive
orienteret om hvilke forbedringer, der er foretaget på
Ejendomspriser, siden man var logget på sidst.
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Klimadata

Vi arbejder i e-nettet på at kunne inkludere klimaog energidata i ejendomsdataløsningerne, hvor der
er ved at blive udarbejdet oplæg på sektorstandard på begge områder. Vi forventer, at vi i løbet
af 2022 kan implementere klima- og energidata i
ejendomsdataløsningerne.
Klima- og energidata er generelt et område, hvor
vi i e-nettet ser et stort potentiale for at indarbejde brugbare data i de nuværende produkter. Da vi
samtidig mærker en stigende interesse for adgang
til klima- og energidata blandt vores kunder, vil vi
fortsat prioritere området fremover.

Ed2
Den 1. februar gik vi i drift med vores nye
ejendomsdataplatform, ED2. Siden da har vi haft
en periode i løbet af foråret, hvor finanssektoren
løbende er gået over på de nye grunddata i
deres forretningssystemer og gået i gang med at
anvende ED2 i deres løsninger. Data er udvalgt i
dialog med vores kunder i forhold til deres behov
og ønsker. Dermed får brugerne hurtigere og
mere direkte adgang til den information, de har
brug for.
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Drift
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Drift
I dette afsnit kan du se en samlet
oversigt over e-nettets drift i perioden
april til og med november i år
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Drift – fra april 2021 til november 2021
SLA ikke overholdt

SLA overholdt

Ikke i produktion

SLA tilgængelighed
99,8% i den primære åbningstid, hverdage kl. 07-20
99,4% i den sekundære åbningstid, hverdage kl. 20-07
SLA tilgængelighed Pensionsudbetalingssystem
98,0% alle hverdage kl. 08-22

SLA tilgængelighed e-connect
99,99% alle årets dage, 24 timer i døgnet
SLA tilgængelighed NemID Nøgleapp
99,8% alle årets dage, 24 timer i døgnet

Drift

Ejendomsdata

2021

Ejendomsdata website

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Året

Drift

Ejendomsdatarapporten

Gennemstilling

e-bolighandel

Portal

Institutsystemadgang

Ejendomsdata 2

e-engagement

2021

Ejendomsdata 2 website

Institutsystemadgang

Institutsystemadgang

Mæglersystemadgang

Portal

NemID nøgleapp

Institutsystemadgang

Restgæld, kurser,
priser og satser

Gennemstilling

Digital tinglysning
e-nettet

Tinglysningsinteraktion

Tinglysningsretten

Ekstern drift

NemID nøgleapp
Appswitch filer

Pensionsudbetalingssystemet

Portal

eSkatData

Gennemstilling

Skatteforvaltningen

Ekstern drift

DataIndsigt

Gennemstilling

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Året
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Porteføljeoverblik
Bonitet og fremdrift

Bank
Real
Estate

To projekter er afsluttet, og er med i rapporteringen for sidste gang; AML’s Vidensdeling om trusler og tendenser og Sektorafklaringsprogram om
betalingsinfrastrukturen, som erstattes af et nyt
program, Sektorprogrammet for Fremtidens Betalingsinfrastruktur, i gennemførelsesfasen. Det nye
program vil indgå i rapporteringen næste gang.

Projekt

Analyse

Gennemførelse

Slutdato

Sektorafklaringsprogram om
betalingsinfrastrukturen

Afsluttet

e-lånedata

05-02-22*

Vidensdeling om trusler
og tendenser

Afsluttet
30-06-22

KYC erhvervsstandard

31-12-22

MitID ID&V

01-02-22**

31-07-22***

NemLog-in3 transition
MitID

30-06-22

Andelsboliganalyse (ny)

10-02-202

Business
dev

Tværg

FALK

MitID

Porteføljens bonitet er over middel, da otte af de
ni igangværende projekter har overordnet status
”grøn”.
Uddybende status på de enkelte projekter er
beskrevet i bilag.

Nye
mulighedsrum

AML

e-nettets projektportefølje består af ni prioriterede
sektorprojekter, hvoraf et enkelt projekt, Andelsboliganalyse, er ny i rapporteringen.

* Releasedato for fase 1
** FALK har fået godkendt en forlængelse af deres tidsplan med forventet ny slutdato februar 2022.
*** Grundet udskydelse af NemLog-in3 fra Digst er projektets slutdato udskudt til juli 2022

Færdigt

Afsluttet siden sidst

Resterende

Overordnet
status

Fremdrift
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Produktorganisation
e-nettets bestyrelse

e-nettets direktion

Sikkerhedschefforum

Advisory board

Advisory board

Advisory board

Advisory board

Clearing

Bank

Mægler

Bolig

Risiko-forum

Managere
for e-nettet

Managere
for e-nettet

Managere
for e-nettet

Managere for e-nettet udpeger fageksperter
til ad hoc-arbejsgrupper eller løbende
sparring omkring produkterne

Managere
for e-nettet
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e-nettets bestyrelse

Bjørn Bøje Jensen, Nordea, formand
Casper Gjerris, Lån & Spar Bank, næstformand
Lars Alstrup, Danske Bank, næstformand
Jørn Adam Møller, Sydbank
Jens Kristian Anders Møller, DLR Kredit
Lars Waalen Sandberg, Jyske Bank
Jesper Andersen, Nykredit
Betina Bonnichsen, e-nettet
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Advisory boards

Advisory board Bolig

Advisory board Bank

Advisory board Clearing

Advisory board Mægler

Anne Blak Pedersen, Nykredit

Bent Bøjden, Arbejdernes Landsbank

Anja Lisborg, SDC

Christian M. Andersen, Lokalbolig

Ole Mørch, DLR

Louise Tranberg Fallesen, Sydbank

Jens Pagter Kristensen, Landsdækkende Banker

Martin Wiesener, EDC

Carsten Nymann, Danske Bank, næstformand

Henrik Jensen, BEC

Karin Mogenstrup, BEC

Morten Eriksen, DSE

Gitte Friis Kaalund, Bankdata

Jan Rye Andersen, Jutlander Bank

Kasper Sylvest Olsen, Danske Bank, formand

Per Bie, Danbolig

Kirsten Fog, Nordea Kredit, formand

Kjartan Ostenfeld, Nordea, formand

Kristian Ring, Finans Danmark

Peter J. Mattsen, Nykredit Mægler

Niels Aagaard Lorenzen, SDC

Michael Wognsen, Bankdata

Michael Busk, Finans Danmark

Preben Merrild Angelo, Realmæglerne

Pia Lorenzen, Sydbank

Niels Aagaard Lorenzen, SDC

Simon Artmann, Nordea

Uffe Drejer, Home

Thomas Byrdal Christensen, BEC

Ulrik Stampe Bank, Danske Bank

Thomas Dalsgaard, Bankdata

Thomas Sandelius, Jyske Bank
Thomas Strandgaard Skræddergaard,
Sparekassen Kronjylland

Thorkil Braagaard, LOPI

