HELE BILAGET ER EN ANNONSE FRA FINANS NORGE

FINANSNÆRINGENS

BETYDNING I SAMFUNNET

– Kunnskap gir kontroll, sier Kristina
Picard, programleder i Teenage Boss.
Forbrukerombudet og Finans Norge
går sammen om å styrke de unges
kunnskap om personlig økonomi.

Bedre pensjonssystem i sikte

Høy kredittgjeld blant unge

side 8–9

side 4–5

Bilaget distribueres med Aftenposten på Finansnæringens dag 19. mars 2013
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Næringslive

– Norsk
ﬁnansnæring
angår alle

– Finansnæringen er næringslivets blodomløp, sier professor
Torger Reve ved Handelshøyskolen BI. – Den er også landets
mest produktive næring, sammen med oljenæringen, og bør
derfor satses på, sier han.

KNAPT NOEN NÆRING har ﬂere berøringspunkter med
innbyggere, næringsliv og offentlig sektor. Bankene og
forsikringsselskapene har viktige roller som kapitalformidlere, risikoavlastere og kapitalforvaltere. Oppgavene er
helt nødvendige for at samfunnsmaskineriet skal fungere
effektivt og best mulig.

P

rofessor Torger Reve og førsteamanuensis Amir Sasson trekker i boken «Et kunnskapsbasert Norge»
frem seks næringer de mener er de
mest konkurransedyktige og viktigste å satse på fremover. Disse er de
såkalte globale kunnskapsnavene olje og gass,
maritim og sjømat samt ﬁnans, IKT og kunnskapsbaserte tjenester. De tre siste betegnes
som komplementære kunnskapsnæringer. Alle
har et potensial for å lykkes internasjonalt og
fortjener ekstra satsing på kompetanseutvikling
og FoU-midler, ifølge forfatterne.

I DAG, 19. MARS, samles ledere og nøkkelpersoner i
ﬁnansbedriftene, sentrale personer fra departementer
og tilsyn, politikere, representanter fra ulike nærings- og
interesseorganisasjoner og media på Finansnæringens dag.
Finans Norges årskonferanse er et bidrag både til kunnskap
og debatt om ﬁnansnæringens betydning i samfunnet.
Dette bilaget tar for seg noen av de temaene som vil bli
debattert på Finansnæringens dag:

Samfunnsrolle
DET ER ULIKE SYN mellom ﬁnansnæringens representanter
og Stein Reegård i LO på om vi har en solid ﬁnansnæring
som trenger rom for å vokse og konkurrere.
Forbrukerombud Gry Nergård mener at man blir jo 18 år
og myndig over natten uten at man nødvendigvis er
smartere enn da man var 17 ½ år. Forbrukerombudet og
Finans Norge vil gå sammen om å styrke de unges
kunnskap om privatøkonomi.

– Finansnæringen kan kalles næringslivets
blodomløp, fordi det er en nettverksnæring som
kobler sammen de som har for lite penger, med
de som har for mye penger, sier Torger Reve.
– Hvis du stopper kredittilførselen, stopper
Norge. Et moderne samfunn trenger denne næringen, sier han.
I følge Reves undersøkelse har ﬁnansnæringen og oljenæringen størst verdiskaping per
ansatt.
– Finansnæringen ivaretar samfunnskritisk
infrastruktur, som betalingssystemer, og den er
en støttenæring for andre næringer og privatpersoner og en næring i seg selv, sier adm.dir.
Idar Kreutzer i Finans Norge.

BRIKKENE I DET NYE PENSJONSSYSTEMET er i ferd med
å falle på plass, men Finans Norge er opptatt av at det må
ﬁnnes løsninger som sikrer et bærekraftig pensjonssystem
i privat sektor. Vi ser at med klimaendringene vil vi måtte
tilpasse oss et villere og våtere vær. Finans Norge ønsker å
bidra til å styrke kommunenes arbeid mot naturskader.
Finans Norge ønsker å gi innsikt i og skape debatt og
engasjement rundt en betydningsfull næring, og vi håper
Finansnæringens dag blir et godt bidrag til det.

Viktig næring
Finansnæringen sysselsetter 2 prosent av arbeidsstokken i landet, har 50 000 årsverk i bank
og forsikring og står for 6–7 prosent av verdiskapingen i Norge.
Men oppfattes ikke bransjen som en næring?
– Dette har vi nok underkommunisert.
Vi må bli ﬂinkere til å vise oss frem som en viktig næring med svært høy kompetanse hos våre
ansatte, sier Kreutzer.

Større åpenhet
– Finansbransjen tar kremen fra Handelshøyskolen BI og Norges Handelshøyskole hvert år,
sier professor Torger Reve.
– De er høykompetente, med høy avkastning
per hode, men de «produserer ikke noe», sier
han.
– Det er også en av grunnene til at bransjen
har et imageproblem. Avstanden mellom næringen og kundene er for stor. Bransjen må ned på
jorden og bli en vanlig næring, den må bli mer
åpen, sier Reve.
Også bransjen selv ønsker mer åpenhet.
– Ja, vi må bli ﬂinkere til å vise at våre virksomheter spiller på lag med næringslivet og forbrukerne, sier Kreutzer.
– Vi bygger på sunne verdier, og det må vi
vise frem. Det er knallsterk konkurranse i næringen, så kundene har en annen posisjon og
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ts blodomløp
vesentlig mer innﬂytelse enn man kanskje tror. Derfor er åpenhet viktig. Som
næring har vi mye å vise og lite å skjule,
sier han.

