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Behovet for regulering av folkefinansiering i Norge
Finans Norge viser til vårt brev av 26. september 2016 til Finansdepartementet om behovet
for avklaring av regelverksstatus for folkefinansiering i Norge, samt det etterfølgende møtet
med departementet.
Finans Norge har registrert at Finanstilsynet den 1. februar 2017 besvarte oppdraget fra
Finansdepartementet om vurdering av regelverksstatus og behovet for
regelverkstilpasninger. Etter Finans Norges vurdering har Finanstilsynet gjennomført en
grundig utredning av problemstillingen.
Finanstilsynets kartlegging viser at finansiell folkefinansiering i Norge foreløpig har et
marginalt omfang. Finans Norge mener at dette blant annet har sammenheng med at norske
banker oppfyller sin samfunnsrolle med å tilføre norsk næringsliv nødvendig og ønsket
finansiering på en tilfredsstillende måte. Samtidig kan man merke seg at Finland, som er det
landet i Norden hvor nasjonale myndigheter har gått lengst i å tydeliggjøre rammevilkårene
for folkefinansiering, også er det ledende landet i Norden hva gjelder omfanget av finansiell
folkefinansiering.
Finans Norge er av den oppfatning at samme type virksomhet må ha like konkurransevilkår
og at lik risiko må reguleres likt. Vi deler derfor Finanstilsynets vurdering av at
verdipapirforetaksvirksomhet og kredittgivning som skjer via folkefinansieringsplattformer
bør være underlagt de samme regler som gjelder for tradisjonell verdipapirforetaks- og
finansforetaksvirksomhet.
Vi deler også Finanstilsynets vurderinger av at det kan være behov for eller ønskelig med
visse regelverkstilpasninger for låneformidling. Slik vi oppfatter Finanstilsynets brev av 1.2.17
pekes det i den forbindelse på mulig innføring av krav til egnethet og hederlig vandel, krav
om tillatelse, og krav til sikkerhetsstillelse eller kapital. Vi deler videre oppfatningen av at det
er behov for en avklaring av begrepet «kun i enkeltstående tilfeller» i forhold til når
konsesjonsplikt som finansforetak inntrer. Finans Norge er derfor positive til de tiltak som

Finanstilsynet foreslår på disse feltene. Dessuten mener Finans Norge, som Finanstilsynet, at
det er behov for mer informasjon i forhold til potensielle aktørers generelle kunnskap om
rammevilkårene for driften av slike plattformer. Finans Norge vil derfor oppfordre
Finansdepartementet til å iverksette prosesser for gjennomføring av disse forslagene.
Finans Norge mener imidlertid også at de utfordringer og de risikoer som den teknologiske
utviklingen medfører for låneformidlingsvirksomhet som utføres via
folkefinansieringsplattformer bør adresseres tydeligere i utformingen av det fremtidige
regelverket på området. Utover de tiltak som Finanstilsynet foreslår så hadde Finans Norge
derfor gjerne sett at også IKT-forskriften og risikostyringsforskriften ble gjort gjeldende for
låneformidlingsvirksomhet når slik virksomhet drives i form av folkefinansieringsplattformer.
Betydningen av stabil og kontinuerlig IKT-drift er langt viktigere for kundene av
folkefinansieringsplattformer enn for kundene av mer tradisjonell
låneformidlingsvirksomhet.
De foreslåtte regulatoriske tilpasninger, sammen med en lett tilgjengelig og hensiktsmessig
informasjon om og oversikt over rammevilkårene, bør kunne danne et godt grunnlag for en
forsvarlig videreutvikling av finansiell folkefinansiering i Norge.
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