Innspill til statsbudsjettet for 2019
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Budsjettinnspill Finanskomiteen
▪

Endringer i finansskatten må sikre at finansnæringens konkurransekraft ikke
ytterligere forverres. Omleggingen må være provenynøytral i tråd med skatteforliket.

•

Ikke gjør lovpålagte avsetninger for skadeforsikringsforetakene skattepliktige.

•

Det må etableres en regulatorisk sandkasse for FinTech bedrifter straks.

▪

Av hensyn til omstillingsevnen i næringslivet og tilgang på kapital, er det avgjørende at
Stortinget sikrer at Kapitaltilgangsutvalgets anbefalinger følges opp så raskt som mulig.

▪

Det er viktig at Stortingets finanskomite er bevisst på den viktige rollen norsk
finansnæring spiller når det gjelder finansiering av vekst og omstilling i norske
virksomheter. Det gjelder også omstilling for å sikre grønn konkurransekraft hvor
finansnæringen både er en aktiv pådriver gjennom sitt eierskap og sin långivning, og
gjennom sin kanalisering av kapital til nye bærekraftige prosjekter.

Nærmere om den enkelte sak:

•

Finansnæringens konkurransekraft må forbedres gjennom en provenynøytral
omlegging av finansskatten.

Et enstemmig Storting har stilt seg bak et krav om at Regjeringen må komme tilbake til
Stortinget i budsjettet for 2020 med en provenynøytral omlegging av finansskatten som
erstatter den forhøyede arbeidsgiveravgiften.
Det er derfor svært overraskende at regjeringen i budsjettet for 2019 foreslår å øke
skatteulempen for finansnæringen, ved at selskapsskatten opprettholdes på 25%, mens
næringslivet generelt får redusert sin skatt fra 23 til 22 %. Gjennom dette forslaget har norsk
finansnæring fra neste år 30% høyere arbeidsgiveravgift, og 15% høyere selskapsskatt enn alt
annet næringsliv. Forslaget bidrar også til å svekke symmetrien i skattesystemet, gjennom at
både selskapsskatten og skatt på utbytte økes i finansnæringen.
I skatteforliket var det bred politisk enighet om at provenyet på finansskatten skulle være 3,5
milliarder kroner. I Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 øker finansskatten til i
overkant av 4 milliarder kroner, og man går dermed bort fra stortingets vedtak om at
endringer i finansskatten skal skje innenfor samme skatteproveny som i dag.
I tillegg inneholder Regjeringens forslag til statsbudsjett endrede skatteregler for
skadeforsikringsselskaper og livforsikringsselskaper/pensjonskasser med virkning fra og med
inntektsåret 2018.
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Norsk finansnæring er avgjørende for det øvrige næringsliv i Norge. Uten konkurransedyktige
rammebetingelser, vil næringens evne til å bidra til nødvendige investeringer i næringslivet
forøvrig. En svakere norsk finansnæring vil i mindre grad være i stand til å bidra til den
omstillingen og endringen norsk næringsliv står midt oppe i.
Finans Norge ber Stortingets finanskomite bidra til at den norske finansnæringens
konkurransekraft ikke ytterligere forverres. Dette kan man gjøre ved å slå fast at provenyet fra
skatteforliket står fast, og at den økte selskapsskatten som nå innføres bør følges opp med at
man fjerner arbeidsgiveravgiftelementet i finansskatten.
En omlegging av dagens forhøyede arbeidsgiveravgift vil være viktig for de tydelige
skadevirkninger dagens finansskatt har for spesielt lokalbanker og sparebanker. Disse
institusjoner er av særlig stor betydning for lokalt næringslivs tilgang til finansiering og
økonomifaglig kompetanse.
•

Ikke gjør lovpålagte avsetninger for skadeforsikringsforetakene skattepliktige.

Regjeringen foreslår gjennom forslag til neste års statsbudsjett endringer i skattereglene for
skadeforsikringsforetak.
Finans Norge stiller seg bak prinsippene som ligger til grunn for forslag til nye skatteregler for
skadeforsikringsforetak. Samtidig er det svært uheldig at man som del av forslag til nye
skatteregler også foreslår å fjerne fradragsretten for avsetninger til naturskadefondet og
garantiordningen. Dette er lovpålagte ordninger og bør derfor unntas fra de generelle
endringene myndighetene nå foreslår for å øke den samtidige tidfestingen av inntekter og
kostnader i skadeforsikringsbransjen.
Finans Norge ber Stortingets finanskomite sørge for at man ikke gjør lovpålagte avsetninger
(herunder avsetninger til naturskadefondet og garantiordningen) for
skadeforsikringsforetakene skattepliktige som del av vedtaket om nye skatteregler for
skadeforsikringsforetakene.
•

Arbeidet med å få på plass en regulatorisk sandkasse for finansnæringen må
prioriteres i 2019.

Finansnæringen har lenge etterlyst en regulatorisk sandkasse for Fintech som gjør det mulig å
drive aktiv innovasjon og forretningsutvikling på området for finansteknologi uten hinder av
alle aktuelle regulatoriske barrierer. Tilsvarende ordninger som den man ønsker i Norge er
etablert i våre naboland. Ordningen har vært en stor suksess.
Gjennom Regjeringens forslag til statsbudsjett gjentas lovnaden om at det skal etableres en
regulatorisk sandkasse for FinTech i løpet av 2019. Det er imidlertid ikke tidfestet når dette
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skal skje. Finans Norge er bekymret for fremdriften, og viser til at også Stortinget tidligere i år
har etterlyst større handlekraft og raskere tempo i dette spørsmålet.
Finans Norge ber Stortingets finanskomite være en pådriver for rask etablering av en
regulatorisk sandkasse i Norge. Etableringen av en slik ordning vil ha direkte og positiv
betydning for den norske finansnæringens innovasjons- og konkurransekraft i møte med
endrede teknologi og forbrukervaner.

•

Det er viktig at Stortinget bidrar til at Kapitaltilgangsutvalgets anbefalinger
følges opp.

Våren 2018 la Kapitaltilgangsutvalget frem sine anbefalinger for å øke næringslivets
kapitaltilgang og effektivisere kapitalmarkedets funksjonsmåte.
Regjeringens forslag til statsbudsjett gir ingen konkret oppfølging av de anbefalinger
Kapitaltilgangsutvalgets rapport gir for å forbedre det norske kapitalmarkedet.
Finans Norge ber Stortingets finanskomite bidra til at Kapitaltilgangsutvalget viktigste
anbefalinger følges opp, og at man allerede i 2019 tar grep i forlengelsen av utvalgets
utredning. En forbedring av det norske kapitalmarkedet er viktig for å øke næringslivets
omstillingsevne og stimulere til økt gründerskap og innovasjon.
Følgende anbefalinger fra utvalget bør spesielt prioriteres:
•

Utformingen av norsk regulering bør, i tillegg til å vektlegge finansiell stabilitet, så langt
som mulig ta hensyn til norske bankers konkurranseevne i lokale markeder. Avvik i
reguleringer fra praksis i EØS-området bør begrunnes særskilt.

•

Forslaget til ny finansavtalelov bør tas opp til ny vurdering, og det bør gjøres en full
konsekvensutredning.

•

Norge bør følge regelverksutviklingen i EU og sikre rask og effektiv innføring av regler
om verdipapirisering i Norge, slik at norske finansforetak og investorer får fullverdig
tilgang til denne muligheten. Sikker og transparent verdipapirisering kan øke
størrelsen på obligasjonsmarkedet, og dermed gjøre markedet mer attraktivt for nye
utstedere i forlengelsen av økt likviditet.