Høy kompetanse, men lite FoU
Professor Torger Reve anbefaler også
at næringen satser mer på forskning og
utvikling, i samarbeid med forskningsmiljøene, i stedet for å satse alt på teknologiutvikling. Han mener også bransjen
må bli ﬂinkere til å dele sine ansatte med
tilliggende næringer i klyngen.
– De unge som ansettes, fortsetter
i bransjen hele livet, mens det naturlige ville vært å rekruttere ﬁnansfolk til
andre næringer, sier Reve.
– De ansattes økonomiske ordninger
og «golden handcuffs» gjør at ﬁnansfolk
ikke vil ﬂytte på seg, sier han.
– Det er ikke vanlig med såkalte «golden handcuffs» i bank og forsikring i
Norge. Det er nok mer vanlig i internasjonale investeringsbanker og i meglerbransjen. Jeg er enig i at både ﬁnansnæringen
og øvrig næringsliv vil være tjent med økt
grad av jobbrotasjon på tvers av sektorer,
og det bør vi stimulere til, sier Kreutzer.
– Shipping har jobbet godt med utvikling av den maritime kunnskapsbasen i
Norge. Vi i ﬁnans har et stort potensial
for å styrke og samspille bedre med sentrale fagmiljøer i Norge, sier Kreutzer.

Norsk næringsliv er bedre
rustet hvis vi
har en sterk
ﬁnansnæring.
Torger Reve, professor

Internasjonalisering
Kreutzer er også opptatt av å vise frem
bransjens internasjonale potensial.

BANKID FOR DET OFFENTLIGE

Enkel adgang
til offentlige
tjenester
Nå kan du bruke BankID når du skal levere
selvangivelse, sjekke skatteoppgjøret, søke
om studielån eller få oversikt over
reseptene og egenandelene dine.
BankID gir deg enkel adgang til over 280
offentlige virksomheter, med samme
passord som du bruker i nettbanken.

– Vi må vise at vi kan drive konkurransedyktig fra Norge, sier Kreutzer.
– I dag betjener vi i stor grad norsk næringsliv, men vi har banker som er de beste i verden på sine områder, som shipping.
Vi kan følge norsk næringsliv ut i verden
på andre områder også. Han får støtte fra
professor Torger Reve, som mener næringen i dag er for liten.
– Norsk næringsliv er bedre rustet hvis
vi har en sterk ﬁnansnæring, sier han.
– Vi må ikke bare tenke på lån. Næringen steller også med egenkapital og skal
kanalisere penger til gode formål som
ligger i «dødens dal». Her blir ordninger
som Innovasjon Norge for små. Vi må inn
med investment bankment. Se på Silicon
Valley. Oppskriften på suksessen her er et
godt IKT-miljø pluss et godt venturekapitalmiljø, sier Reve.

Mulig finansmetropol
Med 70 prosent av ﬁnansnæringen plassert i Oslo, mener Reve hovedstaden har
et potensial til å bli en ﬁnansmetropol.
– Vi må satse på kapitalforvaltning med
de sterke ressursene som ﬁnnes i Oslo,
sier Reve.
– Vi har en høykompetent ﬁnansnæring, som kunne tatt en ﬁnansrolle i
Europa på linje med København, hvis vi
fortsetter å legge av så mye kapital som
vi gjør i dag. Finansnæringen er ikke et
nødvendig onde. Det er en deﬁnitiv vekstbransje, fordi Norge som nasjon er en
kapitalforvalter, sier han.

Næringsliv
+ forskning
= suksess
«Et kunnskapsbasert Norge» tar
for seg 13 kunnskapsnæringer i
Norge.
Målet er å identiﬁsere nåværende og fremtidige kunnskapsklynger og å anbefale politiske
initiativ som er nødvendige for å
sikre fortsatt utvikling og
konkurranseevne i klyngene.
Bakgrunnen er påstanden om at
kunnskapsbasert næringsutvikling best skjer i internasjonale
kunnskapsklynger som preges av
høy konsentrasjon av innovative
industrielle aktører, i samspill
med forskningsmiljøer, venturekapital og kompetente eiere.
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Ønsker seg
økonomilappen!
Ajay Christopher (18),
Strømmen.

Hadde du en samtale med banken
da du fylte 18 år? Nei.
Hva vil du vite mer om? Bruk av bankkort,
forsikring, og budsjettering. Og hvordan
kredittkort fungerer. Det burde vært et
obligatorisk teorikurs før man kunne «ta
lappen» på kredittkort. Jeg ﬁkk kredittkort
automatisk sammen med debetkortet, og
en brosjyre på 25 sider med vanskelig tekst.
Har du brukt kredittkortet?
Nei, ikke ennå.
Møter du mye reklame for kredittkjøp?
Ja, særlig fra elektromarkedet.

Marie S. Mathiassen (18),
Lørenskog.

Alle foto: Kristin Svorte

4

– Det er viktig at bankene forenkler språk og liten skrift, slik
at det blir forståelig økonomi.
Kristina Picard

– KUNNSKAP GIR
Økende kredittgjeld blant unge får Forbrukerombudet
og Finans Norge til å gå sammen om å styrke de unges
kunnskap om personlig økonomi.

