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FAKTA OM
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På vei inn i en ny tid

Finansnæringen i Norge representerer 2 prosent av syssel
settingen, 6 prosent av verdiskapingen og hele 11 prosent
av skatteinntekten fra næringslivet i Norge.
Finans Norge er hovedorganisasjon for finans
næringen i Norge. Vi representerer 243 finansbedrifter
og er arbeidsgiverorganisasjon for bedrifter med mer
enn 36 000 ansatte.
Våre medlemsbedrifter er primært sparebanker,
forretningsbanker, livsforsikringsselskap, skade
forsikringsselskap, sparebankstiftelser og finans
konsern.
Banker og forsikringsselskaper er blodomløpet i norsk
økonomi. Finansnæringen bidrar til verdiskapning og
vekst i hele landet, finansierer gode prosjekter, sikrer
trygghet for liv og verdier, og bidrar til et bærekraftig
samfunn. Vi arbeider for at næringen skal kunne gjøre
den jobben så godt som mulig. Det gjør vi gjennom å
sikre gode rammebetingelser, øke tilliten til næringen
og bidra til sikker og effektiv drift.
Broen er valgt som symbol i vår logo fordi vi ønsker å
være brobygger mellom næringen og de som be
stemmer næringens rammebetingelser, mellom våre
medlemmer og ulike interessegrupper og ikke minst
medlemmene imellom.

FINANS NORGES VIKTIGSTE
VIRKSOMHETSOMRÅDER ER:
•
•
•
•
•

Bank og kapitalmarked
Livsforsikring og pensjon
Skadeforsikring
Betalingsformidling og infrastruktur
Arbeidsgiverspørsmål

AVTALEPART I TARIFFAVTALER
Finans Norge er avtalepart i finansnæringens tariff
avtaler. Finans Norge representerer næringen og
arbeidsgiverinteressene ved de årlige sentrale tariffor
handlingene med Finansforbundet og LO.

I starten av 2018 tar Finans Norge fatt på en ny strategi
periode. Nye utfordringer og nye målsettinger er meislet ut
for Finans Norge.
Den foregående strategiperioden, som ble avsluttet ved ut
gangen av 2017, viser at vi er blitt en organisasjon som har
evnen til omstilling og tilpassing, og som klarer å levere
faglig solid substans formidlet på en tydelig og troverdig
måte. Vi har prioritert tydeligere hvilke saker vi skal arbeide
med, vi har tatt tydeligere posisjoner og standpunkt i de
sakene som er prioritert, og vi har lagt større ressurser i å
formidle og få gjennomslag for sakene. Vi har levd opp til
våre kjerneverdier: tydelig, fremtidsrettet og troverdig.

Som hovedorganisasjon har vi fire hovedoppgaver:
1.	
Næringspolitikken er hovedorganisasjonens hoved
oppgave. Å påvirke rammevilkårene er næringsorgani
sasjonens kjerneoppgave.
2.	Rammevilkårene må sees i sammenheng med rollen
ﬁnansnæringen spiller i samfunnet.
3.	Arbeidsliv er den tredje pilaren. I tillegg til at ﬁnans
næringen er en stor arbeidsgiver, kompletterer arbeids
kraft og kapital hverandre i samfunnets produksjon.
4.	
I en liten åpen økonomi som den norske er det av
vesentlig betydning at ﬁnansnæringen arbeider med å
finne effektive fellesløsninger på behov som oppstår i
det finansielle systemet.

Både Norge og norsk finansnæring står overfor store om
stillinger. Vi må tilpasse oss en ny hverdag. Norge må skape
nye, verdiskapende arbeidsplasser som er bærekraftige og
kan bidra til det grønne skiftet. Og vi må alle tilpasse oss
det digitale skiftet og det endrede kompetansebehovet.
Som næringsorganisasjon er vår utfordring å peke på at
norsk finansnæring er en helt avgjørende forutsetning for å
få til dette skiftet. For at vi skal kunne gjøre den jobben, er
det avgjørende at vi får rammebetingelser som bidrar til
dette. Her har Finans Norge en utfordring vi må gripe fatt i.
Store og viktige saker som for eksempel innføringen av en
særskilt skatt på finansnæringen, og fortsatt manglende
harmonisering av regler og særnorske krav som gir norsk
finansnæring ulemper i den internasjonale konkurransen,
er eksempler på at det innføres rammevilkår som ikke er
formålstjenlige. Og vi har heller fortsatt ingen egen nær
ingspolitikk for finansnæringen i Norge.

Jeg tror særlig det er noen sentrale tema som vi som orga
nisasjon må løfte inn i disse fire områdene:

Vi tar med oss disse erfaringene, samtidig som tiden er
inne til å ta ett steg videre. Og det i en verden hvor finans
næringen, rammebetingelsene og konkurransesituasjonen
vil bli helt annerledes. Banker, pensjonsleverandører og livog skadeforsikringsselskaper står overfor store endringer.
Både fordi teknologien gir mulighet til det, selskap med
disruptive løsninger kommer inn på markedet, verdikjed
ene brytes opp og fordi forbrukerne forventer det. PSD2, ny
personvernlovgivning, kryptovaluta, Fintech og blockchain
er bare noen få av de endringene som vil påvirke oss. Når
virkeligheten endres for medlemmene, endres også virke
ligheten for en medlemsorganisasjon.

Den teknologiske utviklingen endrer oss. Når mulighetene
for lovlig økonomisk aktivitet øker og finner nye arenaer,
øker også mulighetene for illegal økonomisk aktivitet.
Finansnæringen intensiverer derfor sitt arbeid mot for

sikringssvindel, økonomisk kriminalitet og hvitvasking.

Norge må omstille seg, og finansnæringen er en forutset
ning for å få dette til.
Klimautfordringene forandrer verden. Finansnæringen vil
spille en nøkkelrolle for å nå målene i Norges klimaavtaler
ved å gjøre bærekraft til en viktig faktor i kredittprosesser
og forvaltning, og ved at skadedata brukes til å planlegge
mer robuste lokalsamfunn mot de endringene vi allerede
ser av et villere og våtere vær.
Det blir både enklere og mer komplisert å være forbruker i
vår digitale tidsalder. I Norge skal vi ha trygge og fornøyde
forbrukere. Inkludering i det finansielle systemet og per
sonvern blir viktige tema.

Det blir spennende år også fremover for norsk finans
næring og oss i Finans Norge. Vi må være skjerpede for å
fortsette å være relevante og viktige. Vi gleder oss til å ta
fatt på jobben.

Idar Kreutzer
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NÆRINGSPOLITISKE
PRIORITERINGER

andel, Basel IV-prosessen, nytt verdipapiriseringsregelverk,
infrastrukturinvesteringer, alternative finansierings
me
toder og innføring av SMB-rabatten, krisehåndterings
løsninger for bank og forsikring, samt aktivt jobbet for å
øke oppmerksomheten mot en helhetlig næringspolitikk
for finans. SMB-rabatten skal innføres når EØS-tilpasning
er foretatt. De særnorske begrensingene for forsikrings
selskapers investeringer er vedtatt fjernet.

Sparing 2.0 – Sparing og bærekraftige
pensjonsordninger

Finans Norges næringspolitiske hovedprioriteringer vedtas
av hovedstyret for ett år av gangen, og skal samtidig bygge
opp under de langsiktige målene og prioriteringene for
Finans Norge og finansnæringen. Arbeidet med de

næringspolitiske hovedprioriteringene må derfor også ses
i et flerårig perspektiv.
De næringspolitiske hovedprioriteringene gir tydelige mål
for Finans Norges næringspolitiske arbeid gjennom året,
og er et grunnlag for ressursprioritering i organisasjonen.
En nærmere omtale av ulike saksområder følger senere i
årsmeldingen. Gjennom aktiv dialog med faginstanser og
politiske myndigheter og gjennom deltakelse i samfunns
debatten om viktige saksområder har Finans Norge i 2017
arbeidet for gjennomslag langs følgende hovedprioriterin
ger:

Omstilling for vekst og nye arbeidsplasser
Finans Norges målsetting er å legge til rette for en effektiv,
lønnsom og moderne finansnæring, med høy tillit. Finans
næringen skal bidra til trygghet for enkeltmennesker,
vekstkraft for næringslivet og økonomisk stabilitet i sam
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funnet. Gjennom å være en moderne og troverdig samfunns
aktør skal Finans Norge arbeide for disse målene.
Finans Norge arbeider aktivt for å bidra til å videreutvikle et
konkurransedyktig næringsliv og et framtidsrettet Norge,
med løsninger som sikrer økt effektivitet, styrket sam
funnsberedskap og stabil økonomisk og ressursmessig
utvikling. Finansnæringen i Norge er en stor bidragsyter og
en nødvendig forutsetning for at den nødvendige omstill
ingen i næringsliv og samfunnsliv skal lykkes.

Rammebetingelser som gjør det mulig å bidra
til omstilling og vekst
En effektiv, dynamisk og framtidsrettet finansnæring
skapes gjennom sterk konkurranse, til fordel for næringsliv
og privatkunder. Internasjonalt harmoniserte regler er av
gjørende for god og likeverdig konkurranse i det norske
markedet. Finans Norge arbeider for likeverdige ramme
betingelser for alle aktørene på det norske finansmarkedet.
Finans Norge har i 2017 særlig prioritert arbeidet med
kapital- og soliditetsregelverket, herunder uvektet kapital

Et langvarig regime med lave og negative renter er en
utfordring for økonomien samlet sett, og for forretnings
modellen til finansnæringen. Dette har også sterke
implikasjoner for privatpersoners utsikt til framtidig av
kastning på pensjonssparing. Bedre vilkår for individuell
pensjonssparing og bedre forvaltning av fripolisebestanden
er viktige krav. En større del av sparingen bør kanaliseres
inn i investeringer som skaper vekstkraft i økonomien, og
bidrar til å trygge innbyggernes alderdom økonomisk sett.
Finans Norge har arbeidet med regelverket for pensjonsutredningen, ny AFP og offentlig tjenestepensjon. I revidert
nasjonalbudsjett fremmet regjeringen forslag om bedre
rammebetingelser for individuell pensjonssparing, og
departementet har igangsatt et arbeid for å vurdere

fripoliseutfordringene.

