Finansmarkedsmeldingen 2019
– Innspill til behandlingen i Stortingets finanskomite
1. Bred anerkjennelse av finansnæringens viktige rolle for norsk økonomi
Regjeringen gir bred annerkjennelse til den viktige samfunnsrollen banker og forsikringsselskaper
spiller i utviklingen av bærekraftig vekst i norsk økonomi. Gjennom å kanalisere kapital fra sparing til
investering i verdiskaping og vekst, spiller finansnæringen en nøkkelrolle, samtidig som den er en
viktig næring i seg selv.
Regjeringen viser til risikofaktorer for finansiell ustabilitet, som økende gjeldsbelastning i
husholdningene, men fremhever også norske bankers motstandsdyktighet gjennom høy soliditet.

Finans Norge ber om at Stortinget anmoder regjeringen om å nedsette er offentlig utvalg som legger
fram forslag om en helhetlig næringspolitikk for finansnæringen. Et forslag til hvilket mandat et slikt
utvalg kan få følger vedlagt.

:::

2. Tilfredse med likere konkurransevilkår, men fullharmonisert regelverk må på plass
Finans Norge har gjennom lang tid påpekt at norsk skjevregulering av banknæringen, der nasjonale
aktører har vært pålagt strengere reguleringer enn utenlandske aktører de konkurrerer med i Norge.
Innføring av SMB-rabatten og gjennomføringen av EUs harmoniserte kapitalkravsregler i norsk rett vil
bidra til å redusere de markedsulempene norske banker opplever, men myndighetene må sikre at
aktørene i markedet opplever like konkurransevilkår. Bare harmoniserte regler kan sikre kapital til de
riktige og lønnsomme prosjektene, og at norsk finansnæring kan utvikle seg til det beste for en stabil
utvikling i norsk økonomi.
Regjeringen anfører at den nå vurderer helheten i kapitalkravene for banker, og ser herunder på behovet
for regelverkstilpasninger for å forhindre det den anser som «uønskede svekkelser av kapitalnivået» med
EØS-tilpasning av kapitalkravene. Regjeringen ser også på muligheter i EU-regelverket (CRR/CRD IV) som
kan bidra til likere kapitalkrav for norske og utenlandske bankers virksomhet i Norge.

Finans Norge ber Stortinget påse at norske myndigheter avvikler dagens skjevregulering og gjennomfører
en helhetlig vurdering av virkningen av ulike krav, hvor hensynet til finansiell stabilitet veies opp mot
samfunnet behov for risikovillig kapital og verdiskaping.
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Finans Norge ber Stortinget sørge for at dersom norske myndigheter skal iverksette kompenserende tiltak
mot effektene av EØS-tilpasningen, må dette gjøres innen det fastlagte handlingsrommet i CRR/CRD IV
slik at også utenlandskregulerte banker i Norge omfattes.
Finans Norge er tilfreds med at Regjeringen varsler at den vil følge opp tiltak fra Kapitaltilgangsutvalgets
innstilling i forbindelse med statsbudsjettet for 2020.

:::

3. Viktig med skadedata i forebygging
Norske skadeforsikringsforetak er en viktig samarbeidspartner for det offentlige i arbeidet med
klimatilpasning og forebygging av skader. Det arbeidet bør fortsette, skriver regjeringen i
Finansmarkedsmeldingen.
Finans Norge initierte i 2013 et pilotprosjekt om deling av skadedata med kommuner i
forebyggingsøyemed. I februar 2018 inngikk Finans Norge et samarbeid med Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) om utveksling av informasjon og formidling av skadedata og
analyser. Samarbeidet ble utvidet i mars 2019.
Samarbeid for å styrke forebyggingsarbeidet
Formålet er å styrke kommunene og fylkenes arbeid med forebygging. Samarbeidet er en del av
prosjektet «Kunnskapsbanken» under DSB, som skal støtte sammenstilling av data og analyseprosesser
innen hele samfunnssikkerhetsfeltet. Slik informasjonsutveksling er en av de bransjespesifikke
anbefalingene til skadeforsikringsforetakene i Finans Norges veikart for grønn konkurransekraft i
finansnæringen.
Finansdepartementet støtter arbeidet med deling av skadedata
Deling av skadedata har også vært berørt i klimarisikoutvalgets rapport, hvor de har anbefalt at dette
arbeidet styrkes. Finansdepartementet skriver i meldingen at de deler utvalget og høringsinstansenes
vurdering av at deling av skadedata og risikoanalyser fra skadeforsikringsforetakene med kommuner og
andre offentlige myndigheter kan være nyttig i arbeidet med å forebygge naturskader og tilpasse
eksisterende infrastruktur til klimaendringene. Departementet vil i samråd med forsikringsnæringen
vurdere om det er behov for tiltak for å legge bedre til rette for deling av skadedata i
forebyggingsøyemed.