F
Hadde du en samtale med banken da du
fylte 18 år? Jeg dro til banken selv, og da
snakket vi bare om det vanlige bankkortet.
Hva vil du vite mer om? Alle fellene. Mange
butikker tilbyr «kjøp nå – betal senere».
Bankenes egne hjemmesider har også bare
positiv omtale av kredittkort. Man tenker
kanskje ikke på at man betaler mye mer enn
man trenger, med kreditt. Man burde også
lært mer om det å spare til egen bolig.
Mange vet ikke at de må ha penger fra
før for å få lån.
Har du brukt kredittkortet? Nei, men jeg
har kjøpt ting på nettet likevel. Da har jeg
valgt faktura, sånn at jeg har mottatt varen
før jeg har betalt for den.
Møter du mye reklame for kredittkjøp?
Ja, spesielt i nettbutikker.

inans Norge og Forbrukerombudet har utarbeidet en veileder
med informasjon om personlig
økonomi for unge voksne. Den
er ment som en anbefaling til
hva bankens rådgivere bør informere om
og diskutere med sine unge voksne kunder.
Veilederen er utarbeidet i samarbeid med
et ungdomspanel, som bidro både med
valg av temaer og utforming.
En viktig del av det å bli myndig er å få
ansvar for egne økonomiske handlinger.
– Man blir jo 18 år og myndig over natten uten at man nødvendigvis er smartere
enn da man var 17 ½, sier forbrukerombud
Gry Nergård.
– Kommer du skjevt ut, kan det blant annet få konsekvenser for boliglån og livskvaliteten, sier hun.
– Man er ikke født med kunnskap om
økonomi, sier Kristina Picard, forbrukerøkonom i Storebrand og tidligere programleder for NRKs Teenage Boss.
– Vi kan heller ikke forutsette at alle
foreldre har mulighet til å lære barna om
økonomi, sier hun.

siale medier og nettbutikker.
– De unge møter mange tilbud om kredittkjøp, som markedsføres som lettvint og
problemfritt. Det er lett å falle for fristelsen,
sier forbrukerombud Gry Nergård.
– Derfor er det viktig at bankene lærer
opp de unge og blir en samtalepartner om
kjøp, sier hun.

18- årssamtale
Finans Norge og Forbrukerombudet anbefaler bankene å kalle inn sine unge kunder
til en 18-årssamtale. Det er mange valg å ta
når man skal styre egen økonomi og etter
hvert ﬂytte hjemmefra.
– Det er også viktig at bankene forenkler
språk og liten skrift, slik at det blir forståelig
økonomi, sier Kristina Picard i Storebrand.
– Mange kan kvie seg for å stille «dumme» spørsmål, men man må ikke være redd
for å spørre. Bankene må også bli ﬂinkere
til å oppfordre til spørsmål. Det er banken
som er til for kunden, ikke omvendt. Bankene må gi råd som er tilpasset kunden og
hans/hennes situasjon, sier hun.

Økende kredittgjeld
Aggressiv markedsføring
Markedsføring av forbrukslån er i dag
svært vanlig, både på tv og mobil og i so-

– Vi ser at svært mange uten inntekt havner i kredittrøbbel, og det er størst økning
blant unge, sier Picard.

Man blir jo 18 år og
myndig over natten
uten at man nødvendigvis er smartere enn
da man var 17 ½.
Gry Nergård
Forbrukerombud
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Sjef i eget liv
- digital læringssimulator i økonomi
Med Sjef i eget liv kan
ungdom lage sitt eget
budsjett og teste ut
hvordan forskjellige
økonomiske valg
påvirker muligheten
til å kjøpe bolig.
Finans Norge, Husbanken og NAV
har samarbeidet for å utvikle et
pedagogisk verktøy for opplæring
i økonomi for ungdom. Simulatoren viser sammenhengen mellom
inntekt, forbruk og sparing og konsekvensene av ulike økonomiske
valg. Simulatoren er utviklet med
støtte fra Finansmarkedsfondet.
Dette er et verktøy for økonomiopplæring og er best egnet i en undervisningssituasjon.

Målgrupper
Det digitale læringsverktøyet viser hvordan ulike valg påvirker
økonomien. Verktøyet kan brukes
av alle som ønsker bedre oversikt
over økonomien sin. Målgruppen er
først og fremst 14–19-åringer i skolen. Målet med verktøyet er at ﬂere
ungdommer skal være i stand til å
ta kvaliﬁserte privatøkonomiske
valg og leve selvstendige, gode liv.

KONTROLL
– Vi tror det er en kombinasjon av at
man får en plutselig frihet, og at man
ikke har lært å planlegge økonomien og
budsjettere, sier hun.
Mange ser på kredittkortet som ekstra
penger.
– Et ønske om nye sko er faktisk ikke et
sterkt nok behov til å bruke kredittkortet,
sier Picard.
– Det kan brukes når du vet du kan
betale tilbake alt ved neste lønning, som
sikkerhet på utenlandsreiser eller som
buffer hvis vaskemaskinen skulle ryke,
sier hun.

Bør inn i skolen
Både Forbrukerombudet og Finans Norge
ønsker temaet personlig økonomi inn i
skolen.
– En undersøkelse fra Statens institutt
for forbruksforskning (SIFO) viser at økonomiforståelsen er dårlig blant de unge.
De skjønner for eksempel ikke hva renter
er, sier forbrukerombud Gry Nergård.
– Veilederen er selvfølgelig en god mellomløsning, men ikke fullgod, sier hun.