Digitale løsninger og infrastruktur for
framtidens Norge
Finans Norge skal bidra til at Norge er i fremste rekke
innenfor digital omstilling på bred basis i samfunnet.
Gjennom å ivareta og videreutvikle verdens mest effektive
og moderne betalingsformidlingsløsninger skal vi sikre
fortsatt effektivitet og trygghet i samfunnet. Finansnæringens systemer og løsninger skal spille en viktig rolle
i digitaliseringsprosesser på ulike samfunnsområder.
Sikker digital samhandling og informasjonsutveksling


mellom offentlige og private aktører kan utløse betydelige
effektiviseringsgevinster og bedre brukeropplevelse.
Finans Norge har prioritert arbeidet med å videreutvikle
rammebetingelser for næringens felles digitale infrastruk
tur, straksbetaling, regelverksendringer som bidrar til økt
digitalisering av ulike samfunnssektorer, digitalt førstevalg,
virksomhetsregler som muliggjør økt digitalisering og
aktivt følge prosessene rundt betalingsformidlings

direktivet. Finans Norge har hatt høyt fokus på arbeid mot
økonomisk kriminalitet og hvitvasking. Gjennom året er
arbeidet med digital samhandling offentlig-privat, forsert
og forsterket.

Trygge og kompetente forbrukere
Samfunnets omstillingstakt fordrer økt endringskompe
tanse hos innbyggerne, og økt finansiell kompetanse er en
viktig forutsetning. Finansnæringen skal bidra med trygge
og gode produkter og løsninger som bidrar til tillit mellom
innbyggerne og næringen. Finansnæringen er en pådriver
for økt fleksibilitet og endringstakt i arbeidslivet. Finans
Norge er en aktiv pådriver for en strategisk fornyelse av
norsk arbeidsliv slik at Norge har den nødvendige styrke til
å møte framtiden.
Finans Norge har i 2017 aktivt arbeidet med gjeldsregister,
forbruksfinansiering og styrket forbrukerkunnskap. Finans
Norge har bidratt til økt synlighet i samfunnsdebatten om
forbruksfinansiering, og det er etablert en bransjenorm for
markedsføring av forbrukslån og kreditt.
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BANK- OG
KAPITALMARKED
Bankene har en svært viktig rolle i samfunnsøkonomien.
Deres hovedoppgaver er å yte lån, tilby innskuddsmuligheter
og utføre betalinger. Norske banker er blant de mest solide
i Europa, og vil derfor kunne utføre samfunnsoppgavene
selv når norsk økonomi utsettes for negative forstyrrelser.
Banknæringen i Norge, inklusive kredittforetak, forvalter i
overkant av 7 000 milliarder kroner, hvorav utlån til kunder
utgjør nær 4 300 milliarder kroner. Næringen består av mer
enn 120 norskregulerte banker samt en rekke filialer av
utenlandske banker.

Videre oppfølging av norsk pilar 2-praksis
Finans Norge har også i 2017 lagt betydelig arbeid i oppføl
ging av pilar 2. Blant annet ble Finanstilsynet anmodet om
å gi det enkelte foretak fullt innsyn i anvendte data og be
regningsmetoder for pilar 2-kravet og bedt om at næringen
konsulteres ved utvikling av nye metoder. Finanstilsynet
har konsultert Finans Norge om en pilar 2-metode for
utmåling av risiko for eierandeler i forsikringsforetak. Til
synet har for øvrig etterkommet Finans Norges ønske om
hvordan pilar 2-krav bør innrettes for banker som må fore
ta forholdsmessig konsolidering av eierandeler i samar
beidende grupper.

Basel III vedtatt (omtalt som “Basel IV”)
Basel III ble, etter flere års behandling, sluttført i slutten av
2017. Den reviderte standarden omfatter blant annet nye og
mer risikosensitive standarder for risikovekting av bankers
engasjementer, samt ny gulvregel for beregningsgrunn
laget for banker som benytter IRB-metoden. Finans Norge
har støttet endringer som gir større samsvar mellom
risikovekter og faktisk risiko, og gitt innføringen av nytt
IRB-gulv, har vi argumentert for at dette bør gjøres slik at
insentiver til å benytte IRB-metoden bevares. Vedtaket er
ikke fullt ut i samsvar med Finans Norges ønsker, men er
likevel en forbedring sett i forhold til dagens regler, og vil
trolig gi likere konkurransevilkår i det norske markedet.
Norsk gjennomføring avhenger av EUs implementering av
standarden. Finansdepartementet har, som ledd i førtidig
tilpasning av norsk regelverk, bedt Finanstilsynet om å
utarbeide forslag til norsk gjennomføring av det nye

IRB-gulvet.
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Harmonisering av kapitalkrav
Norske kapitalkravsregler er i hovedsak harmonisert med
EU. Det pågår en prosess for innlemmelse av EUs finans
markedsregulering, herunder kapitalkrav, i EØS-avtalen.
Innretting av Basel I-gulvet og innføring av reduserte
kapital
krav ved utlån til små og mellomstore bedrifter
(SMB-rabatten) er sentrale problemstillinger i dette til
pasningsarbeidet.
I slutten av 2016 fremmet EU-kommisjonen forslag til
omfattende endringer i EU-kapitalkravsregler. Prosessen
er ikke ferdigstilt. I 2017 har EU prioritert rask behandling
og vedtak om innføring av en ny gjeldsklasse, såkalt etter
stilt seniorgjeld (“tier 3”), og en overgangsordning for virk
ningen på ansvarlig kapital av nye tapsføringsregler
(IFRS9). Finans Norge har tatt initiativ til, og fått gjennom
slag for, en tilsvarende overgangsordning i Norge.

Lovforslag om innskuddsgaranti og
krisehåndtering
Finansdepartementet fremla i juni 2017 lovproposisjon
med forslag til lovbestemmelser om innskuddsgaranti og
krisehåndtering. Lovforslaget skal implementere EU-
regler om innskuddsgaranti og krisehåndtering. Lovfor
slagets hovedtrekk er i stor grad kjent fra Banklov
kommisjonens utredning, men departementet har foreslått
en mer direktivtro struktur på lovforslaget, noe som imøte
kommer en del av næringens merknader. I tillegg er det
enkelte viktige prinsipielle endringer i lovforslaget. Dette
gjelder blant annet følgende forhold:
•	Departementet foreslår å fordele eksisterende midler i
Bankenes sikringsfond på innskuddsgarantifondet og
krisetiltaksfondet. Dagens fond utgjør ca. 2,75 prosent av
garanterte innskudd. Etter fordelingen vil midler tilsva
rende 1,53 prosent av garanterte innskudd ligge i krise
tiltaksfondet og 1,22 prosent i innskuddsgarantifondet.
•	Fordelingen av samlet avgift til innskuddsgarantifondet
skal baseres på en risikojustering. Mens Banklov
kommisjonen foreslo en eksplisitt referanse til EU-
regelverk, så heter det i lovforslaget at “Bankenes sik
ringsfond skal benytte en veldokumentert, risikobasert
metode for å fastsette bidragene. Metoden skal god
kjennes av Finanstilsynet”.

•	Mens Banklovkommisjonen la opp til at bare kreditt
foretak som utsteder OMF skulle få en avgift tilsvarende
halvparten av grunnbidraget, så foreslår departementet
at også andre kredittforetak med særlig lav risiko kan
få en slik halvert avgift, forutsatt at krisefondets minste
nivå er oppfylt.
Administrasjonen har oversendt et brev til Finans
departementet med observasjoner av forhold i lovforslaget
av mer teknisk karakter. Departementet burde være opp
merksom på disse før saken behandles i Stortinget.
Det er lagt opp til at Stortinget fastsetter ny lov i første
kvartal 2018 og at denne ventelig vil kunne tre i kraft i løpet
av første halvår 2018.

Verdipapirisering
Det har vært gjennomført omfattende prosesser i EU for å
endre regelverket om verdipapirisering. Formålet har vært
å korrigere de svakheter ved instrumentet som ble avdekket
under finanskrisen. Blant annet innføres spesialkrav til så
kalt standardisert, transparent og enkel verdipapirisering
og nye kapitalkravsregler for verdipapirisering. Finans Norge
har tatt initiativ overfor Finansdepartementet med sikte på
å få innført det nye EU-regelverket.

Sentralbanklovutvalgets utredning
Sentralbanklovutvalget har blant annet foreslått å flytte
forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (SPU) ut av
Norges Bank og gi sentralbanken økt beslutningsansvar i
makrotilsynet. Etter Finans Norges syn har Norges Banks
kapitalforvaltning hittil vært vellykket og terskelen for å
endre rammeverket bør ligge høyt. Finans Norge mener for
øvrig at Finansdepartementet bør ha beslutningsansvaret
for makrotilsynsvirkemidler og bør innrette disse etter råd
fra både Norges Bank og Finanstilsynet.