Finans Norge er tilfreds med at Regjeringen støtter arbeidet med forebygging og deling av skadedata, og
vil understreke betydningen av at arbeidet i Kunnskapsbanken sikres finansiering i statsbudsjettet for
2020.
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4. Kryptovaluta og tokens
Finansmarkedsmeldingen inneholder en gjennomgang av den nyeste utviklingen knyttet til virtuelle
valuta. Regjeringen går gjennom de ulike europeiske organers rapporter og meldinger knyttet til
temaet. Regjeringen varsler nå nye regler etter anbefalinger fra (FATF Financial Action Task Force.)
Særlig er forhold knyttet til FATFs anbefalinger viktige:
Regjeringen skriver at det er bred enighet internasjonalt om at virtuelle valutaer utgjør en risiko for
hvitvasking og terrorfinansiering. Derfor ble det i ny forskrift innført krav om registrering hos
Finanstilsynet for vekslings- og oppbevaringstjenester for virtuelle valutaer. Per mars 2019 er det
registrert fire tilbydere av vekslings- eller oppbevaringstjenester for virtuell valuta.
Egne definisjoner
Regjeringen skriver videre at FATF har vedtatt egne definisjoner av virtuelle eiendeler («virtual assets»)
og tjenestetilbydere innen virtuelle eiendeler («virtual asset service provider»). Definisjonene går lenger
enn det som er bestemt i EUs femte hvitvaskingsdirektiv. Blant annet omfatter FATFs anbefalinger ikke
bare veksling mellom ordinær og virtuell valuta, men også veksling mellom ulike virtuelle valutaer.
Overføringer av virtuelle valutaer er også underlagt anbefalingene.
Registrerings- eller lisensieringsregime
Endringene i FATFs anbefalinger går i hovedsak ut på at tjenestetilbydere innen virtuell valuta skal stå
overfor samme krav som andre foretak og personer omfattet av FATFs anbefalinger. Blant annet
anbefales det minimumskrav om å innføre et registrerings- eller lisensieringsregime for
tjenestetilbyderne, herunder krav til egnethet. Videre må det føres risikobasert tilsyn og kunne ilegges
sanksjoner eller andre forvaltningstiltak, herunder suspensjon eller tilbakekall av lisens eller registrering.
Som ellers må landene kunne ilegge effektive, proporsjonale og avskrekkende sanksjoner for brudd på
kravene i hvitvaskingsregelverket, samt samarbeide med internasjonale motparter.
Behov for regelverksendringer i Norge
Regjeringen konkluderer med at de nye kravene i FATF medfører behov for regelverksarbeid i Norge.
Finansdepartementet vil vurdere nærmere hvilke regelverksendringer som er nødvendige i lys av de nye
kravene.

Finans Norge støtter arbeidet med regelverksarbeid tilknyttet FATF og virtuelle valuta.