•

Regelverket for låneformidlingsplattformer bør klargjøres ytterligere, og utilsiktede
hindringer for etablering og drift av plattformer både for lån og egenkapital bør fjernes.
I påvente av et felleseuropeisk regelverk for folkefinansiering bør det vurderes å
etablere et norsk regelverk både for låne- og egenkapitalplattformer. I utformingen av
et eventuelt norsk regelverk bør det ses hen til våre naboland.
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Finans Norge ber Stortingets finanskomite legge til rette for grønn konkurransekraft gjennom
konkrete tiltak som fremmer omstillingen av norsk næringsliv med utgangspunkt i
bærekraftige forretningsmodeller. Satsingen på næringsrettet forskning må styrkes og det må
gis tydelige insentiver som gjør det lønnsomt å investere i morgendagens teknologi og
forretningsmuligheter ut fra en langsiktig ambisjon om et mer bærekraftig næringsliv.
Finansnæringen må underlegges rammevilkår som gjør det mulig å støtte norsk næringsliv i
omstillingen og sikrer lokalbankenes tilstedeværelse i møte med bedriftenes behov for kapital
og økonomifaglig kompetanse.
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Budsjettinnspill Næringskomiteen
▪

Det må etableres en regulatorisk sandkasse for FinTech bedrifter straks.

▪

Endringer i finansskatten må sikre at finansnæringens konkurransekraft ikke
ytterligere forverres. Omleggingen må være provenynøytral i tråd med skatteforliket.

▪

Av hensyn til omstillingsevnen i næringslivet og tilgang på kapital, er det avgjørende at
Stortinget sikrer at Kapitaltilgangsutvalgets anbefalinger følges opp så raskt som mulig.

▪

Det er viktig at Stortingets næringskomite er bevisst på den viktige rollen norsk
finansnæring spiller når det gjelder finansiering av vekst og omstilling i norske
virksomheter. Det gjelder også omstilling for å sikre grønn konkurransekraft hvor
finansnæringen både er en aktiv pådriver gjennom sitt eierskap og sin långivning, og
gjennom sin kanalisering av kapital til nye bærekraftige prosjekter.

Nærmere om den enkelte sak:
•

Arbeidet med å få på plass en regulatorisk sandkasse for finansnæringen må
prioriteres i 2019.

Finansnæringen har lenge etterlyst en regulatorisk sandkasse for Fintech som gjør det mulig å
drive aktiv innovasjon og forretningsutvikling på området for finansteknologi uten hinder av
alle aktuelle regulatoriske barrierer. Tilsvarende ordninger som den man ønsker i Norge er
etablert i våre naboland. Ordningen har vært en stor suksess.
Gjennom Regjeringens forslag til statsbudsjett gjentas lovnaden om at det skal etableres en
regulatorisk sandkasse for FinTech i løpet av 2019. Det er imidlertid ikke tidfestet når dette
skal skje. Finans Norge er bekymret for fremdriften, og viser til at også Stortinget tidligere i år
har etterlyst større handlekraft og raskere tempo i dette spørsmålet.
Finans Norge ber Stortingets næringskomite være en pådriver for rask etablering av en
regulatorisk sandkasse i Norge. Etableringen av en slik ordning vil ha direkte og positiv
betydning for den norske finansnæringens innovasjons- og konkurransekraft i møte med
endrede teknologi og forbrukervaner.

•

Finansnæringens konkurransekraft må forbedres gjennom en provenynøytral
omlegging av finansskatten.
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Et enstemmig Storting har stilt seg bak et krav om at Regjeringen må komme tilbake til
Stortinget i budsjettet for 2020 med en provenynøytral omlegging av finansskatten som
erstatter den forhøyede arbeidsgiveravgiften.
Det er derfor svært overraskende at regjeringen i budsjettet for 2019 foreslår å øke
skatteulempen for finansnæringen, ved at selskapsskatten opprettholdes på 25%, mens
næringslivet generelt får redusert sin skatt fra 23 til 22 %. Gjennom dette forslaget har norsk
finansnæring fra neste år ha 30% høyere arbeidsgiveravgift, og 15% høyere selskapsskatt enn
alt annet næringsliv. Forslaget bidrar også til å svekke symmetrien i skattesystemet, gjennom
at både selskapsskatten og skatt på utbytte økes i finansnæringen.
I skatteforliket var det bred politisk enighet om at provenyet på finansskatten skulle være 3,5
milliarder kroner. I Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 øker finansskatten til i
overkant av 4 milliarder kroner, og man går dermed bort fra stortingets vedtak om at
endringer i finansskatten skal skje innenfor samme skatteproveny som i dag.
I tillegg inneholder Regjeringens forslag til statsbudsjett endrede skatteregler for
skadeforsikringsselskaper og livforsikringsselskaper/pensjonskasser med virkning fra og med
inntektsåret 2018.
Norsk finansnæring er avgjørende for det øvrige næringsliv i Norge. Uten konkurransedyktige
rammebetingelser, vil næringens evne til å bidra til nødvendige investeringer i næringslivet
forøvrig. En svakere norsk finansnæring vil i mindre grad være i stand til å bidra til den
omstillingen og endringen norsk næringsliv står midt oppe i.
Finans Norge ber Stortingets næringskomite bidra til at den norske finansnæringens
konkurransekraft ikke ytterligere forverres. Dette kan man gjøre ved å slå fast at provenyet fra
skatteforliket står fast, og at den økte selskapsskatten som nå innføres bør følges opp med at
man fjerner arbeidsgiveravgiftelementet i finansskatten.
En omlegging av dagens forhøyede arbeidsgiveravgift vil være viktig for de tydelige
skadevirkninger dagens finansskatt har for spesielt lokalbanker og sparebanker. Disse
institusjoner er av særlig stor betydning for lokalt næringslivs tilgang til finansiering og
økonomifaglig kompetanse

•

Det er viktig at Stortinget bidrar til at Kapitaltilgangsutvalgets anbefalinger
følges opp.

Våren 2018 la Kapitaltilgangsutvalget frem sine anbefalinger for å øke næringslivets
kapitaltilgang og effektivisere kapitalmarkedets funksjonsmåte.
Regjeringens forslag til statsbudsjett gir ingen konkret oppfølging av de anbefalinger
Kapitaltilgangsutvalgets rapport gir for å forbedre det norske kapitalmarkedet.
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Finans Norge ber Stortingets næringskomite bidra til at Kapitaltilgangsutvalget viktigste
anbefalinger følges opp, og at man allerede i 2019 tar grep i forlengelsen av utvalgets
utredning. En forbedring av det norske kapitalmarkedet er viktig for å øke næringslivets
omstillingsevne og stimulere til økt gründerskap og innovasjon.
Følgende anbefalinger fra utvalget bør spesielt prioriteres:
•

Utformingen av norsk regulering bør, i tillegg til å vektlegge finansiell stabilitet, så langt
som mulig ta hensyn til norske bankers konkurranseevne i lokale markeder. Avvik i
reguleringer fra praksis i EØS-området bør begrunnes særskilt.

•

Forslaget til ny finansavtalelov bør tas opp til ny vurdering, og det bør gjøres en full
konsekvensutredning.

•

Norge bør følge regelverksutviklingen i EU og sikre rask og effektiv innføring av regler
om verdipapirisering i Norge, slik at norske finansforetak og investorer får fullverdig
tilgang til denne muligheten. Sikker og transparent verdipapirisering kan øke
størrelsen på obligasjonsmarkedet, og dermed gjøre markedet mer attraktivt for nye
utstedere i forlengelsen av økt likviditet.

•

Regelverket for låneformidlingsplattformer bør klargjøres ytterligere, og utilsiktede
hindringer for etablering og drift av plattformer både for lån og egenkapital bør fjernes.
I påvente av et felleseuropeisk regelverk for folkefinansiering bør det vurderes å
etablere et norsk regelverk både for låne- og egenkapitalplattformer. I utformingen av
et eventuelt norsk regelverk bør det ses hen til våre naboland.