Boliglånsforskrift
En skjerpet boliglånsforskrift, med særskilte Oslo-krav,
trådte i kraft i 2017, og har trolig vært medvirkende til svak
boligprisutvikling gjennom året, særlig i Oslo. De skjerpede
reglene har reist en rekke praktiserings- og tolknings
spørsmål. Finans Norge har anmodet Finanstilsynet om
avklaringer og har også utformet et internt rundskriv i
samarbeid med medlemmer. Forskriften utløper somme
ren 2018 og Finanstilsynet har av Finansdepartementet fått
i oppdrag å vurdere om den bør oppheves eller videreføres,
eventuelt i justert form. Saken har gjennom året vært drøftet
en rekke ganger i fagutvalg og bransjestyre bank og kapital
marked. Finans Norge har i slutten av 2017 også gjennom
ført en spørreundersøkelse blant medlemmer for å inn
hente synspunkter.

Endringer i rammeverket for obligasjoner med
fortrinnsrett (OMF)
Finans Norge har lenge arbeidet for innføringen av et
overpantsettelseskrav på to prosent i det norske OMF

regel
verket for at kredittforetakene skal få unntak fra
clearingplikten etter EU-regelverket. Finansdepartementet
fastsatte i 2017 et slikt krav.
Finanstilsynet la høsten 2017, på oppdrag fra Finans
departementet, frem sin “brede” vurdering av det norske
OMF-regelverket. Dette var den fjerde slike vurderingen
siden 2012. Tilsynet konkluderte med at det ikke er behov
for å foreta materielle endringer i regelverket nå, ettersom
EU er i ferd med å vedta et harmonisert rammeverk for
covered bonds. Finanstilsynet foreslo kun økt rapporte
ringsplikt for å synliggjøre koblingen mellom eierforetak og
OMF-foretak. Finans Norge støttet i hovedsak forslaget.
Det ventes at EU-kommisjonen i mars 2018 vil legge frem
forslaget til harmonisering regelverket for covered bonds.

Skyggerating
Det europeiske verdipapirtilsynet (ESMA) har indikert at
nordisk praksis med skyggerating er i strid med EU-regel
verket. Finans Norge har arbeidet for å opprettholde norsk
skyggeratingspraksis. En ekspertgruppe oppnevnt av EU-
kommisjonen la i november 2017 frem rapport med mulige
løsninger for små og mellomstore foretak som ikke har
tilgang til obligasjonsfinansiering. Finans Norge vil i den
videre oppfølging av rapporten, spille inn løsningen med
skyggerating.

Folkefinansiering (“crowdfunding”)
Finans Norge tok i 2017 initiativ overfor Finans
departementet for å få en hensiktsmessig regulering av
folkefinansiering i Norge. Departementet ba med denne
bakgrunn Finanstilsynet utrede spørsmålet.
Tilsynet har i sin utredning konkludert med at det ikke er
behov for særskilt norsk regulering av folkefinansiering i
dag. Lånebasert folkefinansiering som består av ren for
midling kan, med noen tilpasninger, drives innenfor ram
mene av låneformidlingsvirksomhet i finansforetaksloven.
Finanstilsynet publiserte i desember 2017 rundskriv om
lånebasert folkefinansiering. Et eventuelt ytterligere lov
utredningsarbeid bør ifølge tilsynet vurderes i lys av utvik
lingen i folkefinansieringsmarkedet, virkningene av nytt
regelverk som innføres, samt regelverksutviklingen i de
øvrige nordiske landene.
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LIVSFORSIKRING
OG PENSJON
mottatt og det er nå mer gunstig å spare til egen pensjon.
Interessen for og tegning av nye IPS-avtaler fra ikrafttre
delse 1. november 2017 viser at det har vært et klart ønske
fra pensjonssparerne for et nytt IPS-produkt.

Egen pensjonskonto
Finansdepartementet sendte i november 2017 et hørings
notat om egen pensjonskonto ut på høring. Høringsfristen
er 21. februar 2018. Forslagene som fremkommer er i for
kant diskutert i en bredt sammensatt referansegruppe fra
partene i arbeidslivet. Finans Norge har deltatt med faglige
og praktiske konsekvenser av de ulike forslagene. I samråd
med medlemmene har Finans Norge i løpet av 2017 kart
lagt praktiske implikasjoner og samtidig sett nærmere på
hvordan et system med egen pensjonskonto kan utformes.

Utredning – garanterte produkter
Finans Norge og næringen har i flere år arbeidet og argu
mentert for bedre rammebetingelser for forvaltning av
fripoliser. Dette arbeidet har Finansdepartementet i løpet
av 2017 fulgt opp. Finansdepartementet satte høsten 2017
ned en interdepartemental arbeidsgruppe som skal utrede
mulige regelverksendringer for forsikringsprodukter med
garantert avkastning. Finans Norge deltok våren 2017 i
Finansdepartementets sonderingsmøte med partene i ar
beidslivet – dette i forkant av opprettelsen av det inter
departementale utredningsarbeidet. Finans Norge skal
delta i referansegruppen og vil bidra med argumentasjon,
statistikk og analyse knyttet til forsikringsprodukter med
garantert avkastning.

Livsforsikringsselskapene har en viktig samfunnsoppgave
i å tilby, forvalte og administrere alders-, uføre- og etterlatte
pensjon til arbeidstakere i offentlig og privat sektor.
Arbeidsgiverne er pålagt å spare til alderspensjon for sine
ansatte gjennom såkalt obligatorisk tjenestepensjon.
Finans Norges rolle er blant annet å legge til rette for at
leverandørene kan tilby tjenestepensjonsprodukter på
mest mulig effektiv måte til beste for forbrukere. Livsforsik
ringsselskapene forvalter rundt 1 264 milliarder kroner
hvorav 520 milliarder kroner er kommunal tjenestepensjon
og 604 milliarder kroner er privat tjenestepensjon. Det er ti
livsforsikringsselskaper i Norge.
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Opphevelse av 15 prosent eierbegrensninger
Det er stort behov for investeringer i ny og eksisterende,
samfunnsnyttig infrastruktur i Norge. Samtidig forvalter
norske livsforsikringsselskaper nærmere 1 400 milliarder
kroner i pensjonskapital, og vurderer investeringer i infra
struktur som attraktive i en diversifisert og sammensatt
portefølje av aktiva målt opp mot de langsiktige pensjons
forpliktelsene de har påtatt seg. Finans Norge har i flere år
argumentert for opphevelse av eierbegrensningsregelen i
finansforetakslovens for forsikringsforetak. Finans Norge
støttet derfor Finansdepartementets forslag om fjerning av
grensen for forsikringsforetaks investeringer i “forsikrings
fremmed virksomhet”, da forslaget var på høring i høst.

Krisehåndteringsregelverk for forsikring
Finans Norge har i hele 2017 deltatt i Banklovkommi
sjonens arbeid med nytt krisehåndteringsregelverk for
forsikrings- og pensjonssektoren. Arbeidet ble sluttført

høsten 2017 og utredningen ble overlevert Finansministeren 29. januar 2018. Utredningen foreslår utkast til
lovregler om krisehåndtering og offentlig administrasjon av
skadeforsikrings-, livsforsikrings- og pensjonsforetak.

Nytt individuelt pensjonsspareprodukt
Det er forutsatt i pensjonsreformen at folk skal spare til
egen pensjon i tillegg til folketrygd og tjenestepensjon fra
arbeidsgiver. Finans Norge har gjennom hele den forrige
regjeringsperioden (2013-2017) argumentert for og etter
lyst et behov for bedre skatteregler for individuell pensjons
sparing. I revidert statsbudsjett 2017 foreslo regjeringen en
ordning med skattefavorisert individuell sparing til pensjon
(IPS). Spareordningen vil få lik skattesats ved innskudd og
uttak, og den nye ordningen viderefører i hovedsak IPS-ord
ningens løsninger for individuelle pensjonsspareavtaler.
Det nye individuelle pensjonsspareproduktet er blitt godt

”Finans Norge har gjennom hele den forrige regjerings
perioden (2013-2017) argumentert for og etterlyst et
behov for bedre skatteregler for individuell pensjons
sparing.”
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SKADEFORSIKRING

sin side lenge etterlyst en mer enhetlig og bedre tilpasning
av forsikringsselskapenes forespørsler til elektroniske
pasientjournaler (EPJ).
Prosjektet har som siktemål å bøte på dette ved å tilrette
legge for elektronisk kommunikasjon mellom fastleger og
forsikringsselskaper. En slik løsning vil gi gevinst både for
pasient/forsikringskunde, fastleger og forsikringsselskap.
Pasientene/forsikringskundene vil få styrket personvern og
raskere saksbehandling. Fastlegene vil effektivisere arbeidet
med å avgi nødvendig og relevant pasientinformasjon på en
sikker måte, og forsikringsselskapene vil få raskere og
bedre svar på sine forespørsler samt mer effektiv saksgang
internt.

Trafikkforsikringsavgift til staten og gebyr

Skadeforsikringsselskapene har en sentral oppgave i å
tilby økonomisk trygghet og avlastning ved uønskede inn
trufne hendelser som for eksempel ulykker, skader og
naturskader. Finans Norges rolle er å arbeide for at for
sikringsselskapene får gode og bærekraftige rammebetingelser som legger til rette for effektive og konkurranse
messige kundeleveranser.
Skadeforsikringsselskapene forvalter et premievolum på
56,4 milliarder kroner, hvorav 36,4 milliarder kroner er på
individuelle og private avtaler, mens resterende gjelder
næring og kollektive forsikringer.