:::
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5. Grønn finans
Finanssektoren har en nøkkelrolle i privat sektors klimarisikohåndtering. At finansnæringen har
kompetanse til å vurdere hvordan klimarisiko kan påvirke lønnsomheten til investeringene, vil være et
viktig bidrag til en vellykket omstilling til lavutslippsøkonomien, skriver Regjeringen.
Regjeringen har en bred omtale av Finans Norges «Veikart for grønn konkurransekraft i finansnæringen»,
som ble presentert i juni 2018.
Finansnæringen spiller en viktig rolle i omstillingen
Veikartet viser at næringen er bevisst sin rolle i omstillingen til et lavutslippsøkonomisamfunn, og en
sentral anbefaling er at finansnæringen bør medvirke til innovasjon og omstilling i andre næringer,
skriver Regjeringen.
Finans Norge skriver i veikartet at finansnæringen kan være god partner og pådriver for omstilling i andre
næringer, både som långiver, forsikrer og investor, gjennom prising og samarbeid. Det anbefales i
veikartet at næringen styrker samarbeidet med andre næringer som bygg, prosessindustri og olje og gass
for å identifisere omstillingsmuligheter og finansieringsbehov. Videre anbefaler vi at næringen styrker
sitt arbeid med aktivt eierskap og påvirkning gjennom dialog med styre og ledelse, stemmegivning på
generalforsamlinger og samarbeid mellom forvaltere.
En rekke grønne tiltak i finansnæringen
Finansnæringen tilbyr i dag en rekke produkter med «grønn» eller bærekraftig profil rettet mot
privatmarkedet. For eksempel tilbys grønne boliglån og billån, som gir bedre betingelser enn andre lån
forutsatt at låntaker kjøper henholdsvis energieffektiv bolig eller nullutslippsbil. Norsk finansnæring
tilbyr også grønne investerings- og spareprodukter.
Finans Norge anbefaler næringen å synliggjøre klimaeffektene av sine produkter og tjenester, og peker
på at digitalisering gjør det mulig å samle og systematisere klimaeffekten av produkter som
pensjonssparing og forsikring. God måling og formidling av slik informasjon vil gjøre det mulig for
kundene å ta mer velinformerte valg.
Må skape felles forståelse for hva som er "grønt"
Regjeringen peker på at en utfordring ved grønn finans er at det ikke har blitt etablert en felles forståelse
av hva som skal til for å kunne betegne et finansielt produkt som «grønt» eller «bærekraftig», eller
hvordan man måler effekten av slike produkter. Mangelen på universelt aksepterte prinsipper for å
klassifisere grønne finansielle produkter og tjenester kan hemme veksten av grønn finans og gjøre det
krevende for kundene å orientere seg i markedet og sammenligne produkter. Videre kan manglende
standarder for grønne finansielle produkter åpne for såkalt grønnvasking, hvor produkter markedsføres
som grønne uten å ha nevneverdige klima- eller miljøeffekter.
Regjeringen peker derfor på tiltakene i EU-kommisjonens handlingsplan for finansiering av bærekraftig
vekst, og arbeidet med å utvikle et klassifiseringssystem (taksonomi) for bærekraftig virksomhet og lage
standarder for grønne finansielle produkter.
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Finans Norge ber Stortinget sørge for at arbeidet med grønn finans, taksonomi og kompetanseheving i
tilsyns- og myndighetsorganer gis tilstrekkelig prioritet.

:::

6. Følger forbrukslånsmarkedet nøye
Beslutningene folk tar i finansmarkedene, har stor betydning for deres privatøkonomi.
Forbrukslånsmarkedet skal følges nøye, varsler regjeringen i Finansmarkedsmeldingen.
Regjeringen er opptatt av at forbrukerne skal ha tilgang til trygge og gode finansielle tjenester, og dette
er derfor ett av temaene som løftes frem i årets finansmarkedsmelding.
Forbrukslån gir handlefrihet, men kan også gi økt sårbarhet for den enkelte og for økonomien som
helhet. De siste årene har det vært sterk vekst i forbruksgjelden, på toppen av en allerede rekordhøy
boliggjeld.
Målrettede tiltak i markedet for forbrukslån
Regjeringen har innført mange og målrettede tiltak som skal få markedet for forbrukslån til å fungere
bedre. Veksttakten på forbrukslån er blitt redusert, men regjeringen varsler at den vil følge
markedsutviklingen nøye, og vil vurdere behovet for ytterligere tiltak.
Meldingen inneholder en utredning om rentetak på forbruksgjeld, men verken finanstilsynet eller
finansdepartementet anbefaler dette, da det ikke vil være treffsikkert nok.
Enkelt bankbytte
Regjeringen har for øvrig også en gjennomgang av hvor godt folk benytter konkurransen på
bankmarkedet. De konkluderer med at det har blitt enklere å bytte bank de siste årene, blant annet fordi
norske banker har samlet seg om Finans Norges regler om samarbeid ved bankbytte.

Finans Norge støtter de tiltak som er gjennomført for å sikre bærekraftig utvikling på
forbrukslånmarkedet, og Finanstilsynets vurdering av hensiktsmessigheten ved et rentetak. Det er
naturlig at man følger utviklingen nøye og ser at gjennomførte tiltak får nødvendige og tilsiktet effekt før
man vurderer ytterligere tiltak.