Finans Norge ber Stortingets næringskomite legge til rette for grønn konkurransekraft
gjennom konkrete tiltak som fremmer omstillingen av norsk næringsliv med utgangspunkt i
bærekraftige forretningsmodeller. Satsingen på næringsrettet forskning må styrkes og det må
gis tydelige insentiver som gjør det lønnsomt å investere i morgendagens teknologi og
forretningsmuligheter ut fra en langsiktig ambisjon om et mer bærekraftig næringsliv.
Finansnæringen må underlegges rammevilkår som gjør det mulig å støtte norsk næringsliv i
omstillingen og sikrer lokalbankenes tilstedeværelse i møte med bedriftenes behov for kapital
og økonomifaglig kompetanse.
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Budsjettinnspill Utenriks- og forsvarskomiteen
▪

Finansnæringen er en del av samfunnssikkerheten

▪

Finansnæringen er tjent med proaktivt, engasjert og inkluderende samarbeid i EØS

▪

Norsk finansnæring i verden etter Brexit

Nærmere om den enkelte sak:
▪

Finansnæringen er en del av samfunnssikkerheten

Uten fungerende betalingssystemer vil samfunnsmaskineriet stoppe opp. Det innebærer at
kriminalitet som rammer finansnæringen også har et nasjonalt og internasjonalt sikkerhetsaspekt.
Finansforetakene bidrar til verdiskapning og vekst i hele landet og næringens tjenester brukes
daglig av folk flest over det ganske land. Samtidig er selvfølgelig finansnæringen et helt nødvendig
forbindelsesledd med utlandet. Næringens arbeid mot hvitvasking og terrorfinansiering er en viktig
del av beskyttelsen av det frie samfunnet.
Konkurransebildet innenfor bank- og finanssektoren er i stor endring, blant annet som følge av
innføringen av EUs reviderte betalingsdirektiv, PSD2. Dette direktivet regulerer
betalingsformidlingen i EU/EØS og åpner opp for konkurranse fra en rekke aktører med base både
innenfor og utenfor Norge. Slike aktører kan med en konsesjon innenfor EØS-området være i
direkte konkurranse med norske finansforetak. Andre konkurrenter omfatter store
teknologiselskaper som Facebook, Apple, Google, Amazon, m.fl. I tråd med det nye direktivet vil
bankene måtte åpne sin infrastruktur for å legge til rette for at nye aktører som reguleres av
direktivet, kan initiere betalinger og hente ut kontoinformasjon på vegne av kundene. Direktivet vil
bidra til å skape legitim konkurranse i markedet og de ulike aktørene legger betydelig vekt på å
sikre systemenes integritet. Det finansielle systemet og aktørene er til enhver tid avhengig av
publikums tillit.
Finansnæringen tar sin oppgave som del av samfunnssikkerheten på alvor. Det er et viktig og
krevende arbeid å beskytte systemene for angrep fra lite vennligsinnede aktører. For å sikre god
beskyttelse mot cyberangrep og sørge for sikre finansielle tjenester med høy tillit i samfunnet har
nordisk finansnæring bl.a. etablert Nordic Financial CERT som arbeider mot cyberkriminalitet rettet
mot næringen. Organisasjonen er tuftet på det norske FinansCERT som ble etablert i 2013.
Videre omfatter arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap et ansvar for å følge opp
europeiske regler og standarder som i vesentlig grad gjelder Norge gjennom EØS-avtalen. Ny
sikkerhetslov med tilhørende forskrifter, er på beddingen. Dette rammeverket vil få et videre
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anvendelsesområde enn nåværende lov. For Finans Norge er det helt sentralt at de nye reglene må
gjelde likt for alle virksomheter som har konsesjon til å tilby tjenester i det norske markedet. Dette
er viktig både for å kunne oppfylle lovens krav og målsettinger og for å sikre like konkurransevilkår.
At like regler gjøres gjeldende for samme tjenester – uansett om aktørene er basert utenfor Norge –
er nødvendig for å sikre at det ikke oppstår svakheter og sårbarheter i det nasjonale
sikkerhetsregimet.
Finansnæringen er en internasjonal næring og benytter seg i stor grad av tjenestekjøp fra
internasjonale leverandører. Det er positivt at det nå legges til rette for bedre klarering av personell
som utfører kritiske funksjoner. Samtidig må disse reglene utformes slik at det ikke skaper
unødvendige hindringer for å benytte internasjonale løsninger og internasjonal ekspertise. Slike
hindringer vil på sikt bli konkurransevridende med negativ effekt for norsk finansnæring.
▪

Finansnæringen er tjent med proaktivt, engasjert og inkluderende samarbeid i
EØS

Produksjonen av finansielle tjenester i Norge reguleres av EU-regelverk som tas inn i Norge
gjennom EØS-avtalen. Knapt noe annet område i EØS-avtalen inneholder en så omfattende
regulering som finansområdet. I etterkant av finanskrisen har både regelverkets volum og
harmoniseringsgrad økt vesentlig. Det nasjonale handlingsrommet ved implementeringen av dette
regelverket er svært begrenset. Det norske markedet har dessuten et såpass beskjedent omfang at
internasjonale aktører har liten interesse av å sette seg inn i særnorske forhold. Særnorske regler
vil, gitt disse betingelsene, lede til høyere priser i Norge. Disse forhold gjør at myndighetenes mål
om tidlig prioritering, posisjonering og påvirkning er spesielt viktig når det gjelder finansielle
tjenester.
Finans Norge har etterlyst at norske myndigheter engasjerer seg på et tidlig tidspunkt i utviklingen
av den europeiske lovgivningen på finansområdet. Det er gledelig at det er tatt et første skritt i å
forbedre evnen til tidlig engasjement i Brussel. Vi ser fram imot at arbeidet skal bli en mer integrert
del av departementenes arbeid. Det vil øke Norges evne til å bidra til utviklingen av fornuftige
rammebetingelser. Det vil også bidra til mindre risiko for nye store etterslep når det gjelder
innlemmelse av EU-lovgivning i EØS-avtalen.
▪

Norsk finansnæring i verden etter Brexit

Plasseringsbestemmelsene for midlene i Statens pensjonsfond utland medfører at
spareoverskuddet i Norge ikke plasseres i Norge. Det innebærer at norske finansinstitusjoner i
svært stor grad må låne opp midler i utlandet for å kunne låne ut til norske bedrifter og forbrukere.
Det globale finanssenteret i Storbritannia er i dag helt sentralt for både arrangering og sikring av
finansiering av norsk næringsliv og bosteder. Tilgang til dype og likvide markeder med kompetente
markedsaktører også etter Brexit er avgjørende for prissettingen i det norske kredittmarkedet.
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Når/dersom Storbritannia forlater den Europeiske Unionen vil forutsetningene for den norske
finansnæringens virkemåte i London-markedet forandres. Det er viktig for finansieringen av norsk
økonomi at norsk finansnæring fortsetter å ha et nært samarbeid med det brittiske finansmarkedet.
Dette gjelder selv om det vil vokse fram alternative markedsplasser for ulike produkter i EU.
Storbritannia har også vært en nær alliert til Norge når det gjelder påvirkningsarbeidet i EU. Brexit
gjør at Norge, og norsk finansnæring, må fokusere på å skape nye allianser for å sikre innflytelse i
prosessene i Brussel. Her står det nordiske samarbeidet sentralt for finansnæringen.
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Budsjettinnspill Arbeids- og sosialkomiteen
▪

Rammevilkårene innenfor arbeidslivet må moderniseres. Dette vil sikre norske
arbeidsplasser i fremtiden.

▪

Mangfold i arbeidslivet gir innovasjon og økt konkurransekraft. Derfor må mangfold
stimuleres.