Første driftsår for Finans Norge Forsikrings
drift
Finans Norge Forsikringsdrift (FNF) har lagt bak seg sitt
første driftsår etter etableringen 1. januar 2017. FNF har
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som hovedformål å ivareta rene driftsoppgaver på vegne av
næringen. FNF er en medlemsorganisasjon for skade- og
livsforsikringsselskaper og finanskonsern som er medlem
i Finans Norge og som utøver virksomhet i Norge. Ved ut
gangen av 2017 hadde FNF 31 medlemmer. På vegne av
disse medlemmene drifter FNF operative oppgaver og
aktiviteter som medlemmene anser det er formålstjenlig å
utføre i fellesskap, innenfor rammene av konkurranse
lovgivningen. Etableringen av FNF ivaretar også behovet for
et klarere skille mellom næringspolitikk og driftsoppgaver.

Helsenett
Helsenett er et sentralt prosjekt i regi av Finans Norge For
sikringsdrift. Bakgrunnen er at flere analyser viser at vente
tid på medisinske opplysninger utgjør en betydelig andel av
saksbehandlingstiden i forsikringsselskapenes behandling
av personforsikringer og personskader. Fastlegene har på

I løpet av fjoråret har næringen jobbet aktivt med å legge
til rette for at trafikkforsikringsavgiften fra januar 2018
erstatter det som tidligere ble kalt årsavgift. Nå skal av
giften betales sammen med forsikringen for kjøretøyet.
Trafikkforsikringsavgiften går likevel fortsatt i sin helhet
til staten, og gjelder per kjøretøy. Omleggingen forenkler,
og gir bileiere større fleksibilitet med hensyn til betalings
valg.
I statsbudsjettet for 2018 er det vedtatt at eiere av ufor
sikrede kjøretøy ilegges et gebyr for hver dag kjøretøyet er
uforsikret. Nesten 3,5 prosent av alle forsikringspliktige
kjøretøy i Norge er uforsikret. I Sverige, som har hatt en
tilsvarende gebyrordning siden 1970-tallet, er under 1 prosent
av kjøretøyene uforsikret. Trafikkforsikringsforeningen
(TFF) skal kreve inn gebyret. Alle forsikringsselskaper som
tilbyr trafikkforsikring i Norge er etter loven pliktige til å
være medlem av TFF. Innbetalte gebyr vil gå til å dekke
skader gjort av uforsikrede og ukjente kjøretøy. Gebyret
skal motivere eierne av uforsikrede kjøretøy til å kjøpe vanlig
trafikkforsikring. Gebyret for en personbil vil være på 150
kroner per døgn.

Naturskader
Fjoråret var preget av mye nedbør og flom. Det medførte
naturskader for anslagsvis 870 millioner kroner. Høsten
2017 ble Sørlandet hardt rammet av flom og skred. Store
deler av landsdelen sto under vann, og en rekke private
boliger og næringsbygg fikk store skader etter at flere elver
flommet over og vannet trengte inn i mange bygninger.
Vestlandet ble rammet av uvær og store nedbørsmengder i
juli. Det gikk særlig ut over Utvik i Sogn og Fjordane.
Erstatningene etter disse hendelsene er anslått til rundt
500 millioner kroner. Stormen Ylva traff den nordligste
delen av landet, i særdeleshet Nordland, med full styrke. I
tillegg kommer flere stormer på slutten av året. Stormene
Ylva, Aina og Birk gjorde til sammen skade for nesten 200
millioner kroner.

Tomteerstatning
Finans Norge har sammen med norsk forsikringsnæring
lenge påpekt at det er uklokt å bygge opp igjen boliger eller
hytter på tomter der det er stor sannsynlighet for at de kan
rammes av nye naturskader. Men lovverket som regulerer
erstatninger etter naturskader har ikke åpnet for at man
kan få erstattet tomteverdien og bygge et annet og tryggere
sted. Den muligheten ble det åpnet for fra januar 2018. I
tillegg vil huseier etter ny lov få dekket verdien av huset og
tomten, selv om huset bare delvis er skadet i de tilfeller der
kommunen ikke gir tillatelse til gjenoppbygging.

Naturskadeforsikringsordningen – nytt
regjeringsoppnevnt utvalg
Regjeringen nedsatte i november 2017 et offentlig utvalg
som skal evaluere deler av den norske naturskade
forsikringsordningen. Visse sentrale grunnleggende ele
menter som for eksempel hvilke skader og hendelser den
dekker og at premien ikke skal være risikodifferensiert ut
fra hvor i landet man bor, ligger utenfor det utvalget skal se
på. Det er de mer “ordningsinterne” forhold som skal vur
deres, herunder utlikningsmekanismer, premiesetting,
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styrings- og organisatoriske forhold, åpenhet, innsyn og
kontroll mv. Utvalget skal også se nærmere på om ordnin
gen fungerer hensiktsmessig sett i forhold til behovene til
forsikringsnæringens ulike aktører (store, små, nye og
gamle forsikringsselskaper) samt forsikringstakersiden.
Det skal tas høyde for fremtidig økende risiko for natur
skader.
Finans Norge er representert i utvalget, og utvalget skal
sluttføre sitt arbeid innen 31. desember 2018.

Selvkjørende biler – testkjøring i Norge
Det er vedtatt nye lovregler og forskrifter som legger til rette
for at man også i Norge kan iverksette testkjøring av selv
kjørende biler. Dette regelverket skal suppleres med kon
krete vilkår og betingelser i forbindelse med at det blir gitt
konkrete tillatelser. Blant annet er sikring av personvernet
sentralt. Det objektive bilansvaret skal gjelde på vanlig
måte. I tillegg må det sikres at det tegnes nødvendig og
hensiktsmessig forsikring sett opp mot testprosjektene.
Det har vært sentralt for Finans Norge å sikre at disse for
holdene ble ivaretatt i forbindelse med gjennomførte
høringsrunder.

Ba Stortinget sikre midler til flomsikring og
videre oppfølging av utredning om overvann
Sju organisasjoner, blant dem Finans Norge, gikk sammen
om å be Stortinget sørge for å opprettholde bevilgningene
til flom- og skredsikring. I forslaget til statsbudsjett for
2018 reduserte regjeringen bevilgningen til Norges vass
drags- og energidirektorat (NVE) til å forebygge flom og
jordskred.
I et felles brev til Stortingets energi- og miljøkomité og
finanskomité peker organisasjonene på at naturskader på
fører nasjonen utgifter i milliardklassen. Tall fra Finans
Norge viser at det i gjennomsnitt de siste tre årene har blitt
utbetalt 2,1 milliarder kroner årlig som følge av natur

skader, overvann og tilbakeslag. Utfallet ble et flertalls
vedtak om styrking av flomsikring over OED sitt budsjett
med totalt 106 millioner kroner.
Videre har Finans Norge lagt vekt på at NOU 2015:15 som
foreslo endringer i forbindelse med overvann må følges
opp. Det er behov for et langt større fokus både nasjonalt
og kommunalt på overvannskader, samt at bedre planer og
forebyggende tiltak må prioriteres.

BETALINGSFORMIDLING OG
DIGITALISERING

Økt ambisjonsnivå for klimatilpasning er
betydningsfullt for forsikringsselskapene
Et klimatilpasset samfunn er i stand til å begrense eller
unngå skader som følge av klimaet. Klimaendringene gjør
arealplanleggingen mer krevende ved at økte og mer intense
nedbørmengder, samt elver og bekker som finner nye veier,
gjør at nye områder blir flom- og rasutsatte. Dette krever
økt kompetanse i kommunene.
Klimapolitikken har fått et tydeligere og mer forpliktende
innhold gjennom globale avtaler som vil ha betydning for
bank og forsikring de neste årene. Finans Norge har i 2017
arbeidet videre med risikoforståelse og erfaring vi har fått
ved å samle og systematisere ulike skadedata fra det private
og offentlige for å få et helhetlig bilde av risiko lokalt,
nasjonalt og globalt.
Finans Norge er engasjert i en rekke initiativ, FoUer og
prosjekter for å styrke arbeidet med risikoreduserende til
tak globalt og lokalt. Blant annet som partner i Klima 2050,
som er et senter for forskningsbasert innovasjon (SFI)
finansiert av Norges forskningsråd og konsortiepartnerne.
Finans Norge deltar også i et delprosjekt under Naturfare
forum, som er et samarbeidsforum for samfunnsaktører
med ansvar og fokus på naturfarer i Norge. Videre deltar
Finans Norge i EUs ekspertgruppe under Sendai Frame
work for Disaster Risk Reduction (SFDRR), også kalt
Sendai-rammeverket.

”Klimapolitikken har fått et tydeligere og mer forpliktende
innhold gjennom globale avtaler som vil ha betydning for
bank og forsikring de neste årene.”

Finansnæringen har i flere tiår vært opptatt av å effekt
ivisere tilbudet av produkter og tjenester. De nasjonale
betalingstjenestene og den underliggende infrastrukturen
har hatt en nøkkelrolle i denne utviklingen, som har bidratt
til en vesentlig høyere produktivitetsvekst i finansnæringen
enn i resten av fastlands-Norge – faktisk fire ganger høyere
bare de siste 20 årene. Denne digitaliseringen har hatt sitt
utspring i næringen og har gitt grunnlag for å kunne tilby
kunder og markedet effektive tjenester.
Det pågår stadig nye digitaliseringsinitiativer. I stadig større
grad er finansnæringen avhengig av å samarbeide med andre
aktører og sektorer for å kunne realisere gevinster.