:::

7. Fokus på økt kontantberedskap
Finansmarkedsmeldingen inneholder en lengre utredning om kontantbruken og håndteringen av
denne. Analysen fra regjeringens side er at selv om kontantbruken faller og er blant de laveste i
verden, er det fortsatt viktig å arbeide for et bedre system for kontanthåndtering. Samtidig påpeker
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også regjeringen at overgangen til digitale betalingsløsninger har gitt store innsparingen, også
samfunnsøkonomiske. Men fortsatt mener regjeringen at kontanter har en viktig beredskapsfunksjon.
På grunnlag av et forslag fra Finanstilsynet og Norges Bank fastsatte Finansdepartementet i fjor
forskriftsregler om bankenes beredskap for økt etterspørsel etter kontanter. Reglene innebærer at
bankene må tilpasse sine kontantløsninger til dokumenterte og tallfestede vurderinger av risiko for økt
etterspørsel etter kontanter, og angi disse i en plan som følges opp av Finanstilsynet. Bankene kan ta
hensyn til elektronisk beredskap i dimensjoneringen av kontantløsningene, slik at de får mulighet for å
redusere et potensielt kostbart kontantkrav ved å bygge opp den elektroniske beredskapen.
Arbeidet allerede i gang
Finans Norge og Bits AS (finansnæringens infrastrukturselskap) etablerte i februar 2019 et prosjekt for å
vurdere konkrete samarbeidsløsninger. Målet er å komme frem til et forslag som kan legges frem for
bankene senere i 2019. Finanstilsynet mener at næringens samarbeidsprosjekt er et steg i riktig retning,
og vil følge opp arbeidet.
Kontanter er et tvungent betalingsmiddel og det er grupper i befolkningen som er avhengige av kontanter
som betalingsinstrument. Likevel er både bruken og det reelle behovet for kontanter avtakende. Hverken i
næringslivet eller i offentlig sektor er kontanter i bruk i særlig grad. I en beredskapssituasjon vil ikke
kontanter ha betydning ut over de første par dagene. Det er viktig at løsninger som etableres både for
normalsituasjonen og for eventuelle kriser hensyntar dette. Reelt sett bør derfor arbeidet med digital
beredskap prioriteres av myndigheter og næring i fellesskap.

:::

8. Positiv klargjøring om folkefinansiering
Det er positivt at Finansdepartementet klargjør reglene rundt plattformer for lånebasert
folkefinansiering. Folkefinansiering kan være et godt supplement til tradisjonell lånefinansiering. Det
er imidlertid fortsatt behov for en helhetlig og fremtidsrettet regulering av denne finansieringsformen.
Finansdepartementet har endret forskriften til finansforetaksloven, slik at folkefinansiering slipper
konsesjonsplikt på enkelte vilkår. Plattformene må drives av et låneformidlingsforetak eller et
finansforetak, og risikoen hos de som låner ut penger via plattformer skal begrenses ved at samlet utlån
ikke skal overstige 1 million kroner per år.
Regulering av folkefinansiering skal sikre beskyttelse av både låntaker og långiver
Folkefinansiering er et nytt konsept, og vi har behov for å finne gode måter å regulere dette markedet
på. Her må hensynet til enklere finansieringsløsninger veies opp mot den beskyttelsen som både
låntakere og långivere har behov for.
Finansdepartementet har også i dag sendt ut et høringsnotat med forslag til ytterligere regler for
lånebasert folkefinansiering. Dette vil Finans Norge svare på innen fristen 1. september.
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Finans Norge støtter forskriftsendringen som klargjør reglene rundt plattformer for lånebasert
folkefinansiering. Finans Norge mener det er viktig å få på plass regler rundt folkefinansiering som
balanserer hensynet til enkle og fleksible finansieringsløsninger, og samtidig tar hensyn til forbrukervern
og -informasjon, investorbeskyttelse og øvrige sentrale forhold.

:::

9. Regulatorisk sandkasse
Finansmarkedsmeldingen inneholder en gjennomgang av arbeidet med å opprette en regulatorisk
sandkasse. Men regjeringen kommer ikke med noen nyheter knyttet til innhold eller
realiseringstidspunkt.
Finansmarkedsmeldingen inneholder en gjennomgang av EUs initiativer på området med særlig vekt på
rapporten fra de europeiske tilsynsmyndighetene (EBA, ESMA og EIOPA) i januar 2019 om tiltakene som
har blitt iverksatt av nasjonale myndigheter i EU/EØS-området for å legge til rette for finansiell
innovasjon. Ved årsskiftet 2018–2019 hadde 24 land etablert kontaktpunkt for fintech, mens fem hadde
etablert regulatoriske sandkasser.
Mange fellestrekk
Rapporten fra de europeiske tilsynsmyndighetene viser at det er mange fellestrekk ved de regulatoriske
sandkassene som har blitt etablert i Europa, herunder at de:
•
•
•
•
•

ikke er begrenset til foretak fra enkelte deler av finanssektoren, men er åpne for et bredt spekter
av virksomheter,
er åpne både for eksisterende finansforetak, nye aktører som vil tilby finansielle tjenester, og
aktører utenfor sektoren (f.eks. teknologiselskaper) som tilbyr tjenester til foretak under tilsyn,
ikke gir fritak for konsesjonskrav eller krav som følger av felleseuropeisk eller nasjonalt regelverk,
har spesifikke opptakskrav, og
stiller som forutsetning at den aktuelle tjenesten eller produktet må være genuint innovativ.