Ja\bbfd[`ei[^`m\i\iXlkfi`j\ik
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Lag budsjett og test deg selv på:
https://sjeﬁegetliv.husbanken.no

Finansnæringen
og skolen
Mer enn 60 banker og forsikringsselskaper
har et organisert samarbeid med skoler for
å formidle sunne holdninger og kunnskap om
personlig økonomi. 32 bedrifter har inngått
et samarbeid med Ungt Entreprenørskap
(UE), som er sentral i arbeidet og som blant
annet støttes av offentlige myndigheter.
Finansnæringen arbeider systematisk i
samarbeid med skolene for å spre kunnskap
og forebygge betalingsproblemer blant unge.
Nesten 300 ﬁnansansatte er i dag engasjert
i et samarbeid med skoler rundt om i landet.
Skolesamarbeidet varierer fra informasjon
om personlig økonomi til entreprenørskap i
skolene som omfatter rådgivning og mentorvirksomhet overfor elev- og ungdomsbedrifter. En del bedrifter har inngått partnerskapsavtaler med skolene, og det er det
mest gjensidig forpliktende samarbeidet.
Gjennom skolesamarbeidet synliggjør
ﬁnansnæringen sitt samfunnsansvar.
Kilde: Finans Norge

Bakgrunn
Det er krevende å etablere seg i
boligmarkedet, og det kan være
vanskelig å se hvilke konsekvenser
egne valg i dag kan få for fremtidig
økonomi og bosituasjon. Med dette
som utgangspunkt oppsto ideen
om en helhetlig økonomisk modell
som viser sammenhengen mellom
inntekt, ulike økonomiske valg og
muligheter for å skaffe seg egen bolig. Den digitale læringssimulatoren
skal bidra til å skape helhetsforståelse av personlig økonomi og mulighet for fordypning i ulike økonomiske temaer

Hvilke forsikringer
trenger en 20-åring?
– Det første de unge oppdager, er at de
trenger en reiseforsikring, sier forbrukerøkonom Kristina Picard i Storebrand.
- Deretter bør de skaffe seg innboforsikring og uføreforsikring. Det er
dyrt å måtte kjøpe tilbake møbler, klær,
elektronikk, og for eksempel verktøy,
dersom uhellet skulle være ute ved
vannskade, innbrudd eller brann.
– Uføreforsikringen hindrer deg i å bli
minstepensjonist resten av livet dersom du
skulle bli ufør. Disse forsikringene koster
til sammen bare et par hundrelapper i måneden. Forsikringene kan være en ﬁn gave
fra foreldre eller besteforeldre, sier hun.
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Du kan laste ned brosjyren på:
www.fno.no/skole

På egne ben
Veilederen for ungdom inneholder
informasjon om:
• hva det innebærer å bli myndig
• hvordan du kan planlegge og styre
økonomien din
• arbeid og skatt
• daglig bruk av banken
• ﬁnansiering og forsikring
av moped og bil
• økonomi for den som ﬂytter hjemmefra
• sparing
• hvordan man regner ut et lån
• hvordan du bør forsikre deg
• reiser i utlandet
• hva du gjør hvis du mister kontroll
over økonomien
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Finansnæringens Idar Kreutzer og
hvert sitt vindu. Den ene ser en sol
for å vokse og konkurrere. Den and
true stabiliteten i samfunnet. Hvem

FRA H
SITT VI
– Utfordringen er at alle har fått demonstrert ﬁnansnæringens
betydning mer på vondt enn godt, sier adm.dir. Idar Kreutzer i
Finans Norge.
– I Europa har vi gått fra ﬁnanskrise til økonomisk krise, samfunnskrise og sosial krise. I Irland har man for eksempel trengt
store redningspakker, fordi krisen skapte store problemer for landet.
I Norge, hvor vi har en solid næring, har bransjen representert en
begrenset systemrisiko. Næringens andel av den totale økonomien
er mindre enn i andre europeiske land. Risikostyringen har vært
god, og risikoappetitten lav, sier han.

Fristes til risiko
LOs sjeføkonom Stein Reegård ser på saken med andre briller.
– Finansbransjen i Norge klarte seg bra under ﬁnanskrisen fordi
norsk økonomi generelt går svært godt. De bankene som ﬁkk problemer, ble reddet av staten, sier han.
Reegård understreker imidlertid at den norske næringen fremstår med høy kompetanse og større ansvarlighet enn i mange
andre land. Han mener likevel bekymringene fra ﬁnanskrisen er like
reelle over lang tid, selv om det nå ser bra ut.
– Dette er en næring som særlig fristes til stor risiko i gode tider,
når fortjenestemulighetene ser gode ut. Dette kan føre til store tap
og ustabilitet. Et slikt perspektiv ble formulert av et bredt sammensatt ﬁnanskriseutvalg, som grunnlag for mange forslag om å styre
næringen bedre, sier Reegård.

En annen virkelighet
– Dette er på grensen til historieforfalskning, er Kreutzers respons.
– Det er ikke riktig at norsk banknæring hadde behov for krisehjelp på grunn av stor risiko. Så lenge det norske spareoverskuddet
plasseres i utlandet, vil norske banker i stor grad måtte låne penger internasjonalt. Når internasjonale kapitalmarkeder tørket inn
høsten 2008, var det riktig og fornuftig av staten å gjøre likviditet
tilgjengelig for bankene i Norge. Dette tjente staten gode penger på,
understreker Kreutzer.

Ferrari på norske veier

Sjeføkonom Stein Reegård, LO.
– Det blir som å kjøre Ferrari på norske veier.
Du trenger god styring, fjæring og bremser.
Mye tyder på at næringen ikke selv greier å
utstyre seg med dette i tilstrekkelig grad.
Derfor blir det behov for noen fartshumper.