DSOP
Digital samhandling offentlig – privat (DSOP) ble formali
sert i 2016. I 2017 har arbeidet primært vært rettet mot pro
sjektene i “Portefølje 1” – Samtykkebasert lånesøknad
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(SBL), Kontrollinformasjon til Skatteetaten og Konkurs.
SBL er nå i omfattende pilotdrift hos flere banker. Interes
sen for å ta løsningen i bruk er stor hos bankene, både til
boliglån, men også til andre lånetyper. I tillegg til innhen
ting av likningsdata, har prosjektet blitt utvidet til å omfatte
lønnsdata fra A-ordningen. Det legges opp til fullskala ut
rulling i løpet av 2018.
Arbeidet med Kontrollinformasjon og Konkurs ligger noe
etter SBL i fremdrift, men man har i løpet av 2017 fått eta
blert planer som sikrer god gjennomføring. NAV og Politiet
koblet seg i andre halvår på prosjektet Kontrollinformasjon,
tilsvarende som for Skatteetaten. Dette vil være det første
konkrete prosjektet hvor NAV trekkes inn, noe som vil gi
dem erfaringer med arbeidsformen og gi dem incitamenter
til å delta i andre prosjekter. I forsikringsnæringen er det
særlig stor interesse knyttet til informasjonsdeling om
uførevedtak.
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Regulatorisk sandkasse
Finans Norge ble vinteren 2017 invitert av IKT-Norge til å
delta i et arbeid med å utrede rammer for en regulatorisk
sandkasse for fintech i Norge. Dette ble blant annet omtalt
i Finansmarkedsmeldingen (Meld. St. 34 (2016-2017)):
	
“IKT-Norge ble i mars 2017 bevilget 560 000 kroner fra
Finansmarkedsfondet til prosjektet ‘Regulatorisk sand
kasse for fintech – anbefalinger for implementering i
Norge’. Gjennom prosjektet vil IKT-Norge i samarbeid
med Finans Norge utarbeide en konkret anbefaling til
hvordan en regulatorisk sandkasse for fintech kan
implementeres i Norge.”
Basert på det omfattende engasjementet som nå er i nær
ingen knyttet til ulike former for samarbeid og samspill
med fintech, la administrasjonen til grunn at det er naturlig
at Finans Norge går inn som del av “eierskapet” til en regu
latorisk sandkasse i Norge.

Det ble høsten 2017 igangsatt et arbeid med å gjennomføre
en konkurranserettet RFI/RFP-prosess som etter planen
skal ende opp i valg av leverandør sommeren 2018. Pro
sjektets gjennomføringsfase skjer gjennom 2018 og 2019
slik at oppstart av produksjon kan finne sted i siste kvartal
2019. Slik kan det etableres en forsvarlig drift og forvaltning
av løsningen innen utgangen av 2019.
Banknæringen legger opp til å avvikle dagens løsning for
Straksbetalinger i takt med at BRO har kommet i drift.

Norsk utvalg for eierstyring og selskaps
ledelse (NUES)
Finans Norge er sammen med følgende organisasjoner
medlemmer i NUES: Den norske Revisorforening, Eierforum,
Norske Finansanalytikeres Forening, Næringslivets Hoved
organisasjon (NHO), Oslo Børs, Pensjonskasseforeningen
og Verdipapirfondenes forening.

En rapport om regulatorisk sandkasse ble overlevert til
Finansdepartementet i desember. En første tilbakemelding
fra myndighetene viser at en regulatorisk sandkasse må
trolig primært finansieres ved deltakeravgifter. Det synes
lite sannsynlig at myndighetene vil bidra med vesentlige
driftstilskudd.

Det ble i 2015 startet et arbeid med å vurdere fremtidig
form og innhold på anbefalingen, i takt med at det har kom
met en del endringer i rammeverket for corporate gover
nance. Arbeidet pågikk også gjennom 2017. Det tas sikte på
å gi ut en ny versjon av anbefalingen i 2018. Forut for dette
vil det bli gjennomført en høring om de endringene som vil
bli foreslått.

Bits AS

EUs reviderte betalingstjenestedirektiv – PSD 2

Bits AS ble etablert i april 2016 som finansnæringens nye
infrastrukturselskap. Selskapet bygger på en sammen
slåing av Bankenes Standardiseringskontor (BSK) og
Finans Norges fagenhet for betalingsformidling. Bits eies
av Finans Norge, som også er generalforsamling. I 2017
hadde selskapet sitt første hele driftsår.
Bits har raskt fått en tydelig posisjon – både innad i nær
ingen og ute i samfunnet. Selskapet har fått en sentral rolle
i mange prosjekter – som DSOP, Betalinger med raskere
oppgjør (BRO), implementering av EUs reviderte betalings
tjenestedirektiv (PSD 2) mv.

Betalinger med raskere oppgjør (BRO)
Norges Bank og finansnæringen fullførte våren 2017 utred
ningen om en effektiv struktur for betalinger i realtid og
oppgjør av disse med kontrollert oppgjørsrisiko mellom
bankene. Det ble anbefalt en løsning med nettoppgjør, dvs.
at transaksjonene utveksles enkeltvis gjennom et system
etablert av bankene og avregnes, deretter basert på at den
enkelte bank har avsatt dedikert innskudd i Norges Bank.
Selve oppgjøret skjer i passende intervaller i åpningstiden
for Norges Banks oppgjørssystem NBO. Det ble besluttet
at BRO-løsningen skal være fullt ut operativ innen utgangen
av 2019.
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Norske myndigheter har gjennomført to høringer om
impl
e
mentering av PSD 2 i norsk lovgivning. Finans
departementet gjennomførte sommeren 2017 en høring
hvor det mest sentrale var virksomhetsreglene for tilbydere
av betalingstjenester, herunder de nye betalingstjenestene
som PSD 2 tilrettelegger for, hhv. betalingsinitieringstje
nester (Payment Initiation Services – PIS) og kontoopplys
ningstjenester (Account Information Services – AIS). Dette
er betalingstjenester som, i tillegg til eksisterende tilbydere,
kan tilbys av to nye typer betalingstjenestetilbydere: betal
ingsfullmektiger (Payment Initiation Service Providers –
PISP) og opplysningsfullmektiger (Account Information
Service Providers – AISP).
Direktivet regulerer samhandlingen mellom de ulike beta
lingstjenestetilbyderne, herunder tilgang til kontoer. Til
gang til konto er en forutsetning for å yte de to nye beta
lingstjenestene, og bankene må legge til rette for at
betalingstjenestetilbydere får tilgang til kundens konto.
Justisdepartementet gjennomførte høsten 2017 en høring
om de avtalerettslige delene av direktivet. Dette er bestem
melser som skal tas inn i finansavtaleloven. Det kom skarp
kritikk mot Justisdepartementets høring fra mange hold,
både fordi den ikke var samkjørt med Finansdepartemen
tets høring og fordi den omfattet mange andre forhold enn

det som kreves for å implementere PSD 2 i norsk lov.
Videre fremdrift i arbeidet med å implementere PSD 2 i
norsk lov er ikke kjent.

Kontantdistribusjon – beredskap
Finansdepartementet sendte våren 2017 på høring et for
skriftsforslag om beredskap for kontantdistribusjon. For
slaget hadde bakgrunn i tilsyn fra Norges Bank og Finans
tilsynet i 2013, som fastslo at kontantberedskapen ikke var
tilfredsstillende. Formålet med forslaget var bl.a. å “sikre
at publikums mulighet for å gjennomføre betalinger med
kontanter ikke begrenses i en situasjon der det ordinære
betalingssystemet ikke fungerer fullt ut”.
Myndighetene anser at dette kan håndteres på to ulike
måter:
1.	Ved at det stilles krav til bankenes kontantdistribusjon
som kan gjøre det samlede betalingssystemet robust
overfor negative hendelser i elektroniske systemer.
2.	Ved å stille strengere krav til sikkerheten i det elektro
niske betalingssystemet f.eks. i form av parallelle
systemer eller lokale løsninger som er uavhengige av at
hele betalingssystemet fungerer.

tjenester. Bankenes ansvar for kontantdistribusjonen i
normalsituasjon og dermed også i kriseløsning, er koblet
til bankenes enerett på å ta imot innskudd fra allmenheten.
Finans Norge avga høringssvar hvor hovedsynspunktene
var at høringsnotatet ikke ga noen god beskrivelse av hva
man anser fungerer for dårlig beredskapsmessig i det
elektroniske betalingssystemet – samt at man heller ikke
ba om synspunkter på om beredskapen kunne bedres på
slike områder. Videre ble det påpekt at det elektroniske
betalingskortsystemet er vel så robust som bruk av kon
tanter i de fleste mindre og kortvarige krisesituasjonene
som n
 æringen har identifisert. Det ble også understreket
at de potensielle kostnadene for banken ikke svarer til den
samfunnsmessige nytten de foreslåtte endringene eventuelt vil gi. Finans Norge anbefalte at medlemmene gis
mulighet til først og fremst å konsentrere sine ressurser
om å gjøre elektroniske betalingsløsninger enda mer
robuste og tilgjengelig for enda flere.
Finans Norge hadde også et møte med administrasjonen i
Finansdepartementet om saken. Det er imidlertid ikke
kjent hvilken videre fremdrift departementet legger opp til i
arbeidet.

