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1. Ansvarsforhold
Administrasjonen i Finans Norge/ Finans Norge Servicekontor har ansvar for å vurdere forholdet til
konkurranselovgivningen i alt organisasjonen foretar seg.
Administrasjonen skal sørge for at konkurransespørsmål settes på dagsordenen i alle styrer og utvalg.
Alle styrer og utvalg i Finans Norges regi skal ha et mandat med beskrivelse av sine ansvarsområder.
Det skal skrives referat fra alle møter der det fremgår hvem som har deltatt på møtet og hvilke saker
som har vært til behandling.
Alle styrer og utvalg skal ha en plan for gjennomgang og revurdering av samarbeidsordninger de har
ansvaret for. Ved slike gjennomganger skal det vurderes om det har skjedd endringer i markeds- eller
konkurranseforholdene som medfører at de vurderinger som ble gjort ved etableringen av ordningen
ikke lenger står seg.
2. Samarbeid som alltid er forbudt
Samarbeid og anbefalinger om priser, anbud og deling av markeder vil alltid anses å være i strid med
konkurranselovgivningen.
Administrasjonen og styre- og utvalgsmedlemmer har felles ansvar for å unngå at
konkurransesensitive temaer for øvrig bringes på banen. Medlemmene av styrer og utvalg må til
enhver tid være bevisste på at en her møter konkurrenter. Det er viktig å ha fokus på at det ikke
utveksles konkurransesensitiv informasjon i og i tilknytning til slike møter.
Innlegg eller diskusjoner som noen mener kan komme i strid med konkurranselovgivningen, skal
straks innrapporteres til administrerende direktør, som iverksetter nødvendige forholdsregler og
innrapporterer forholdet til vedkommende bransjestyre og/eller hovedstyret.
3. Medvirkning til å spre informasjon
Finans Norge må unngå å medvirke til å spre informasjon om enkeltbedrifters posisjoner og
strategier i markedet.
Det må også unngås å medvirke til å spre annen informasjon som kan lede til ensretting og
koordinering av medlemsbedriftenes atferd til skade for konkurransen.

4. Frivillig eller tvungen deltagelse i samarbeidsordningene
Deltagelse i samarbeidsordninger i Finans Norge-regi er som hovedregel frivillig for de enkelte
medlemsbedriftene, med mindre annet følger av lovgivning mv.
Deltagelse kan likevel gjøres obligatorisk for alle medlemsbedrifter gjennom vedtak i hovedstyret
hvis det er forankret i Finans Norges vedtekter og fremstår som konkurransemessig ubetenkelig.
Samarbeidsordninger i Finans Norge-regi skal være åpne for deltagelse fra banker,
forsikringsselskaper mv. som ikke er medlemmer i organisasjonen, hvis slik deltagelse er nødvendig
for disse foretakenes forretningsmessige virksomhet.
Det kan vedtas betaling for slik tilgang som skal dekke deres andel av kostnadene forbundet med
etablering og drift av ordningen.
5. Samarbeidsordninger og åpenhet
Administrasjonen skal sørge for at det til enhver tid finnes tilfredsstillende oversikter over alle
samarbeidsordninger og hvilke bedrifter som er tilsluttet dem. Oversiktene skal holdes tilgjengelige
for medlemsbedriftene på hensiktsmessig måte, bl.a. på medlemsnett.
Også andre som har saklig behov skal på forespørsel få innsyn i samarbeidsordningene og
oversiktene over disse.
6. Forholdet til konkurransemyndighetene
Finans Norge skal ha en åpen dialog med konkurransemyndighetene (Konkurransetilsynet, EFTAs
Overvåkingsorgan, og EU-kommisjonen).
Finans Norge ønsker generelt å gi konkurransemyndighetene de opplysninger som de trenger for å
kunne utføre sine gjøremål etter konkurranseloven.
7. Kontrollbesøk mv.
Ved mistanke om overtredelse av konkurransereglene, kan konkurransemyndighetene komme på
uventede kontrollbesøk til Finans Norge.
Det er utarbeidet en instruks for håndteringen av slike kontrollbesøk som en del av det generelle
beredskapsarbeid, se Finans Norges plan om ”Kriseberedskap” pkt. 16.
8. Finans Norge Servicekontor
Prinsippene i 1 til 7 foran gjelder også for Finans Norge Servicekontor.