Reegård mener et viktig argument for bedre kontroll er næringens
betjening av kompliserte produkter med stor grad av markedssvikt.
– Det blir som å kjøre Ferrari på norske veier. Du trenger god styring, fjæring og bremser. Mye tyder på at næringen ikke selv greier
å utstyre seg med dette i tilstrekkelig grad. Derfor blir det behov for
noen fartshumper, sier han.
– Finansnæringen har et stort samfunnsoppdrag som støttenæring for andre næringer og forvalter av store verdier. Den mottar mye statsstøtte ved å slippe betydelig beskatning ved at dens
tjenesteyting slipper den moms andre næringer belastes, og den har
langt på vei en garanti for at den blir reddet av staten, sier Reegård.

Begge foto: Kristin Svorte

Skatt på transaksjoner
Flere av forslagene fra ﬁnanskriseutvalget (NOU 2011:1) går ut på å
beskatte næringen mer.
– I dag tilsvarer bransjens skattefordeler 200 000 til 400 000
kroner per årsverk, sier Reegård.
– Det ble konstatert av et bredt sammensatt utvalg der også
ﬁnansnæringen deltok, sier han.
– LO har til nå støttet arbeidet på europeisk plan med en internasjonal transaksjonsavgift. Så lenge denne ser ut til å utebli, trenger
vi en nasjonal særbeskatning for bransjen som tilsvarer at andre
bransjer betaler moms, sier Reegård.
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LOs Stein Reegård ser på verden fra
lid ﬁnansbransje som trenger rom
dre ser en ﬁnansbransje som kan
m skal man lytte til?

HVERT
NDU
Ekstra arbeidsgiveravgift
Dette er Finans Norges Idar Kreutzer sterkt uenig i.
– Finanskriseutvalgets utgangspunkt er at vi betaler for lite
skatt, men vi er den fastlandsnæringen her i landet som betaler
mest skatt. Som sluttbruker i merverdiavgift-linjen får vi heller
ikke fradrag for momsen. Så tanken bygger på feil forutsetninger,
sier Kreutzer.
– Det at ﬁnansnæringen som følge av et høyt inntektsnivå
bidrar med mye skatt, har jo ingenting med fraværet av moms på
egen tjenesteyting å gjøre, repliserer Reegård.
– Å slippe en generelt virkende skatt eller avgift har samme
samfunnsøkonomiske effekt som statsstøtte, sier han.
Forslaget om transaksjonsavgift kan komme opp i løpet av
Stortingets vårsesjon.
– Skatten vil i praksis bli en skatt på lønn, en slags ekstra
arbeidsgiveravgift. Arbeidskraften i vår bransje vil bli dyrere,
foretakene vil sette ut tjenester til underleverandører, og vi vil
miste kompetanseoppbygging i næringen. Stikk i strid med anbefalinger fra forskningen, sier Kreutzer.

Flytter ut?
En norsk særskatt vil også hindre konkurranse med europeiske
selskaper.
– Her må vi samordne med det som skjer i landene rundt oss.
Vi må huske på den funksjonen bransjen har som blodomløp og
nav for resten av næringslivet. Vi er mer robuste som samfunn
hvis ﬁnansnæringen og næringslivet ellers utvikler seg sammen,
sier Kreutzer.
Reegård tror ikke skatten vil skremme bransjen utenlands.
– Mesteparten av virksomheten er nasjonalt rettet, sier han.
– Det kommer nok også økt beskatning i andre land etter hvert.
Danmark har det allerede.

Solid fundament
Kreutzer peker på to viktige grunner til at ﬁnansnæringen i
Norge har et solid fundament.
– Finansnæringen har vært villig til å bruke ny teknologi raskt,
og har kunder med høy kunnskap om ny teknologi og som er
villige til å bruke den, som for eksempel nettbankene. Bankene
har vist endringsvilje også, ved å tilpasse forretningsmodellene
til ny kundeadferd. Her er Internett viktigst. Dermed kan vi ta ut
effekter i form av lavere marginer, noe som gir økt kjøpekraft og
økt konkurransekraft, sier han.
– En annen viktig faktor er næringens bidrag til økt produktivitet i andre sektorer. Vi er en viktig komplementærnæring. Når vi
blir mer effektive, kan kundene også bli det, sier han.

Kapitalkrav
Som følge av ﬁnanskrisen arbeider EU med forslag til nye kapitalkrav overfor ﬁnansnæringen (Basel III). Bankene skal stå bedre
rustet til å motstå ﬁnansielt stress. I statsbudsjettet ble det varslet
om innføring av et særnorsk kapitalkrav før det felles europeiske.
– Med strengere kapitalkrav kan bankene låne ut mindre.
Det å ﬁnansiere bankene blir dyrere, og kostnaden veltes over
på kundene. Bedrifter kan bli henvist til obligasjonsmarkedet og
andre kilder, som i dag er lite tilgjengelige og relevante for små og
mellomstore bedrifter. De vil da kunne bli stående uten ﬁnansiering. I Norge spiller bankene en avgjørende rolle i å ﬁnansiere
norsk næringsliv, som vi alltid har gjort, og vil gjøre i fremtiden,
sier Kreutzer.

Adm.dir. Idar Kreutzer, Finans Norge
– Skatten vil i praksis bli en skatt på lønn, en
slags ekstra arbeidsgiveravgift. Arbeidskraften i
vår bransje vil bli dyrere, foretakene vil sette
ut tjenester til underleverandører, og vi vil miste
kompetanseoppbygging i næringen. Stikk i strid
med anbefalinger fra forskningen.
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- Et mer robust p
Brikkene i det nye pensjonssystemet er i ferd med å falle
på plass. Det er foreslått nye
pensjonsprodukter og overgangsregler fra gammelt til
nytt system i privat sektor.