▪

Sykelønnsordningen må gjøres bærekraftig – også for fremtidens arbeidstakere.

▪

Det er viktig at Arbeids- og sosialkomiteens medlemmer er bevisst på den viktige rollen
norsk finansnæring spiller når det gjelder finansiering av vekst og omstilling i norske
virksomheter. Det gjelder også omstilling for å sikre grønn konkurransekraft hvor
finansnæringen både er en aktiv pådriver gjennom sitt eierskap og sin långivning, og
gjennom sin kanalisering av kapital til nye bærekraftige prosjekter.

Nærmere om den enkelte sak:
•

Rammevilkårene innenfor arbeidslivet må moderniseres. Dette vil sikre norske
arbeidsplasser i fremtiden.

Teknologiutvikling, nye konkurranseflater og et mer individuelt arbeidsliv stiller krav til økt
fleksibilitet i arbeidslivet. Dagens arbeidsmiljølov er ikke tilpasset et samfunn preget av raske
omstillinger. Skal norske bedrifter i fremtiden kunne konkurrere i et marked som bl.a. vil
preges av store internasjonale teknologiselskap. må rammevilkårene innenfor arbeidslivet
moderniseres. Dette vil sikre norske arbeidsplasser.
Finans Norge ber Stortingets arbeids- og sosialkomite være en pådriver for at
arbeidstidsreguleringene gjøres mer fleksible, uten at arbeidstakernes grunnleggende
rettigheter svekkes. Dette vil styrke norske bedrifters muligheter til å konkurrere med selskap
som leverer digitale tjenester på tvers av landegrensene.

•

Mangfold i arbeidslivet gir innovasjon og økt konkurransekraft. Derfor må
mangfold stimuleres.

Behovet for økt omstillingstakt krever økt innovasjon. Innovasjon oppnår vi når mangfold
preger bedriftskulturen. Når perspektiver som kvinner, ansatte med multikulturell bakgrunn
og ansatte med ulik seksuell orientering, bringes inn i forretningsdriften, skapes økt
konkurransekraft. Derfor må norske bedrifter oppmuntres til økt satsning på mangfold.
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Finans Norge støtter derfor forslaget om å forankre likestillingsarbeidet i virksomhetens styre.
Imidlertid er Finans Norge skeptisk til å pålegge virksomhetene å jobbe med likestilling etter
en konkret arbeidsmetode. Ingen virksomheter er like. Partene i finansnæringen har derfor
utviklet en verktøykasse der bedriftene kan velge den arbeidsmetoden som passer
virksomheten best.

•

Sykelønnsordningen må gjøres bærekraftig – også for fremtidens arbeidstakere.

Sammenliknet med andre land har Norge et høyt sykefravær og en høy andel
uførepensjonister. Med lavere oljeinntekter og økt aldring av befolkningen kan dagens
velferdsordninger ikke opprettholdes på sikt, med mindre vi får flere i arbeid og færre på
trygd. De fleste trygdeforløp som ender med sykefravær, ender med uførepensjon. Derfor må
vi sørge for at færre går lenge og passivt på sykepenger.
Finans Norge ber med bakgrunn i dette om at sykelønnsordningen igjen settes på dagsorden og
at konkrete tiltak som bl.a. økt bidrag fra både arbeidsgiver og arbeidstaker vurderes.
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Budsjettinnspill Familie- og kulturkomiteen
▪

Mangfold i arbeidslivet gir innovasjon og økt konkurransekraft. Derfor må mangfold
stimuleres.

▪

Finans Norge støtter regjeringens forslag om å forankre likestillingsarbeidet i
virksomhetens styre.

▪

Foreldrepermisjonen må på sikt likedeles mellom foreldrene.

▪

Finans Norge støtter Regjeringens forslag til økt fedrekvote ved 80 prosent uttak.

▪

Fedre må få selvstendig opptjeningsrett til foreldrepenger.

▪

Kontantstøtten må avvikles.

▪

Positiv budsjettøkning for Forbrukertilsynet. Økningen må også brukes til tilsyn med
avtalevilkår for nye digitale fullmakttjenester på betalingsområdet.

▪

Det er viktig med god markedsregulering av digitale plattformers ansvar – dette må
også gjelde på finansområdet (f.eks Crowdfunding, venneforsikring, vennebetaling og
vennelån).

▪

Den varslede «Stortingsmelding om forbrukerpolitikken» må inneholde en diskusjon
om organiseringen av forbrukerapparatet.

▪

Husholdningenes gjeldssituasjon tilsier endringer i gjeldsinformasjonslovgivningen.

Nærmere om den enkelte sak:

•

Mangfold i arbeidslivet gir innovasjon og økt konkurransekraft. Derfor må
mangfold stimuleres.

Behovet for økt omstillingstakt krever økt innovasjon. Innovasjon oppnår vi når mangfold
preger bedriftskulturen. Når perspektiver som kvinner, ansatte med multikulturell bakgrunn
og ansatte med ulik seksuell orientering, bringes inn i forretningsdriften, skapes økt
konkurransekraft. Derfor må norske bedrifter oppmuntres til økt satsning på mangfold.
Finans Norge er imidlertid skeptisk til å pålegge virksomhetene å jobbe med likestilling etter
en konkret arbeidsmetode. Ingen virksomheter er like. Partene i finansnæringen har derfor
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utviklet en verktøykasse der bedriftene kan velge den arbeidsmetoden som passer
virksomheten best.
•

Finans Norge støtter regjeringens forslag om å forankre likestillingsarbeidet i
virksomhetens styre.

Arbeidet med mangfold og likestilling er en topplederoppgave. Styret og toppledelsen må
fastsette klare mål og følge opp arbeidet, samt kommunisere viktigheten av arbeidet internt
og eksternt. Basert på målene må tiltak iverksettes og arbeidet med mangfold og likestilling
organiseres systematisk. Status på mangfold og likestilling må kartlegges, mål og tiltak må
fastsettes på bakgrunn av kartleggingen, tiltakene må jevnlig evalueres og tilstanden må
rapporteres jevnlig til styret.
•

Foreldrepermisjonen må på sikt likedeles mellom foreldrene.

Finans Norge støtter en likedeling av foreldrepermisjonen mellom mor og far, slik foreslått av
Ellingsæter-utvalget. Det er fortsatt en utfordring at menn og kvinner har forskjellige
karriereløp når de får barn. Dermed mister arbeidslivet verdifull kompetanse og arbeidskraft.
En likedelt foreldrepermisjon vil likestille mor og far som omsorgspersoner og gi begge kjønn
bedre mulighet til å satse både på familie og yrkeskarriere. Permisjonstiden vil ikke lenger være
mors rettighet, men begge foreldres delte rettighet. Et annet viktig aspekt ved likedelt
foreldrepermisjon er at arbeidsgivere i mindre grad vil vektlegge kjønn ved ansettelser og
forfremmelser, da de kan forvente mer likhet i fravær for både kvinner og menn når de får barn.
• Finans Norge støtter regjeringens forslag til økt fedrekvote ved 80 prosent uttak.
Forslaget er et viktig bidrag i arbeidet for økt likestilling i arbeidslivet og i hjemmet.
• Fedre må få selvstendig opptjeningsrett til foreldrepenger.
Dagens ordning, der fars rett til foreldrepenger avhenger av at mor går ut i jobb eller utdanning,
innebærer en forskjellsbehandling av mor og far som omsorgspersoner og fratar en del fedre
muligheten til å være hjemme med barna. En slik rett vil øke likestillingen i arbeidslivet.
•

Kontantstøtten må avvikles.