Finansdepartementet ba i brev 12. november 2018 Finanstilsynet om å etablere en regulatorisk
sandkasse, som del av et bredere informasjons- og veiledningsinitiativ. Det skal åpnes for søknader til
den regulatoriske sandkassen senest 31. desember 2019.
Finanstilsynet svarte departementet i et brev i mars 2019. Her skriver Finanstilsynet at det er et
omfattende arbeid å avklare rammene for ordningen, og at det ikke er realistisk å kunne åpne
sandkassen for søknader på et tidligere tidspunkt enn utløpet av 2019. Finanstilsynet skriver at de i det
videre arbeidet med sandkassen, i tråd med føringer fra Finansdepartementet, vil etablere dialog med,
og innhente synspunkter fra, Konkurransetilsynet, Forbrukertilsynet og Datatilsynet, samt representanter
for potensielle brukere av sandkassen, herunder Finans Norge og IKT-Norge
Vil ikke gi konkurransefordeler
Finanstilsynet vil legge vekt på at foretak i sandkassen ikke skal ha en konkurransefordel sammenlignet
med andre foretak. Tilsynet vil derfor på generelt grunnlag kommunisere til aktører i finansmarkedet,
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herunder investorer og kunder som gjør bruk av løsninger som testes i sandkassen, at opptak til
sandkassen ikke i seg selv innebærer noen «godkjennelse» av den nye teknologien. Først etter at
testperioden er gjennomført, vil det være mulig å foreta en helhetlig vurdering av prosjektet. Tilsynet
peker i brevet på at det kan komme søknader om testing av nye tjenester eller forretningsmodeller som
det ikke er tatt høyde for i regelverket, og som kan tilsi endringer i eksisterende eller utforming av nytt
regelverk. I slike tilfeller kan det bli nødvendig å ha på plass regulatoriske endringer før det kan åpnes for
testing av disse løsningene på reelle kunder.
Finanstilsynet skriver at de vil legge vekt på god rolleforståelse, både internt og eksternt, slik at
veiledningsrollen ikke kommer i konflikt med tilsynsrollen. Finanstilsynet legger til grunn at foretak som
trenger bistand til å etablere seg i finansmarkedene, fortsatt må vende seg til kommersielle rådgivere
som advokater og konsulenter.

Finans Norge vil understreke viktigheten av at vi nå setter fortgang i arbeidet med å etablere en
regulatorisk sandkasse, som ett av virkemidlene for å bygge en konkurransedyktig fintech-næring i
Norge. Andre land ligger flere år foran oss, og det er avgjørende at tilsynsmyndigheter prioriterer
arbeidet med å tilrettelegge for og veilede dette markedet. Den kunnskap og kompetanse som vil tilflyte
både myndigheter, fintech-aktører og finansnæringen gjennom en regulatorisk sandkasse vil ha stor verdi
for alle parter.
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10. Vedlegg: Helhetlig næringspolitikk for Finans – mandat
Det nedsettes et offentlig utvalg som gis i oppdrag å utrede en helhetlig næringspolitikk for
finansnæringen. Utredningen skal danne grunnlaget for en stortingsmelding om saken.