P

rivate bedrifter har hittil kunnet
velge mellom to pensjonsordninger: ytelsespensjon og innskuddspensjon.
Banklovkommisjonen
foreslår at ytelsespensjon i privat
sektor fases ut over en treårsperiode. Det er imidlertid også foreslått regler som
muliggjør særskilt ivaretakelse av arbeidstakere født i 1962 eller tidligere, for bedrifter
som ønsker dette.

til rette for robuste opptrappingsplaner og
en mer ﬂeksibel garantistruktur enn i dag.
Videre vil også bedrifter som har dagens innskuddspensjon, kunne velge å gå over til et
nytt produkt.

Standardmodell og grunnmodell
De nye pensjonsproduktene kalles standardmodell og grunnmodell. I standardmodellen
påtar bedriften seg et reguleringsansvar for
arbeidstakernes fremtidige pensjoner, mens
reguleringen av pensjonen i grunnmodellen
avhenger av avkastningen.
De nye produktene inneholder såkalt faktisk dødelighetsarv. Oppspart kapital for de
som faller fra, skal tilfalle ordningen i de nye
produktene, ikke gå til å sikre de etterlatte,
slik tilfellet er for innskuddsordninger.
Denne metodikken er med på å sikre høyere pensjon for arbeidstaker eller gi billigere
ordninger for arbeidsgiver.

Et nytt og bredere produktspekter
Det foreslås muligheter for en ﬂeksibel overgang fra gamle ytelsespensjonsordninger til
nye ”hybride” tjenestepensjonsprodukter,
uten avvikling og utstedelse av fripoliser.
Dette reiser mange kompliserte problemstillinger, men Banklovkommisjonens forslag
innebærer en balansert avveining av partenes
ulike hensyn.
Arbeidstakeren skal være sikret den
ytelsen som er garantert på uttakstidspunktet. Samtidig legges det

Finans Norge fornøyd
De nye produktene skal være konkurransedyktige alternativer til innskuddspensjon,
samtidig som det er foreslått å heve maksimale innskuddsgrenser for innskuddsordninger.
Finans Norge har vært opptatt av å ﬁnne løsninger som skal sikre et robust og bærekraftig pensjonssystem, og det er viktig at de nye
produktene kommer raskt på plass.
– Finans Norge er tilfreds med at Banklovkommisjonen har foreslått innføring av leve-
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pensjonssystem
aldersjustering og alleårsopptjening i de nye
private tjenestepensjonsproduktene. Dette er i
tråd med hovedprinsippene i folketrygden og
vil bidra til økt bærekraft i det nye pensjonssystemet, sier direktør Steﬁ Kierulf Prytz i
Finans Norge (FNO).

Viktig med økt bærekraft
Foto: CF-Wesenberg, Kolonihaven

Finans Norge mener det er avgjørende å få på
plass en robust og balansert løsning for økt levealder. I tillegg trenger man en garantistruktur som sikrer opparbeidede rettigheter og
maksimerer fremtidig pensjon, samtidig som
kapitalbehovet reduseres under Solvens II.
– Det er derfor nødvendig med en god og
målrettet tilpasning til nye europeiske kapitalkrav under Solvens II og en effektiv overgang fra gammelt til nytt system, sier Kierulf
Prytz.

Overgangsperiode
Stortinget skal etter planen behandle saken i
løpet av høstsesjonen 2013, slik at de nye produktene kan tilbys allerede fra 2014.
– Det gjenstår fortsatt mye arbeid med å
tilpasse rammebetingelsene for livnæringen
til Solvens II.
– Det haster med å komme i gang med dette
arbeidet, selv om tidsplanen i EU for Solvens
II fortsatt er uavklart, sier Steﬁ Kierulf Prytz.

Finans Norge mener
det er avgjørende å få
på plass en robust og
balansert løsning for
økt levealder.
Steﬁ Kierulf Prytz,
direktør i Finans Norge

VI LØSER MANGE UTFORDRINGER
Bank2 gir lån til kunder som av ulike årsaker ikke får dekket sitt
ÄUHUZPLYPUNZILOV]PHUKYLIHURLY

PRIVAT (familierett- skilsmisse og samlivsbrudd)
Økonomisk hjelp som del av en RVUÅPR[S¥ZUPUN

Et våtere og villere klima betyr store utfordringer for kommunebudsjettene.

Vil bidra til tryggere
boligbygging
Finans Norge har inngått
et samarbeid om et pilotprosjekt med Vestlandsforsking. Målet er å styrke
kommunenes arbeid mot
naturskader.

S

kadedata fra forsikringsselskapene
skal bidra til tryggere infrastruktur og boligbygging.
Pilotprosjektet vil fokusere på
forebygging av skader som oppstår på
kommunale vann- og avløpssystemer i
kjølvannet av ekstremvær, skred og ﬂom
som følge av klimaendringer.
– Forskerne skal se på hvordan skadedata fra forsikringsnæringen kan styrke
kommunenes arbeid med drift, vedlikehold og investering i offentlig infrastruktur, samt forebygging av klimarelaterte
naturskader gjennom kommunal arealplanlegging, sier Ove Røinesdal, fagdirektør i Finans Norge.

