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Høring – om långivers utlånsvirksomhet ved lånebasert
folkefinansiering
Det vises til høringsbrev og høringsnotat av 01.11.18 vedrørende långivers utlånsvirksomhet
ved lånebasert folkefinansiering.
Det forslaget som er sendt på høring gjelder kun en liten del av den regulering som berører
og er aktuell for lånebaserte folkefinansieringsplattformer. Finans Norge mener at lik risiko
og aktivitet bør reguleres likt så langt det er mulig uavhengig av hvilke aktører og i hvilken
form tjenestene tilbys i markedet. Det vises til at undersøkelser dokumenterer at det er
store bevegelser i markedsandeler i kreditt fra etablerte banksystemer til
skyggebanksystemer, se European Bank Study. Samtidig er det viktig for næringen at
regelverket til enhver tid åpner for og gir rom for nye innovative løsninger som kan bidra til
utvikling av finanstjenestene. I en slik sammenheng fremstår det som fornuftig å justere
regelverk som begrenser etablering av lånebaserte folkefinansieringsplattformer.
Finans Norge støtter at det gis et konsesjonsfritak for långivere ved lånebaserte
folkefinansieringsplattformer til næringsdrivende. Dette vil kunne stimulere til utvikling av et
nytt tilbud som kan bli viktig for finansiering av etablering av ny næringsvirksomhet. Fjerning
av slike hindre bør bl.a. ses i sammenheng med en fremtidig regulatorisk sandkasse for
fintech som departementet nylig har gitt Finanstilsynet i oppdrag å etablere.
Folkefinansieringsplattformene vil være aktuelle brukere av en slik sandkasse og det er da en
forutsetning at deres investorer ikke er begrenset til konsesjonshavere.
I fravær av et helhetlig regelverk for folkefinansieringsplattformer, mener Finans Norge
videre at det inntil videre er naturlig at forslaget inneholder en del kriterier og begrensninger
for bortfallet av konsesjonsplikt for långivere. Finans Norge har derfor ikke på nåværende

tidspunkt kommentarer til de foreslåtte begrensninger under forutsetning av at det så snart
som mulig iverksettes et arbeid med en bred og helhetlig gjennomgang av reguleringen av
folkefinansieringen i Norge. Et for generelt eller for vidt unntak fra konsesjonsplikt på
nåværende tidspunkt vil kunne føre til adferdstilpasninger i markedet som rokker ved
prinsippet om at lik risiko bør behandles likt.
Finans Norge mener at en bred og helhetlig gjennomgang av reguleringen må skje både i lys
av det pågående europeiske arbeidet på området og med tanke på å bidra inn i
harmonisering av nordisk regelverk. Dette er bl.a. viktig ut fra hensyn til forbruker- og
investorbeskyttelse, hindring av økonomisk kriminalitet og hvitvasking, samt beskyttelse av
finansnæringens rennommé. En slik gjennomgang bør omfatte avklaring i forhold til
plattformdrivernes informasjons- og rådgivningsplikt overfor både långivere og låntakere,
regler om prising av tjenester, markedets behov for gjennomsiktighet i forhold til
gjeldsbyrde, markedsføringsregler og forpliktelser etter hvitvaskingsregelverket.
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