Bakgrunn
Norsk økonomi er i omstilling. Nye aktiviteter og nye virksomheter vil kunne løfte sysselsetting og
verdiskaping, men også ha konsekvenser for inntektsfordeling og arbeidsforhold. Norge er som en liten,
men åpen økonomi godt rustet til å håndtere omstillingsutfordringer, men trenger et kontinuerlig fokus
på rammebetingelser, tiltak og Initiativer for å fremme nyskaping og omstilling.
Norge er langt framme i å ta i bruk digitale løsninger, og den digitale infrastrukturen er relativt god.
Tjenestesektoren har vokst betydelig i Norge, og produktivitetsutviklingen i tjenestesektoren vil være
særlig viktig for den framtidige velstanden, dette er blant annet beskrevet av
Produktivitetskommisjonen. Innovasjon og effektivisering av med utgangspunkt i digitale løsninger vil
kunne bidra til høyere produktivitetsvekst og økt effektivitet innenfor mange bransjer, og sektorer.
Norge trenger både omstilling og mer nyskaping. Finansnæringen er et av de viktigste redskapene for å
få dette til. For de aller fleste norske bedrifter er banker og kredittinstitusjoner eneste reelle kilde til
fremmedkapitalfinansiering. 8 av 10 norske virksomheter har banker som sin viktigtiste
fremmedkapitalkilde. Av innenlandsk kreditt til næringslivet kommer 75 prosent fra banker og
kredittforetak, 4 prosent fra finansieringsselskapene og 2 prosent fra liv- og skadeforsikring, inkludert
pensjonskasser. Til sammen utgjør dette 81 prosent eller 1300 milliarder kroner. Kun 2 prosent (33 mrd.
Kr.) av kreditten til næringslivet kommer fra det offentlige virkemiddelapparatet.
En god regulering av næringen må balansere mellom soliditetshensyn og næringens betydning for
vekstevnen i økonomien, uten at effektiviteten i det økonomiske kretsløpet svekkes. Omfanget av
reguleringer av næringen må derfor balanseres mot hensynet til å opprettholde den økonomiske
veksten.
God utnyttelse av nye muligheter krever oppdaterte, likeverdige og konkurransedyktige
rammebetingelser, og et regelverk som kan håndtere framtidige utfordringer. Slike rammebetingelser
bør bygge på en samfunnsøkonomisk tilnærming og en bred forståelse av samfunnets felles utfordringer
på tvers av næringer og markeder.
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En effektiv, dynamisk og framtidsrettet finansnæring skapes gjennom sterk konkurranse, til fordel for
næringsliv og privatkunder. I en liten åpen økonomi som den norske, er finansnæringen helt
avhengig av forholdet til omverden. Internasjonalt harmoniserte regler er avgjørende for god og
likeverdig konkurranse i det norske markedet.
De samfunnsmessige målene som oppstilles til finansnæringen, må reflekteres i rammebetingelser
for næringen som også må balanseres opp mot næringslivets tilgang på kapital.

Hva utvalget skal vurdere
• Utvalget skal utrede og fremme forslag til en helhetlig næringspolitikk for finansnæring i Norge.
• Utvalget skal gjennomgå og vurdere finansnæringens samfunnsrolle, herunder næringens
direkte og indirekte bidrag til verdiskaping.
• Utvalget skal gjennomgå og vurdere sentrale reguleringsområder, og særlig undersøke om
finansreguleringen er tilpasset tilstrekkelig hensyn til både gevinster og kostnader, både for
bankene og for finansieringen av norsk næringsliv. Herunder hensyntatt norske aktørers
konkurranseevne i lokale markeder. De områder hvor nasjonal regulering avviker fra praksis i
EØS-området bør gjennomgås særskilt.
• Utvalget skal vurdere hvordan hensynet til proporsjonalitet i regulering, tilsyn og rapportering
kan utformes og gjennomføres med utgangspunkt i norsk finansnærings differensierte struktur.
• Utvalget skal vurdere samspillet mellom finansnæringen og det offentlige virkemiddelapparatet,
og utrede mulige tiltak for å styrke verdiskapingen i samspill mellom offentlige ordninger og
privat finansiering.
• Utvalget skal vurdere hvordan en økt del av sparingen i samfunnet kan kanaliseres inn i
investeringer som skaper vekstkraft i økonomien.
• Utvalget skal vurdere hvordan finansnæringens bidrag til digitalisering og effektivisering i
samfunnet kan forsterkes, gjennom økt samhandling, forenkling og bruk av digitale løsninger i
ulike samfunnssektorer.
• Utvalget skal vurdere hvordan framveksten av nye aktører og løsninger knyttet til betaling,
finansiering, verdioppbevaring og forsikringsprodukter kan virke inn på videre økonomisk vekst i
Norge, herunder potensialet for bedre utnyttelse av samfunnets ressurser.
• Utvalget skal identifisere reguleringer som bør endres, med utgangspunkt i økt verdiskaping,
internasjonalt likeverdige rammebetingelser, og regulatorisk symmetri mellom ny teknologi og
tradisjonelle næringsaktører.
• Utvalget skal ha et samfunnsøkonomisk perspektiv i sitt arbeid.
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