Vann er verst
– Vi sitter på mye skadedata, og det er
en del av vårt samfunnsoppdrag å dele
kunnskap som kan bidra til skadeforbygging, sier styreleder Helge Leiro Baastad i
Finans Norge, til daglig konsernsjef i
Gjensidige Forsikring ASA.
– Vedlikehold av kloakkrør er det viktigste. Men det er sykehjem og skole – ikke
bedre rør – man går til valg på i kommunene, sier han.

9LÄUHUZPLYPUN]LKMHYLMVY[]HUNZZHSN
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BEDRIFT (restrukturering og insolvens)

Dårlig forberedt
En undersøkelse gjennomført for Gjensidige blant norske kommuner tyder på at
kommunene er for dårlig forberedt på et

våtere klima. Mange kommuner har tillatt
bygging i områder som er utsatt for ﬂom
og ras. Mange kommuner erkjenner også
et betydelig etterslep på vedlikehold av infrastruktur.
– Vi kan ikke lenger tillate at man bygger boliger der det er fare for liv, sier Baastad, som håper pilotprosjektet med Vestlandsforsking vil identiﬁsere konkrete og
gjennomførbare tiltak for å dele statistikk,
kompetanse og erfaring med kommunene.

Nasjonal dugnad
I Gjensidiges undersøkelse svarte mange
kommuner at avløpsnettet deres allerede
er fullt utnyttet eller sprengt ved større
nedbørsmengder eller snøsmelting. Endret
klima med mer nedbør vil forsterke disse
problemene og føre til ﬂere skader.
– Kommunene står foran betydelige
investeringer i infrastruktur, men de har
ikke råd, sier Helge Leiro Baastad.
– Vi trenger derfor en større diskusjon
med kommunale og nasjonale myndigheter for å få til en nasjonal dugnad og ulike
ﬁnansieringsordninger. En ﬁnansieringsordning kan også være interessant for ﬁnansbransjen, sier han.

Bedre samarbeid
Pilotprosjektet vil munne ut i en rapport i
mars 2014.
– Arbeidet skal også bidra til å styrke
tilliten mellom kommunesektoren, statlige
miljøvernmyndigheter og forsikringsnæringen i spørsmål som gjelder forebygging
av klimarelaterte naturskader, sier Ove
Røinesdal.
Oppdragstakerne i pilotprosjektet er
Vestlandsforsking, Geograﬁsk institutt
ved NTNU og Bjerknessenteret for klimaforskning (BCCR). Inntil ti kommuner skal
være med i prosjektet.

-PUHUZPLYPUNVNYLÄUHUZPLYPUN
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2,6 milliarder i erstatninger
etter naturskader i 2011
2011 var et år med mange naturskadehendelser i Norge. Først opplevde vi ﬂere
store ﬂomhendelser, og så kom stormene Berit og Dagmar. Herjingene etter
uværet Dagmar førte alene til 19 773 skademeldinger og 1,3 milliarder i anslåtte
erstatninger. Naturskadeerstatningene for året 2011 kom opp i hele 2,6 milliarder
kroner, viser tall fra Finans Norge (FNO). Dette er høyere enn FNO har registrert
noen gang tidligere. Møre og Romsdal er det fylket som ble hardest rammet i
2011, med anslåtte erstatninger på 725,7 millioner kroner. 675,2 av disse var
erstatninger etter Dagmars herjinger.
(Kilde: Finans Norge)
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Kunnskapsprøve ved Folkeuniversitetet i Oslo.
Kandidatene går igjennom en tre timers kunnskapsprøve for å bli autoriserte ﬁnansielle rådgivere.
Arkivfoto/Markedsmedia: Andreas Kjensli Knudsen.

Eksempel på
et dilemma
Dette brukes i opplæring
av ﬁnansielle rådgivere:
Viktig og krevende kunde
Kommunens ordfører er et kjent
ansikt. Hun oppsøker banken som
privatperson og sier at hun vurderer
å plassere sparepengene sine hos
dere. Hun har fattet interesse for en
produktpakke, og du orienterer om de
gjeldende betingelsene, blant annet
et etableringsgebyr. Til dette svarer
ordføreren: «Jeg regner med at
jeg slipper gebyret dersom jeg
velger din bank.»
Du vet at lederen din helst ser
at alle slike gebyrer blir betalt, for
å dekke kostnaden ved saksbehandlingen. På den andre siden er det
god reklame for banken at
ordføreren velger deres tilbud.
Hun har dessuten et stort nettverk,
så hennes oppfatning er ikke
uvesentlig. Hva gjør du?

De siste årene er det etablert nasjonale kompetansestandarder for å sikre
at ﬁnansnæringens kunder
nyter godt av relevant og
dokumentert kompetanse.

petanse når det gjelder å identiﬁsere og
analysere etiske dilemmaer.
Alle som har sitt virke i næringen, må
ha høy bevissthet om sitt eget bidrag til
næringens troverdighet. Finansnæringens
etiske nivå bedømmes av omgivelsene ut
fra summen av alle store og små beslutninger som tas. Derfor er etikk gitt stor plass
i autorisasjons- og godkjenningsordningene.

6400 har fått autorisasjonsstempel fra
Autorisasjonsordningen for ﬁnansielle rådgivere (AFR), og rundt 8000 er innmeldt i
Godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS).
AFR er ﬁnansnæringens største felles
kompetanseløft. For å oppnå autorisasjon må man bestå en teoretisk test som
omfatter personlig økonomi, makroøkonomi, ﬁnansmarkeder/metoder/portefølje,
produktgrupper, etikk og rådgivning og
regelverk. Deretter må man avlegge en
omfattende praktisk prøve i ﬁnansiell rådgivning. I denne prøven må man også ta
stilling til et etisk dilemma.