Kostnadene ved dette mener de må bæres av bankene, for
så å veltes over på kundene gjennom prising av bankenes
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FINANS NORGE OG
SAMFUNNET
Finans Norge arbeider for at finansnæringen skal være en
viktig, ansvarlig og kompetent næring som bidrar til økt
verdiskapning i Norge gjennom effektiv, sikker og god
håndtering av viktige samfunnsoppgaver.
Finans Norge har en viktig oppgave som næringens talerør
ut mot samfunnet, og formidler av samfunnets forventninger
til næringen. Ambisjonen er å styrke samfunnets tillit til
næringen og være en agendasetter i samfunnsdebatten. Vi
formidler derfor kunnskap om finansnæringens rolle i
samfunnet.
Finans Norge har i 2017 særlig lagt vekt på følgende i sitt
arbeid med å ivareta finansnæringens samfunnsrolle:

Forbruker
•	Bransjenorm for markedsføring av forbrukslån og kre
ditt ble ferdigstilt og implementert hos medlemmene.
•	
Finans Norge er en av eierne av Finansnæringens
Autorisasjonsordninger (FinAut). I 2017 ble de første
autorisasjonene for kredittrådgivning og kredittvurde
ring tildelt.
•	Finans Norge er en av avtalepartene i Finansklage
nemnda og vi har en representant i styret. Finansklage
nemnda er et viktig instrument for å sikre forbrukerne
effektiv og god klagebehandling.
•	Vi arrangerte et halvdagsseminar om finansiell og digital
inkludering “Vil du (fortsatt) ha bank?”, som var svært
vellykket.
•	Vi har vært aktive i media, holdt en rekke foredrag og
deltatt på møter for å vise hvor viktige finansnæringen
er for forbrukere, og hva vi bidrar med.

Skole
•	I 2017 fikk 40 000 elever i ungdoms- og videregående
skole grunnleggende opplæring i personlig økonomi fra
finansnæringen gjennom et samarbeid med Ungt
Entreprenørskap. Det utgjør ca. 44 prosent av et elev
kull. Om lag 1 000 medarbeidere fra finansnæringen
engasjerer seg i opplæringen.
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•	Finans Norge koordinerer og administrerer nettverket
og nettportalen Skolemeny. Nettverket består av aktø
rer som tilbyr materiell og undervisningsressurser som
skolen kan benytte seg av i opplæringen i temaet “per
sonlig økonomi”. Skolemeny har arrangert en egen
konferanse rettet mot lærere og lærerstudenter for å
stimulere dem til økt økonomiopplæring. Skolemeny.no
er en portal rettet mot lærere, hvor disse kan gå inn og
finne undervisningsmateriell i personlig økonomi for
elever på ulike trinn. Det er lagt inn betydelige ressur
ser for å øke oppmerksomheten om nettverket og nett
portalen.
•	Finans Norge samarbeider aktivt internasjonalt via den
europeiske bankforeningen, EBF, for å skape oppmerk
somhet om behovet for opplæring i personlig økonomi.
•	
Finans Norge har arbeidet aktivt inn mot politiske
myndigheter for å få mer personlig økonomi som en del
av den obligatoriske undervisningen i grunnskolen.
•	Finans Norge har i samarbeid med flyktningkontoret i
Bærum laget et kurs som gir nyankomne flyktninger en
enkel innføring i personlig økonomi. Kurset kan inngå i
introduksjonsprogrammet til Integrerings- og mangolds
direktoratet (IMDI).

”Finans Norge arbeider for at finansnæringen skal være
en viktig, ansvarlig og kompetent næring som bidrar til
økt verdiskapning i Norge gjennom effektiv, sikker og god
håndtering av viktige samfunnsoppgaver.”

Bærekraft
•	Finans Norge har aktivt implementert bærekraftstrate
gien i organisasjonen gjennom en rekke tiltak. Strategien
tydeliggjør hvordan vi skal arbeide med klimaspørsmål
i de ulike bransjene, og prioritert hvilke saker vi skal
arbeide med.
•	Finans Norge har gjennomført et svært vellykket bære
kraftseminar, og planen er en årlig konferanse.
•	Finans Norge har deltatt gjennom en referansegruppe i
EBF i utviklingen av EU-kommisjonens “High-level
expert group in sustainable finance”.
•	Administrasjonen har igangsatt et arbeide med å ut
vikle et veikart for grønn konkurransekraft i finans
næringen. Veikartet skal lanseres i juni 2018.
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FINANSREGULATORISKE
FORHOLD

Siste utredning fra Banklovkommisjonen
Banklovkommisjonen la frem et forslag til nye regler om
krisehåndtering i forsikrings- og pensjonssektoren. Utred
ningen følger opp utredningen om krisehåndtering i bank
sektoren som ble fremmet i 2016. I motsetning til det til
svarende regelverket på bankområdet, er forslagene ikke
basert på EU-regler, men er inspirert av det nye regelverket
for banker. I utredningen fremsettes forslag til revisjon av
de eksisterende nasjonale regler om krisehåndtering som i
dag følger av finansforetaksloven og som ikke er endret
siden nittitallet. Utredningen er den 31. i rekken og marke
rer avslutningen for kommisjonens arbeid. Banklov
kommisjonen ble opprettet i 1990 og har siden 1991 vært
ledet av professor dr. juris Erling Selvig. Finansnæringen
har i alle årene vært representert i kommisjonen, sammen
med andre vesentlige interessegrupper.

Forslag til ny finansavtalelov
Justisdepartementet sendte i september 2017 på høring
forslag til ny finansavtalelov. Loven er helt sentral for bank
enes kunderettede virksomhet innenfor betalingsformid
ling, innskudd og kreditt. Høringsfristen var i desember.
Lovutkastet innebærer en gjennomføring av de privatretts
lige delene av det reviderte betalingstjenestedirektivet
(PSD2), hele betalingskontodirektivet (PAD) og boligkreditt
direktivet, samt en del særnorske bestemmelser. Departe
mentet foreslo en helt ny lov med endret struktur, utvidet
virkeområde og nye materielle bestemmelser.
Finans Norge avga et omfattende høringssvar på 178 sider
som ble utarbeidet med bistand og innspill fra en særskilt
opprettet arbeidsgruppe, Juridisk hovedutvalg, fagutvalg
dokument og fagutvalg kontrakt. I høringssvaret under
streker Finans Norge for det første at lovutkastet er for
svakt utredet, og at det må nedsettes et lovutvalg som ut
reder konsekvensene av lovforslaget før loven sendes Stor
tinget til behandling. For det annet foreslås det at de privat
rettslige delene av PSD2 må gjennomføres raskt og i
henhold til direktivet fra EU, gjerne ved at reglene følges
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opp i Finansdepartementets proposisjon om virksomhets
reglene i PSD2.

Personvernforordningen
Personvernforordningen (GDPR) ble formelt vedtatt i EU i
2016. Justis- og beredskapsdepartementet sendte i juli
2017 forslaget til ny personopplysningslov – som gjennom
fører personvernforordningen i norsk rett – på høring.
Departementet foreslår i høringsnotatet å innføre person
vernforordningen i Norge gjennom inkorporasjon. Forslaget
innebærer en rekke endringer i finansforetaks behandling
av personopplysninger, blant annet foreslår departementet
at dagens konsesjoner for behandling av personopplysninger for banker og forsikringsselskap ikke videre
føres. I stedet oppstiller personvernforordningen flere
andre verktøy som samlet sett skal bidra til økt personvern,
særlig anledningen til å utarbeide bransjenormer og
plikten til å gjennomføre en konsekvensanalyse etter

nærmere bestemte vilkår.
Finans Norge avga høringssvar i oktober hvor det påpekes
flere forhold som må avklares før forordningen trer i kraft i
Norge i mai 2018. Finans Norge synliggjør i sitt høringssvar
at det vil bli utarbeidet bransjenormer for behandling av
personopplysninger innen bank- og forsikringsvirksomhet.
Ny personopplysningslov vil antakelig tre i kraft i mai 2018,
på samme tidspunkt som i EU.

Verdipapirlovutvalgets arbeid
I Verdipapirlovutvalgets andre delutredning foreslås
endringer i verdipapirhandelloven for gjennomføring av
EUs nye regler om markedet for finansielle instrumenter
(MiFID II og MiFIR). Hovedformålet med det nye regelverket
er økt transparens og mer velfungerende markeder, samt
økt investorbeskyttelse. Den største endringen er at en
rekke nye tjenester/produkter og aktører blir underlagt
regulering. Det innføres videre strengere krav til kunde
informasjon, nye regler om returprovisjon samt nye regler
om krav til produktgodkjennelse. I høringsrunden støttet

Finans Norge det vesentlige av forslagene, herunder utval
gets mål om en direktivnær gjennomføring uten nasjonale
særregler. MiFID II og MiFIR utfylles av et betydelig antall
kommisjonsforordninger og -direktiv (nivå 2-regler). For
slag til norsk gjennomføring av disse bestemmelsene vil
fremmes i en egen utredning.
Verdipapirlovutvalget fremmet også sin tredje delutredning
om gjennomføring av markedsmisbruksforordningen (MAR).
Etter forslaget vil reglene om markedsmisbruk – i samsvar
med EU-regelverket – komme til anvendelse på flere finan
sielle instrumenter, og på flere handelsplasser enn etter
dagens regler. Forbudet mot innsidehandel, markedsmani
pulasjon og spredning av innsideinformasjon gis utvidet
anvendelsesområde. Finans Norge støttet i høringsrunden
forslaget til gjennomføring av MAR via henvisning i verdi
papirhandelloven, samt øvrige forslag til tilpasninger.
Ettersom regelverket allerede har trådt i kraft i EU, mener
Finans Norge at lovendringen gjennomføres så raskt som
mulig. I tillegg ble det understreket at det raskt bør
utarbeides en offisiell norsk oversettelse av MAR.

Hasteinnføring av MiFID II
Finanstilsynet vedtok rett før julen 2017 i to omganger en
rekke forskrifter som til sammen gjennomfører EUs revi
derte verdipapirregelverk (MiFID II og MiFIR i norsk rett).
Forskriftene trådte i kraft 1. januar 2018. Bakgrunnen for
vedtakelsen av hasteforskriftene var at Verdipapirlov
utvalgets forslag til norsk gjennomføring av MiFID II og
MiFIR ikke ble ferdigbehandlet før reglene trådte i kraft i EU
3. januar 2018. EU-regelverket er ennå ikke tatt inn i EØS-
avtalen. Formålet med hasteinnføringen var å sikre at
norske aktører, herunder Oslo Børs, blir likebehandlet med
finansnæringen i EU. De midlertidige forskriftene vil gjelde
til MiFID II og MiFIR er gjennomført i verdipapirhandelloven
med tilhørende forskrift.