Da kontantstøtteordningen ble innført i 1998 var det stor mangel på barnehageplasser.
Behovet for ordningen har blitt mindre i takt med barnehageutbyggingen og innføring av rett
til barnehageplass for 1–5 åringer i 2009. Ordningen bidrar til at mange barn som ville hatt
stort utbytte av å gå i barnehage, i stedet er hjemme. Fjerning av kontantstøtten vil gi økt
deltakelse av kvinner i arbeidslivet og bedre integrering av innvandrerkvinner og -barn.
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▪

Positiv budsjettøkning for Forbrukertilsynet

Finans Norge er opptatt av et ryddig finansmarked for både forbrukere og finansinstitusjoner.
Forbrukertilsynet er en av flere tilsynsmyndigheter som gjør en viktig jobb for å bidra til dette.
Forbrukertilsynets arbeidsfelt er svært omfattende, da det omfatter tilsyn med alle markeder
hvor forbrukerne ferdes. Finans Norge mener det er positivt at tilsynet gjennom statsbudsjettet
for 2019 tilføres økte midler, slik at tilsynet med finansmarkedet kan opprettholdes og styrkes.
Barne- og likestillingsdepartementet skriver i begrunnelsen for budsjettøkningen at det skal
brukes til bedre digitalt forbrukervern. Finans Norge vil peke på at det skjer svært store
endringer i det digitale betalingsmarkedet som vil påvirke forbrukerne vesentlig, ved
gjennomføringen av EUs andre betalingsdirektiv (PSD 2). Det bør derfor presiseres at en av
tilsynets prioriterte oppgaver bør være å føre tilsyn med at avtalevilkår som tilbys i tilknytning
de nye tjenestene ikke er urimelige. Likeledes bør man sørge for at Forbrukertilsynet gir
forbrukerne god informasjon om hva de bør være oppmerksom på når de benytter aktører
som opererer i lys av mulighetene PSD2 åpner for.
▪

Det er viktig med god markedsregulering av digitale plattformers ansvar
generelt – dette må også gjelde på finansområdet (f.eks. Crowdfunding,
venneforsikring, vennebetaling og vennelån)

NOU 2017:4 Delingsøkonomien - muligheter og utfordringer var på høring i 2017. Finans
Norge er generelt positive til de muligheter som delingsøkonomien gir. Dette forutsatt at
konkurransen mellom eksisterende og nye aktører foregår på like vilkår.
Et uavklart spørsmål er hvilket ansvar plattformene har og bør ha i delingsøkonomien. Dette
gjelder også for finansielle tjenester som tilbys via plattformer i delkingsøkonomien, slik som
Crowdfunding, venneforsikring- og vennelånstjenester.
Det er usikkert om forbrukerne har og bør ha samme sikkerhet som ved tradisjonelle bank- og
forsikringstjenester. Særlig bør det vurderes hvordan forbrukerne kan settes i stand til å
forstå risikoen knyttet til tjenestene som nevnt i foregående avsnitt. Finans Norge har tidligere
anmodet Finansdepartementet om lovgivning knyttet til crowdfunding. Det er viktig at både
lovgivning og tilsyn bidrar til ryddige markedsforhold også når det gjelder finansielle tjenester
som utvikles/tilbys gjennom digitale plattformer.
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▪

Den varslede «Stortingsmelding om forbrukerpolitikken» må inneholde en
diskusjon om organiseringen av forbrukerapparatet.

Barne- og likestilingsdepartementet har varslet en Stortingsmelding om forbrukerpolitikken i
2019. Finans Norge har spilt inn problemstillingene med digitale plattformer også der. I tillegg
har vi spilt inn at vi mener Stortinget bør få muligheten til å vurdere organiseringen av
forbrukerapparatet.
I 2015 la Difi frem rapporten «Gjennomgang av det statlige forbrukerapparatet». I rapporten
trekkes det frem som et problem at Forbrukerrådet har to ulike roller: på den ene siden er det
et forvaltningsorgan som utfører mekling i forbrukertvister, mens det på den andre siden er en
interessepolitisk organisasjon. Finans Norge er også kritiske til denne sammenblandingen av
roller. Som en oppfølging til Difi-rapporten, har Forbrukerrådet foretatt en omorganisering, og
forsøkt å skille rådgivning og mekling tydeligere fra hverandre både geografisk og
organisatorisk. Etter vår mening er det ikke godt nok. Stortinget har ikke vurdert det samlede
forbrukerapparatet siden år 2000. Det er lenge siden. Stortingsmeldingen bør derfor legge opp
til en diskusjon om dette.
▪

Husholdningenes gjeldssituasjon tilsier endringer i
gjeldsinformasjonslovgivningen.

Husholdningenes gjeldssituasjon, spesielt veksten i forbrukslån, er omtalt i Nasjonalbudsjettet,
og har vært gjenstand for diskusjoner i Stortinget flere ganger det siste året. Finans Norge har
vært positive til innføringen av regulering i dette markedet, og har selv også bidratt med
løsninger. Når vi ikke har støttet innføring av rentetak nå, henger det sammen med flere
forhold, men først og fremst at vi bør avvente innføringen og se effekten av
gjeldsportalen/gjeldsregisteret. Finans Norge har fått konsesjon til å drive gjeldsportal
gjennom selskapet Norske Gjeldsinformasjon AS.
I følge dagens lovgivning er det bare usikret kreditt som kan formidles via
gjeldsinformasjonstjenesten. For å gi kredityterne best mulig grunnlag for å foreta en god
kredittvurdering på, og dermed bidra til at forbrukerne ikke pådrar seg høyere gjeld enn de
kan håndtere, mener Finans Norge at regelverket bør endres slik at også pantesikret gjeld (som
boliglån) og annen gjeld (som gjeld til staten) bør fremkomme i en slik tjeneste.
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Budsjettinnspill Utdannings- og forskningskomiteen
▪

Personlig økonomi må ivaretas som del av fagfornyelsen / nye læreplaner.

▪

Undervisningspersonell må gis tilstrekkelig opplæring i personlig økonomi.

▪

Nytt opplæringsmateriell må være klart til de nye læreplanene skal implementeres i
grunnutdanningen fra høsten 2020.

▪

Fleksible og nettbaserte kurs i digital kompetanse må åpnes for alle, også de uten
formell høyere utdannelse.

▪

Finansnæringens erfaringer fra digital omstilling må trekkes inn i arbeidet med å
utvikle videreutdanningstilbud i digital kompetanse.

Nærmere om den enkelte sak:

▪

Personlig økonomi må sterkere inn i skolen

Samfunnsutviklingen preges av økt individualisering i kombinasjon med stor tilgang på
informasjon. Ungdom møter flere økonomiske fristelser enn før, og i stadig yngre alder.
Forbrukspress kombinert med avbetalingsløsninger, uregulerte låneordninger i sosiale medier
og manglende kunnskap om konsekvenser er en farlig blanding. Betalingsproblemer tidlig i
livet gir et dårlig økonomisk utgangspunkt. Den enkelte tar på seg større risiko, og sparing til
egen bolig og egen pensjon er blitt mer aktuelt enn før. Uten nødvendig kunnskap er det lett å
trå feil.
Finans Norge er derfor glad for at det fra 2020 blir mer systematisk undervisning i personlig
økonomi, for så langt har det vært tilfeldig hvem som får opplæringen, og dessuten har det
vært altfor lite. Finansnæringen gjør en stor innsats og bidro sammen med UE til at omtrent 40
000 elever fikk økonomiopplæring forrige skoleår.
Finans Norge ber Stortingets utdannings- og forskningskomite følge med på arbeidet som skjer
i forbindelse med fagfornyelsen i regi av Utdanningsdirektoratet. Spesielt er det viktig at
intensjonen bak fornyelsen følges opp, som er å forberede de unge på morgendagens arbeidsog samfunnsliv. Det haster med å gi de unge opplæring i personlig økonomi. Samfunnet har
ikke råd til å utsette dette lenger.
Finans Norge ber utdannings- og forskningskomiteen følge spesielt med på at:
•

Temaet personlig økonomi blir ivaretatt i læreplanene slik Stortinget har forutsatt.
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•

Læreplanene for lærerutdanningen fornyes i samsvar med fagfornyelsen for
grunnutdanningen, slik at lærerne blir gitt tilstrekkelig opplæring.