God magefølelse er ikke nok

Sjekk din rådgiver
Publikum har anledning til å sjekke om deres ﬁnansielle rådgiver er autorisert. Man
kan enkelt foreta et søk på autorisasjonsordningen.no. Det arbeides med samordning av ﬁnansnæringens kompetansestandarder, og etikk er nå deﬁnert som et felles
fag. Målet er å styrke medarbeidernes kom-

– God oppdragelse, juridisk fagkompetanse og god «magefølelse» er ikke tilstrekkelig. Etikk er et fag, sier direktør Marit Sagen Åstvedt i Finans Norge.
– Finansnæringen ser det som viktig å
utvikle kompetanse og holdninger som
skaper tillit hos kunder og i samfunnet for
øvrig. Like viktig er det å utvikle et kritisk
skjønn til egne og andres vurderinger og
å kunne si fra når det er behov for dette,
sier hun.

Foto: CF-Wesenberg, Kolonihaven

Felles etisk plattform

Finansnæringen ser
det som viktig å utvikle kompetanse og
holdninger som skaper
tillit hos kunder og i
samfunnet for øvrig.
Marit Sagen Åstvedt

Mer informasjon om autorisasjons- og godkjenningsordningene: www.ﬁnaut.no
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360 000 forsikret mot helsekø
Stadig ﬂere bedrifter forsikrer sine ansatte mot helsekø.
Nær 360 000 nordmenn har ved utgangen av 2012 en
eller annen form for forsikring mot helsekø, ifølge
statistikk fra Finans Norge (FNO).

D

Slitasjeskader – en utfordring
– Det offentlige er gode på å behandle akutte skader som for eksempel benbrudd raskt,
mens det tar lengre tid ved slitasjeskader i

Gunstige skatteregler i mange år har bidratt
til at 1,2 millioner dansker nå har slik forsikring. Til sammenligning var det under 150
000 som hadde behandlingsforsikring i 2002
i Danmark, ifølge statistikk fra bransjeorganisasjonen Forsikring & Pension.
Også i Sverige har det vært sterk vekst i de
siste årene. 465 000 svensker hadde behandlingsforsikring ved utgangen av 2011, ifølge
statistikk fra Försäkringsförbundet i Sverige.
Det er en økning på 58 prosent siden 2007.

Populært i Danmark og Sverige
Utbredelsen av behandlingsforsikringer
er langt større i Danmark enn i Norge.
Foto: CF-Wesenberg, Kolonihaven

ette er en økning på 19 prosent
sammenlignet med samme tidspunkt i 2011. Så sent som i 2003
var det kun rundt 34 000 nordmenn som hadde en slik ordning.
– Det har i ﬂere år vært klar vekst i behandlingsforsikring som et ansattegode i
bedrifter. Det har blitt stadig mer vanlig å
forsikre samtlige ansatte i bedriften, sier
kommunikasjonsdirektør Leif Osland i Finans Norge.
– Bedriftene tegner behandlingsforsikring for å redusere sykefraværet, redusere
ventetiden for ansatte som står i helsekø, og
for å ta vare på ansatte som blir syke, sier
Osland.
Under 32 000 har individuelle ordninger,
noe som utgjør under 9 prosent av totalen.
– Mange opplever en lengre periode med
sykefravær som følge av problemer med
rygg, nakke, skuldre eller knær. Behandlingsforsikring tilbudt av forsikringsselskap
garanterer rask behandling ved private sykehus i utlandet og Norge, sier Osland.

rygg, nakke, skuldre eller knær, sier Osland.
Det som behandlingsforsikring dekker
av kostnader, kan være noe varierende fra
selskap til selskap, men i hovedsak dekkes
utgifter til sykehusopphold og reiseutgifter,
spesialist, psykolog/psykiater, fysioterapeut/kiropraktor o.l. og rehabilitering. Den
største andelen av erstatninger går til å
dekke operasjoner, mens ﬂest saker gjelder
fysioterapi og kiropraktor mv.

Antall forsikrede mot helsekø i Norge

Vi venter fortsatt vekst
for private behandlingsforsikringer i Norge.
Leif Osland,
kommunikasjonsdirektør i FNO

Lei av å stå med
lua i hånda?
I Bank2 gir vi lån til kunder som av ulike årsaker
ikke får dekket sine ﬁnansieringsbehov i andre
banker.
Vår oppgave er å ta vare på de kundene som storbankene
ikke ønsker å gi lån. Gjennom gode samtaler med våre
kunder analyserer og identiﬁserer vi ulike
løsningsalternativer.
Lån er vårt kjerneprodukt. Vi lar andre banker
konsentrere seg om fondsprodukter og forsikringer.
Stadig ﬂere banker og ﬁnansinstitusjoner anbefaler sine
kunder å gå til oss for å få hjelp. Vi jobber hardt for å bli
en enda bedre samarbeidspartner for våre kunder, banker,
inkassoselskaper, advokatkontorer og andre ﬁnansieringsinstitusjoner.
Kontakt oss: www.bank2.no / tlf.: 24 13 20 60

Administrerende direktør Helge Dalen i Bank2
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-se fremover

«I MOTSETNING TIL VÅRE KONKURRENTER
GJØR VI IKKE ALT. VI HOLDER OSS TIL DET
VI KAN BEST.»
Mikkel A. Berg
Administrende direktør i Silver siden starten

VI HAR FORANDRET
NORDMENNS FREMTID
SIDEN 2005

www.fripolisen.no