Nytt EU regelverk om forsikringssalg (IDD)
Finanstilsynet utarbeidet et forslag til norsk gjennomføring
av EUs nye regelverk om forsikringsdistribusjon (IDD).
Regelverket gjelder både direktesalg av forsikring fra for
sikringsforetak og distribusjon via formidler (forsikrings
agenter). Norsk gjennomføring vil medføre behov for
endringer i både forsikringsformidlingsloven, finansfore
taksloven og forsikringsavtaleloven. Reglene innfører en
rekke nye krav til salg og rådgivning som har mye felles
med tilsvarende regelverk for verdipapirer (MiFID II). For
forsikringsspareprodukter gjelder et eget regelverk (PRI
IPS) i tillegg. I EU trer de nye reglene i kraft i 2018. For
slaget fra Finanstilsynet ble imidlertid ikke sendt på
formell høring i 2017.

Nøkkelinformasjon ved salg av spare- og
forsikringsprodukter (PRIIPS)
EUs forordning om sammensatte og forsikringsbaserte
investeringsprodukter gir informasjonskrav til salg av slike
produkter til forbrukere. Typisk vil dette være sammensatte
spareprodukter, forsikringspareprodukter og verdipapir
fond. Forut for salg skal kunden presenteres et kortfattet
standardisert informasjonsdokument med nøkkelinforma
sjon om produktet. Reglene kommer i tillegg til øvrige krav
som gjelder ved salg og rådgivning. I en høring om norsk
gjennomføring ble det foreslått at regelverket nasjonalt
også kan gjøres gjeldende for individuelle pensjons
produkter. Finans Norge gikk imot dette, da en konsekvens
av EU-regelverket er at kunden da vil bli forespeilet for
optimistiske avkastningsforventninger.
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ØKONOMISK KRIMINALITET
OG HVITVASKING

INTERNASJONAL
KOORDINERING

Rapporten ”Finansnæringens arbeid mot
kriminalitet – trusler og sårbarheter”

To år etter at den norske tilknytningen til EUs tilsyns
myndigheter på det finansielle området er avklart, savner
finansnæringen fremdeles fremdrift i arbeidet med å inklu
dere utestående rettsakter i EØS-avtalen. Finans Norge
har, sammen med representanter for finansnæringen i
Liechtenstein og Island, arrangert møter med EU-kommi
sjonen, EFTA-sekretariatet og EUs utenrikstjeneste for å
forklare hvor viktig det er for næringen at inkluderingen
skjer så raskt som mulig. Dette budskapet er også gjort
tydelig overfor norske myndigheter, sammen med et ønske
om innsyn i myndighetenes prioriteringer og planer for ar
beidet.

Andre internasjonale aktiviteter

Brexit

Finans Norge har vært engasjert i de relevante europeiske
regelverksprosessene. Disse er omtalt under det enkelte
område.

Finans Norge publiserte i september 2017 “Finansnær
ingens arbeid mot kriminalitet – trusler og sårbarheter”.
Finans Norge understreker her næringens samfunns
ansvar og tilslutningen til den kriminalpolitiske målsetting
om at kriminalitet ikke skal lønne seg. I dokumentet pekes
det på utfordringer knyttet til teknologiutviklingen og
endringer i kriminalitetsbildet. Det understrekes at det er
viktig at antatt straffbare forhold anmeldes til politiet.
Finans Norge arbeider løpende for å styrke finansnæri
ngens innsats i forebygging og avdekking av kriminalitet,
og er opptatt av å fortsette en konstruktiv myndighetsdialog
på dette viktige området.

ID-problematikk
Rett identitet er inngangsporten til alle produktene i finans
næringen. Derfor har næringen stort fokus på sikker
etablering av identitet. Hvitvaskingsloven setter strenge

krav til næringen gjennom kjenn-din-kunde-prinsippet.
Videre har næringen sammen med myndighetene et ansvar
for at kriminalitet ikke skal lønne seg.
Det er viktig for finansnæringen at myndighetene har en
helhetlig ID-forvaltning. Finans Norge mener det er myndig
hetenes ansvar å fastsette rett identitet på alle borgere i
Norge, samt utlendinger som har midlertidig opphold i
riket. Videre er det myndighetenes ansvar å utstede et legi
timasjonsdokument som dokumenterer den fastsatte iden
titeten. Legitimasjonsdokumentet må ha gode fysiske
sikker
hetselementer som bidrar til en enkel og sikker
identitetsverifisering for både offentlig og privat sektor.
Myndighetenes utstedelse av Nasjonalt ID-kort er et viktig
tiltak både for å ivareta landets sikkerhet og for å begrense
ID-tyverier og misbruk av myndighetenes og finans-
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næringens tjenester. Finans Norge samarbeider tett med
myndighetene i arbeidet med ID-forvaltningen blant annet
ved deltagelse i fora og prosjekter som for eksempel
Modernisering av folkeregisteret (MF-prosjektet), Nasjonalt
ID-senter, Politidirektoratets arbeid med utvikling av Taps
og verifikasjonstjenesten (styrings- og arbeidsgruppe) mm.

Q&A-dokument om hvitvaskingsregelverket
Finans Norge har utarbeidet et Q&A-dokument som har
som formål å gi støtte og veiledning til Finans Norges med
lemmer knyttet til hvordan kravene i hvitvaskingsregel
verket skal forstås. Dokumentet er videre knyttet opp mot
praktiseringen av Finanstilsynets veiledning om hvit
vaskingsreglene i rundskriv 24/2016. Finanstilsynet har
vært involvert i arbeidet. Dokumentet ble publisert i juni. I
forbindelse med ny hvitvaskingslov vil dokumentet bli opp
datert og videreutviklet.

Hvitvaskingskonferansen 2018
Økokrim, Finanstilsynet og Finans Norge har siden 2004
arrangert en årlig felles Hvitvaskingskonferanse med Finans
Norge som ansvarlig arrangør.

Hvilke effekter kommer Storbritannias uttreden fra EU å ha
for finansnæringen i Norge og i Europa, samt for vel
fungerende finansielle markeder? De europeiske bransje
organisasjonene har arbeidet med å besvare disse spørs
målene og identifisere de områdene der utviklingen kan få
størst effekt. I tillegg til å delta i det europeiske bransjear
beidet om Brexit, diskuterer Finans Norge disse effektene
med norske myndigheter.

Det nordiske samarbeidet er sentralt for Finans Norges
påvirkningsarbeid i de europeiske prosessene. Stafett
pinnen for nordisk koordinering har ligget hos de svenske
bransjeforeningene både når det gjelder bank og forsik
ring. I arbeidet skjer aktiv prioritering av saker å sam
arbeide om og utbytte av erfaringer når det gjelder argu
mentasjon og metodologi. Finans Norge bidro til danske
Forsikring og Pensjons årsmøtes program, og har deltatt
på flere av søsterorganisasjonenes arrangementer. Finans
Norge har vært Nordens representant inn i komitéen som
har diskutert utviklingen av Insurance Europe etter Brexit.

Årets konferanse ble avholdt i november på Sundvolden
Hotell med 400 deltagere. Formålet med konferansen er
blant annet å rette oppmerksomheten mot behovet for at
næringen og myndighetene sammen bekjemper øko
nomisk kriminalitet og hvitvasking.
Konferanse ble åpnet av skattedirektør Hans Christian Holte
med temaet skatt og hvitvasking. Andre temaer var ny
hvitvaskingslov, nasjonal trusselvurdering (NRA), tilsyns
praksis, hvitvasking i fast eiendom og ny lovs betydning for
skadeforsikring. Evalueringen viste at deltakerne var godt
fornøyd med konferansen, både hva gjelder innhold, form
og lokalisering.
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FINANS NORGE
SOM ARBEIDSGIVER
ORGANISASJON

Medlemmer, ansatte og organisasjonsprosent
187 finansforetak hadde i 2017 arbeidsgivermedlemskap i
Finans Norge, med en total sysselsetting på 36 383 ansatte.
Finans Norge har tariffavtaler med Finansforbundet og LO
(Handel og Kontor og PostKom). Finansforbundet organi
serer 55,7 prosent av de ansatte, mens LO organiserer 3,6
prosent av de ansatte. Dette medfører en organisasjons
prosent på noe under 60 prosent for de forbundene som
har tariffavtale i finansnæringen.
Antall ansatte og organisasjonsprosent 2006-2017
hos arbeidsgivermedlemmer i Finans Norge
40 000

80,0 %

38 000

75,0 %

36 000
34 000
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Totalt antall ansatte

50,0 %

Andel organiserte

Hovedtariffoppgjøret 2017
Hovedtariffoppgjøret endte med en økonomisk ramme i
tråd med frontfaget på 2,4 prosent. Det generelle lønns
tillegget ble 0,65 prosent, minimum kr. 3 200 per år.

Hovedutvalg arbeidsgiver
Hovedutvalg arbeidsgiver er Finans Norges rådgivende organ
i arbeidslivsspørsmål og består av representanter fra tolv
av medlemsbedriftene. Utvalget ble i 2017 ledet av Solveig
Hellebust fra DNB. Utvalget behandlet i 2017 saker knyttet
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til bl.a. tariffoppgjøret, konfliktberedskap, likelønn og like
stilt deltakelse, kompetanse, fremtidens arbeidsliv, seniorer
mv.

kunnskap om situasjonen for seniorer og status for senior
politikken, og skal være til inspirasjon for ytterligere arbeid
i den enkelte bedrift.