•

Nytt opplæringsmateriell med nødvendige endringer er klart til de nye læreplanene
skal implementeres i grunnutdanningen fra høsten 2020.

▪

Kompetansereform og digital kompetanse

Skal man lykkes i fremtidens arbeidsliv, trenger man grunnleggende forståelse av vår digitale
verden og hvordan teknologi påvirker samfunnet, livene våre og måten vi arbeider på.
Tverrfaglig og digital kompetanse blir viktigere i arbeidslivet fremover. Forslaget om utvikling
av fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse ønskes derfor velkommen av Finans
Norge.
Finans Norge mener at tilbudet må treffe og gjøres tilgjengelig for så mange som mulig. Det
finnes allerede i dag relevante kurs på universiteter og høyskoler, men mange av disse er
begrenset til personer med høyere formell utdannelse. Finans Norge mener at slike fleksible og
nettbaserte løsninger må kunne åpnes for alle, også for personer uten universitets- eller
høyskolegrader. Det er også viktig å satse mer på bruk av video-overføring og MOOCS1 for å nå
ut til større grupper og hele landet.
Tilbudene må utvikles i tett samarbeid med næringslivet. Finansnæringen står helt i frontlinjen
i utviklingen med digitalisering av forretning og arbeidshverdag. Både næringens erfaringer og
nåværende utfordringer og behov gjør finansnæringen til en svært nyttig og kompetent
bidragsyter i arbeidet med digital kompetanse.
Finans Norge ber Stortingets utdannings- og forskningskomite bidra til at:
•

Fleksible og nettbaserte kurs i digital kompetanse åpnes for alle, også de uten formell
høyere utdannelse

•

Finansnæringens erfaringer fra digital omstilling, nåværende utfordringer og behov
trekkes inn arbeidet med å utvikle videreutdanningstilbud på området for digital
kompetanse.

1

Massive Open Online Course: Massivt åpent nettkurs er fjernundervisningskurs som følges på nett hvor studieplasser ikke er begrenset av antall
lærere, slik at antall studenter kan være flere tusen. Studenter deltar gjennom strømming av forelesninger, aktivitet i gruppediskusjoner, lese
pensum, skrive oppgaver og løse flervalgsoppgaver på nett.
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Budsjettinnspill Energi- og miljøkomiteen
▪

Arbeidet med å lage en strategi for sirkulær økonomi må prioriteres.

▪

Statens Pensjonsfond Utland bør kunne investere i unotert infrastruktur for fornybar
energi.

▪

Staten må ta et større og tydeligere ansvar for å bistå kommunene i håndtering av
overvannsutfordringene.

▪

Staten må sørge for at kommunene får økt kunnskap om naturskaderisiko gjennom
offentlig-privat samarbeid.

Nærmere om den enkelte sak:
▪

Arbeidet med å lage en strategi for sirkulær økonomi må prioriteres.

I februar ba Stortinget regjeringen om å lage en nasjonal strategi for sirkulær økonomi i
forbindelse av behandlingen av Meld. St. 45 (2016-2017) Avfall som ressurs – avfallspolitikk og
sirkulær økonomi. Arbeidet med strategien er ifølge Klima- og miljødepartementet utsatt til
våren 2019. Dette mener vi går altfor sakte. Norge må nå ta på seg ledertrøyen og bli globalt
ledende innenfor sirkulære produkter, løsninger og teknologi.
Et bredt spekter av organisasjoner som NITO, Abelia, Circular Norway, Regnskap Norge og
Finans Norge mener at potensialet for sirkulær vekst i Norge er stort, både målt ved styrket
grønn konkurransekraft, levestandard og klimavirkning. Det vil samtidig være en effektiv måte
å realisere Parisavtalen på.
Finans Norge ber Stortingets energi- og miljøkomite bidra til at arbeidet med å lage en strategi
for sirkulær økonomi prioriteres sett i lys av potensialet for sirkulær vekst i Norge. Det bør fra
Stortingets side også stilles tydelige krav til at strategien skal inneholde forslag til konkrete
virkemidler som bidrar til at norsk næringslivs potensial grønn konkurransekraft lar seg
realisere.
▪

Statens Pensjonsfond Utland bør kunne investere i unotert infrastruktur for
fornybar energi.

I meldingen Statens pensjonsfond 2018 la Finansdepartementet opp til å vurdere om
investeringer i unotert infrastruktur for fornybar energi kan gjennomføres innenfor rammene
av de særskilte miljørelaterte investeringsmandatene, med krav til åpenhet, avkastning og
risiko som for øvrige investeringer i SPU. Det ble også lagt opp til å gjennomgå reguleringen av
miljømandatene mer generelt, herunder mandatenes størrelse.
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I finanskomiteens innstilling i anledning meldingen om Statens Pensjonsfond 2018 (Innst. 370
S (2017–2018)) ble følgende protokollert: «Komiteen viser til at investeringsmulighetene
innen unotert infrastruktur har vært diskutert og vurdert flere ganger, blant annet
investeringsmulighetene innen utvikling av fornybare energikilder. Komiteen vil på denne
bakgrunn be departementet komme tilbake til Stortinget senest i neste års melding med et
konkret forslag til mandat for investeringer i unotert infrastruktur for fornybar energi under
miljømandatet, med krav til åpenhet, avkastning og risiko som for øvrige investeringer.»
Komiteens flertall ba i forbindelse med innstillingen departementet vurdere om rammene for
miljømandatene bør økes for Statens Pensjonsfond Utland.
Finans Norge ber Stortingets energi- og miljøkomite om å merke seg de viktigste
hovedsynspunktene i anledning denne saken:
1. Fondets langsiktighet taler for at det bør kunne foretas investeringer i unotert
infrastruktur. Dette vil kunne gi et bedre forhold mellom avkastning og risiko i fondet.
Det er dessuten et stort globalt behov for infrastrukturinvesteringer, særlig knyttet til
produksjon av fornybar energi.
2. Investeringshorisonten til Statens pensjonsfond utland er i prinsippet uendelig, og
hensynet til avkastning bør derfor tillegges betydelig vekt i avveiningen mellom
forventet avkastning og risiko. Etter vårt syn bør aksjeandelen i fondets strategiske
referanseindeks økes til 75 prosent, slik Norges Bank tilrår.
Norge finansierer en rekke klimatiltak utenfor egne grenser, blant annet innen fornybar energi,
tiltak som reduserer avskoging av tropisk skog og klimatilpasning i utviklingsland. Tiltakene
bidrar til å redusere de globale utslippene av klimagasser. Denne typen støtte og samarbeid er
en sentral del av det eksisterende rammeverket under FNs klimakonvensjon og oppfølgingen
av Parisavtalen.
Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til klima og miljørettet bistand, herunder fornybar
energi, klima- og skogsatsingen og arbeidet mot marin forsøpling, med over 1 mrd. kroner.
Tiltakene bør ses i sammenheng med å åpne opp for investeringer i unotert infrastruktur, som
i hovedsak vil være investeringer i fornybar energi.

▪

Staten må ta et større og tydeligere ansvar for å bistå kommunene i håndtering
av overvannsutfordringene.

Gjennom NOU 2015: 16 adresseres utfordringene knyttet til overvann i byer og tettsteder
tydelig. Undersøkelser i regi av utvalget viser at mange kommuner opplever
overvannsutfordringene som en stor kostnads- og velferdstrussel. Tilsvarende viser tall fra
forsikringsselskapene at man årlig erstatter bygningsskader som skyldes overvann og flom
med drøyt 2 milliarder kroner. I tillegg kommer erstatningsutbetalinger knyttet til skader på
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kjøretøy, infrastruktur og annet. Endringene i klimaet med mer nedbør og mer intens nedbør
vil sannsynligvis bidra til økte utfordringer knyttet til overvann i årene fremover.
Gjennom Regjeringens forslag til statsbudsjett er det foreslått 8 millioner kroner i økte
bevilgninger til NVE for å bistå kommunene i håndtering av overvann og flom i tettbygde strøk
og utvide snøskredvarslingen til nye regioner. NVE skal i henhold til budsjettforslaget bistå
kommunene med å forebygge skader fra overvann gjennom kunnskap om avrenning i
tettbebygde strøk og veiledning til kommunal arealplanlegging. NVE har ikke tidligere hatt et
tydelig ansvar på dette fagområdet.
Finans Norge er fornøyd med at staten gjennom NVEs arbeid med å bistå kommunene tar et
medansvar for å forebygge og forhindre utfordringene knyttet til overvann. Arbeidet med
overvannsproblematikken bør være både et nasjonalt og kommunalt ansvar. Det er likeledes
viktig at de tydelige anbefalingene i NOU 2015:16 følges opp. Finans Norge er tilfreds med at
Regjeringen gjennom statsbudsjettet varsler at det vil bli foreslått konkrete lovendringer innen
våren 2020 som ledd i oppfølgningen av NOUen.
Finans Norge ber samtidig Stortingets energi- og miljøkomite om å sørge for at staten tar et
større og tydeligere ansvar for å bistå kommunene i håndtering av overvannsutfordringene
gjennom å øke Regjeringens foreslåtte bevillinger til NVE. Den foreslåtte bevilgningen på 8
millioner kroner vil ikke på langt nær være tilstrekkelig for å håndtere det omfattende behovet
kommunesektoren har for økt kunnskap på området for forebygging av
overvannsutfordringer.
Finans Norge anmoder Stortingets energi- og miljøkomite om å øke de samlede bevilgningene
til NVEs arbeid med 10 millioner kroner utover Regjeringens foreslåtte bevilgning. Dette vil gi
gjøre det mulig for NVE å yte et bedre tilbud ovenfor kommunene med sikte på langsiktige
besparelser av samfunns- og næringsmessig karakter på et vesentlig høyere nivå.
▪

Staten må sørge for at kommunene får økt kunnskap om naturskaderisiko
gjennom offentlig-privat samarbeid.

Finans Norge og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) inngikk tidligere i år
en samarbeidsavtale for å forebygge uønskede hendelser på naturskadeområdet. Konkret
innebærer samarbeidet at forsikringsselskapene deler viktige data som gir kommunene et
bedre beslutningsunderlag i saker om arealplaner og vedlikehold av infrastruktur. Dataene
innhentes og struktureres gjennom DSBs nasjonale kunnskapsbank som er en viktig kilde til
økt kunnskap om samfunnssikkerhet for ulike offentlige instanser som blant annet
kommunene og landets fylkesmenn.
Finans Norge ber Stortingets energi- og miljøkomite om å legge til rette for at ulike instanser
kan få god kunnskap om naturskaderisiko gjennom offentlig-privat samarbeid. Finans Norge
ber komiteen medvirke til at samarbeidet mellom DSB og Finans Norge om databasen for
forebygging av naturskadehendelser kan omsettes i gode og tilgjengelige verktøy som
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kommunene og andre kan gjøre aktivt nytte av. Databasen vil være av stor verdi for å
forebygge og forhindre naturskader og medvirker også til bedre oppfyllelse av Plan- og
bygningsloven. Det må derfor legges til rette for at man fra myndighetenes side har ressurser
til å gjøre databasen tilgjengelig på en god måte ovenfor brukerne gjennom løsninger som
innbefatter moderne database- og kartteknologi.
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Budsjettinnspill Justiskomiteen
▪

ID-forvaltningen; Nasjonalt ID-kort og taps- og verifikasjonstjenesten

▪

Digitalisere, fornye, forbedre – herunder etterslepet i politiets IKT-løsninger

▪

Politiets bemanning og kapasitet

▪

Lovgivningsprosessen

Nærmere om den enkelte sak:
▪ ID-forvaltningen
En helhetlig og god ID-forvaltning er en viktig forutsetning for myndighetenes og næringens arbeid
med å forebygge og avdekke kriminalitet. Det er myndighetenes ansvar å fastsette rett identitet på
alle borgere i Norge samt utlendinger som har midlertidig opphold i riket.
Nasjonalt ID-kort er et viktig tiltak både for å ivareta landets sikkerhet og for å begrense id tyverier
og misbruk av myndighetenes og finansnæringens tjenester. Vi beklager at dette igjen er utsatt, og
at man nå snakker om lansering av ID-kortet først i 2020.
Globalisering, digitalisering og migrasjon er viktige årsaker til at falske og uriktige identiteter er et
økende problem for samfunnet. Det rammer privatpersoner, næringsliv og offentlige etater og
konsekvensene er ofte svært alvorlige for de som rammes.
Digitaliseringen har også medført at det er enklere å gjennomføre ID-misbruk. Skadeomfanget
knyttet til ett misbruk kan være stort bl.a. fordi det går raskt å begå ny kriminalitet med bakgrunn i
den falske eller uriktige identiteten.
Vi må få på plass en robust ID for alle i det norske samfunnet og den må være basert på biometri.
Den fastsatte identiteten må dokumenteres gjennom et legitimasjonsdokument utstedt av det
offentlige. Dokumentet må ha gode fysiske sikkerhetselementer som bidrar til en enkel og sikker
identitetsverifisering. Derfor hilser vi velkommen utstedelsen av et nasjonalt ID-kort.
Justisdepartementet har fastholdt at det i tilknytning til ID-kortet er behov for en nasjonal eID med
samme sikkerhet som pass. Denne er ment som et supplement til de private eID-løsningene som
finnes i markedet. Finansnæringen har delt sine erfaringer på dette feltet med norske myndigheter
gjennom hele den perioden som man har tilbudt BankID i markedet, og advart myndighetene om
ikke å undervurdere omfanget av arbeidet og de økonomiske konsekvensene av det.
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Erfaringene med de eksisterende private eID-løsningene er at disse er økonomisk krevende å bygge
opp og å drifte. Finansnæringen har til nå brukt over 1 milliard kroner og investerer årlig 200
millioner kroner i utvikling av BankID. Med sine 3,9 millioner brukere er BankID Norges mest brukte
løsning for autentisering på nett både for private og offentlige tjenester.
En vesentlig del av ID-forvaltningen i Norge er naturlig nok lagt til Folkeregisteret. Samtidig
etablerer Politiet en taps- og verifikasjonstjeneste knyttet til stjålne pass og ID-kort. Dette er i seg
selv positivt, men det er likevel grunn til å peke på at en oppsplitting av informasjonskjeden stiller
strenge krav til koordinering mellom aktørene som har ansvar for de ulike delene. Sett fra utsiden
virker det som om for mange aktører er involvert i arbeidet med ulike deler av ID-forvaltningen og
at ansvaret har blitt flyttet mellom aktører over tid.
▪ Digitalisere, fornye, forbedre
Finansnæringen og det offentlige har i flere år samarbeidet i det såkalte DSOP-prosjektet; Digitalt
Samarbeid Offentlig Privat. Målet for prosjektet er å finne effektive løsninger for elektronisk
kommunikasjon mellom offentlige og private aktører. Så langt er det realisert nye løsninger med en
beregnet innsparingseffekt på 15 mrd. kr. over en tiårsperiode. Politiet er en viktig del av
prosjektet.
Stabile og forutsigbare bevilgninger til politiets IKT-løsninger er en forutsetning for løsninger som
nå planlegges gjennomført, som for eksempel prosjektet Kontrollinformasjon. Grove anslag
indikerer at de samlede effektiviseringsgevinstene i prosjektet vil beløpe seg til 1,5 – 2 mrd. kr.
Etter hvert som prosjektet skrider frem og bruksområdet utvides, forventer vi at tallene vil øke.
Gevinstene i offentlig sektor antas å utgjøre om lag halvparten av det totale beløpet. Politiet ser
betydelig nytte av prosjektet og deres andel kan forventes å være vesentlig.
▪ Politiets bemanning og kapasitet
I en digital verden endrer kriminaliteten karakter. ID-kriminalitet, datakriminalitet og økonomisk
kriminalitet – herunder hvitvasking – har hatt et betydelig oppsving de senere årene.
Finansnæringen samarbeider tett med politiet om avdekking av slik kriminalitet og har blant annet
gjennom lovverket klare oppgaver i å rapportere mistenkelige transaksjoner. For at nye former for
kriminalitet skal kunne bekjempes på en god måte, er det av stor betydning at Politiet har
nødvendig kompetanse og ressurser til dette arbeidet. Dette er kapasiteter som det tar tid å bygge
opp og som følgelig må ha høy prioritet innenfor den samlede kriminalitetsbekjempelsen.
▪ Kvaliteten i lovarbeidet
Justis- og beredskapsdepartementet har forvaltningsansvar for ca 150 lover. På finanssektoren har
departementet ansvar for store lover som finansavtaleloven og forsikringsavtaleloven – regelverk
som regulerer viktige spørsmål for den enkelte kunde. Begge disse lovene er for tiden under
revisjon.
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Norge har en stolt tradisjon for lovutredningsprosesser av god kvalitet. Deltakere fra næringslivet,
forbrukersiden og andre aktuelle interessenter inviteres med i gode prosesser når ny regulering
utarbeides. Før lovforslag sendes på høring, sikrer regjeringen at forslagene både er grundig
drøftet, konsekvensutredet og at det foreligger skriftlige forarbeider. På finansområdet har den
bredt sammensatte Banklovkommisjonen gjennom lang tid utredet nytt regelverk.
Den siste tiden har vi sett at dette endres, ved at departementet skriver lovutkast alene, uten å
involvere partene under arbeidets gang. Både utkast til ny finansavtalelov og ny forsikringsavtalelov
ble skrevet av departementet uten at andre parter ble invitert inn i en åpen prosess. Det synes vi er
svært uheldig, og i sin ytterste form udemokratisk. Også Regelrådet har den senere tiden påpekt
kvaliteten på lovhøringer.
Finans Norge ber Stortingets Justiskomite om å være oppmerksom på dette forholdet og følge opp
departementets lovarbeid slik at dette i fremtiden vil ha den gode kvaliteten vi ønsker å være
bekjent av i Norge.
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Budsjettinnspill Kommunal og forvaltningskomiteen
▪

Kommunene må settes bedre i stand til å håndtere overvannsutfordringene.

▪

Staten må sørge for at kommunene får økt kunnskap om naturskaderisiko gjennom
offentlig-privat samarbeid.

Nærmere om den enkelte sak:
▪

Kommunene må settes bedre i stand til å håndtere overvannsutfordringene.

Gjennom NOU 2015:16 adresseres utfordringene knyttet til overvann i byer og tettsteder
tydelig. Undersøkelser i regi av utvalget viser at mange kommuner opplever
overvannsutfordringene som en stor kostnads- og velferdstrussel. Tilsvarende viser tall fra
forsikringsselskapene at man årlig erstatter bygningsskader som skyldes overvann og flom
med drøyt 2 milliarder kroner. I tillegg kommer erstatningsutbetalinger knyttet til skader på
kjøretøy, infrastruktur og annet. Endringene i klimaet med mer nedbør og mer intens nedbør
vil sannsynligvis bidra til økte utfordringer knyttet til overvann i årene fremover.
Finans Norge ber Stortingets kommunal- og forvaltningskomite sørge for at kommunene settes
bedre i stand til å håndtere utfordringene knyttet til overvann. Dette gjøres best gjennom å
følge opp de tydelige anbefalingene som gjengitt i NOU 2015:16. Spesielt bør arbeidet med
følgende tiltak prioriteres:
▪

Følge anbefalingen om et objektivt ansvar for kommunene basert på vurderingene om
at dagens ansvar ikke gir grunnlag for tilstrekkelig prioritering av forebyggende tiltak.

▪

Sikre at et objektivt ansvar for kommunene kombineres med kompetanse og annet
bidrag fra staten i en overgangsfase.

▪

Innføring av en minimumsstandard for sikkerhet mot overvannsskader for ny
bebyggelse.

▪

Endring av plan og bygningslovens bestemmelser på en rekke områder, som blant å gi
planmyndighetene plikt til å legge til rette for «helhetlig forvaltning av vannets
kretsløp, med nødvendig infrastruktur».

▪

Utskilling av kommunenes kostnader til overvann i et eget gebyrområde.

Finans Norge er tilfreds med at Regjeringen gjennom årets statsbudsjett orienterer om at man
jobber med å følge opp NOU 2015:16 med sikte på å fremme forslag om konkrete lovendringer.
Det er like fullt viktig at man fra kommunal- og forvaltningskomiteens side stiller seg bak
aktuelle endringer av regulatorisk, økonomisk og teknisk karakter som reduserer
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overvannsutfordringene. Finans Norge ber spesielt om at komiteens medlemmer i relasjon til
behandlingen av neste års statsbudsjett understreker viktigheten av at kommunene bygger
opp lokal kompetanse på området for overvann. Det vises i den forbindelse til at man gjennom
Olje- og energidepartementets budsjett foreslår en økt bevilling på 8 millioner kroner til nye
stillinger i NVE for å bistå kommunene i håndtering av overvann og flom i tettbebygde strøk.
Finans Norge ber om at man fra kommunal- og forvaltningskomiteens side bidrar til at
bevillingen økes betydelig for å møte et forventet -stort – behov for økt kompetanse på
området.

▪

Sørg for god kunnskap om naturskaderisiko gjennom offentlig-privat
samarbeid.

Finans Norge og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) inngikk tidligere i år
en samarbeidsavtale for å forebygge uønskede hendelser på naturskadeområdet. Konkret
innebærer samarbeidet at forsikringsselskapene deler viktige data som gir kommunene et
bedre beslutningsunderlag i saker om arealplaner og vedlikehold av infrastruktur. Dataene
innhentes og struktureres gjennom DSBs nasjonale kunnskapsbank som er en viktig kilde til
økt kunnskap om samfunnssikkerhet for blant annet kommunene.
Finans Norge ber Stortingets kommunal- og forvaltningskomite om å legge til rette for at ulike
instanser kan få god kunnskap om naturskaderisiko gjennom offentlig-privat samarbeid.
Finans Norge ber komiteen medvirke til at samarbeidet mellom DSB og Finans Norge om
databasen for forebygging av naturskadehendelser kan omsettes i gode og tilgjengelige verktøy
som kommunene og andre kan gjøre aktivt nytte av. Det anbefales i forlengelsen av dette at
kommunal- og forvaltningskomiteen anmoder om at Kartverket involveres i prosjektet og gis
nødvendige midler for å gjøre oversikten over områder med høy klimarisiko lett tilgjengelig for
kommunene og andre offentlige instanser. Dette vil gi grunnlag for mer treffsikre investeringer
i flom – og overvannsløsninger som i neste omgang reduserer antall skader.
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