Likelønn og likestilt deltakelse i
finansnæringen

Fremtidens arbeidsliv

Tariffpartene har i 2017 arbeidet frem indikatorer (KPI) for
likelønn og likestilt deltakelse i finansnæringen og publi
sert disse. Utviklingen skal måles fortløpende. Partene har
også foreslått tiltak som bedriftene kan iverksette før å øke
likestillingen i næringen.

Kompetanseundersøkelser
Finans Norges kompetanseundersøkelse i 2016 viste at
finansnæringen er inne i et kompetanseskifte. Mange bedrifter meldte at de hadde behov for medarbeidere med
mer teknologisk kompetanse. Vinteren 2017 gjennomførte
Finans Norge en undersøkelse blant studenter for å måle
studenters kunnskap om næringen og deres interesse for å
jobbe i finans. Undersøkelsen avdekket at næringens popu
laritet blant økonomistudenter er høy, mens teknologi
studentene har dårlig kjennskap til næringen og er usikre
på om næringen er en attraktiv arbeidsplass. Det er plan
lagt tiltak for å øke kunnskapen om næringens ulike
arbeidsoppgaver.

Seniorpolitikk i næringen
Proba samfunnsanalyse har på oppdrag fra Finans Norge,
Senter for seniorpolitikk og Finansforbundet kartlagt seni
orer og seniorpolitikken i næringen. Det ble gjennomført en
spørreundersøkelse blant ansatte, pensjonister, personal
ledere og tillitsvalgte. Undersøkelsen dannet grunnlag for
en rapport som ble fremlagt på et frokosteseminar aktørene
arrangerte i august 2017. Rapporten fikk god medieomtale
og i løpet av høsten ble hovedresultatene sendt medlems
bedriftene. Arbeidet har bidratt til økt felles forståelse og

Det har pågått et omfattende arbeid for å analysere digita
liseringens konsekvenser for fremtidens arbeidsliv. Rap
porten “Teknologiutvikling og fremtidens arbeidsliv i finans
næringen” planlegges fremlagt våren 2018. Konferansen
“Arbeidslivet 2022” ble arrangert i september 2017 med
tema fremtidens arbeidsliv og kompetanse. Konferansen
fikk svært gode tilbakemeldinger.

Medlemsrådgivning og bistand til
enkeltmedlemmer
En viktig del av Finans Norges oppgaver på arbeidslivs
området er arbeidsrettslig rådgivning og bistand til med
lemmene samt rådgivning om lønn og tariff. 2017 har vært
preget av stor aktivitet på områder som omstilling, fusjoner,
nedbemanning, rådgivning i forbindelse med bedrifts
avtaleforhandlinger og tvistesaker.

Uenighet med LO om adgangen til tariffavtale
i alle virksomheter
Høsten 2016 ble Finans Norge og If Skadeforsikring stevnet
for Arbeidsretten av LO. LO anførte at de etter gjeldende
avtaleverk og rettspraksis hadde rett til tariffavtale i alle
selskaper der de har minst ett medlem, noe Finans Norge
bestred. Hovedforhandling i saken var berammet til medio
januar 2017. LO trakk imidlertid saken rett før den skulle
opp i retten. Sommeren 2017 gjennomførte Fafo en under
søkelse om organisasjonsmulighetene i næringen. Rap
porten forventes fremlagt i begynnelsen av 2018.
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ÅRSBERETNING 2017

Virksomheten 2017

Likestilling

Årsregnskapet

Finans Norge er hovedorganisasjon for finansnæringen i
Norge og representerer 243 finansbedrifter med rundt
50 000 ansatte. Finans Norge og Finans Norge Servicekontor
driver sin virksomhet i Finansnæringens hus i Hansteens
gate 2, Oslo.

Finans Norge etterstreber like muligheter og rettigheter
for kvinner og menn. Organisasjonen er bevisst dette i for
hold til rekruttering, mulighet for utvikling og avansement,
kompetanseheving og fleksibilitet i arbeidssituasjonen. 50
prosent av de ansatte i Finans Norge er kvinner. I leder
gruppen Finans Norge/Finans Norge Servicekontor er
andelen kvinner 54 prosent og menn 46 prosent.

Hovedstyret foreslår at årets underskudd for Finans Norge
for 2017 på kr 7 260 746 dekkes slik:
• Overført til annen egenkapital kr -7 260 746

Organisasjon, kompetanse og arbeidsmiljø
Finans Norge hadde per 31. desember 2017 16 ansatte.

Diskriminering

Finans Norge er en kunnskapsbedrift med engasjerte og
motiverte medarbeidere med høy kompetanse innenfor
sine fagfelt. Kontinuerlig utvikling og spissing av kompe
tanse er prioritert slik at organisasjonen kan levere mer
verdi til medlemsbedriftene i henhold til prioriterte områ
der og fastsatt strategi. Finans Norge har ulike kompetansehevende ordninger for ansatte finansiert av arbeids
giver.

Finans Norge har en personal- og rekrutteringspolitikk
som er i tråd med diskrimineringslovens formål om å
fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og
å hindre diskriminering på grunnlag av etnisitet, nasjonal
opprinnelse, hudfarge, språk, religion og livssyn. Arbeids
takere med nedsatt funksjonsevne får individuell tilrette
legging av arbeidet.

Finans Norge har fokus på å skape et godt arbeidsmiljø
som legger til rette for ansatte i alle livsfaser. Det gjennom
føres jevnlig medarbeiderundersøkelser som følges opp
med tiltak, senest i februar 2017. Ansatte holdes løpende
orientert om viktige saker for næringen og organisasjonen
gjennom allmøter, temamøter, enhetsmøter og intern
kommunikasjon. Ledelsen har et aktivt forhold til med
arbeidertilfredshet og ansattmedvirkning, samt god dialog
med tillitsvalgte gjennom blant annet SAMU-møter og faste
kontaktmøter. Finans Norge har ulike velferdsordninger for
ansatte.

Virksomheten i Finans Norge har i begrenset grad en
direkte påvirkning på det ytre miljø. Finans Norge ble

resertifisert som ”Miljøfyrtårn” i april 2017, og har vært
sertifisert siden 2011. Det utarbeides årlig rapport om
miljøtiltakene i organisasjonen med fokus på blant annet
innkjøp, papirforbruk, avfall og kildesortering, samt energi
forbruk.

I 2017 var det totale sykefraværet for Finans Norge 7,3 pro
sent. For Finans Norge-selskapene under ett var syke
fraværet 6,4 prosent. Økningen i sykefravær fra 2016 skyldes
i hovedsak noen få langtidssykmeldte. Finans Norge er en
IA-virksomhet som blant annet har fokus på å redusere
sykefraværet. Det er gjennom hele året blitt arbeidet med
oppfølging av sykemeldte og forebygging av fravær. Ansatte
har helseforsikring som er et av flere viktige bidrag for å
redusere sykefraværet. Det er ikke registrert alvorlige
skader eller ulykker i 2017.
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Finans Norges egenkapital utgjorde kr -863 706 per
31.12.17.
Finans Norge avviklet den kollektive ytelsesbaserte pen
sjonsordningen med virkning fra 31.12.17. Aktive med
lemmer av den kollektive ytelsesbaserte pensjonsordningen
gikk over til innskuddspensjon fra og med 1.1.18. Avviklin
gen av den kollektive ytelsesbaserte pensjonsordningen
medførte en kostnadsføring i 2017 av balanseførte netto
pensjonsmidler per 31.12.16. Hovedstyret vil påse at de
økonomiske forutsetningene er til stede for at Finans Norge

vil opprettholde en tilstrekkelig finansiering av driften og at
behov for nødvendig egenkapital som følge av avviklingen
av ytelsespensjonsordningen per 31.12.17 vil bli dekket ved
økt medlemskontingent fordelt over 5 år i henhold til inn
gått intensjonsavtale.
Etter hovedstyrets oppfatning gir årsregnskapet en rett
visende oversikt over utvikling og resultat av Finans Norges
virksomhet og organisasjonens stilling per 31. desember
2017.
Hovedstyret bekrefter at forutsetning om fortsatt drift er til
stede og dette er lagt til grunn ved utarbeidelse av regn
skapet. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets
utgang som er av betydning ved bedømmelse av Finans
Norges stilling.

Ytre miljø

Finansiell risiko
Finans Norges primære inntektskilde er medlemskontingent. Antall medlemsselskaper har vært stabilt det
siste året. Utmeldelse av Finans Norge må skje skriftlig
innen utgangen av et kalenderår og med minst tre måne
ders varsel. Har foreningen inngått tariffavtale for ved
kommende medlem med de ansattes organisasjoner, kan
medlemmet likevel ikke tre ut av Finans Norge før tariff
avtalens utløp. Finans Norges inntekter og kostnader er i
all hovedsak i norske kroner.

Oslo, 31. desember 2017
1. mars 2018

Odd Arild Grefstad (leder)

Rune Bjerke

Helge Leiro Baastad

Siri Berggreen

Finn Haugan

Jan Erik Kjerpeseth

Ivar Martinsen

Trond Mellingsæter

Lisbet K. Nærø

Espen Opedal

Jon Håvard Solum

Snorre Storset

Sverre Thornes

Dag Tjernsmo

Idar Kreutzer (adm.dir.)
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ÅRSREGNSKAPET
2017

Balanse
NOTE

2017

2016

EIENDELER
Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar mv.

Resultatregnskap

2

5 491 564

6 772 956

11

184 604

184 604

1

405 847

10 978 583

6 082 015

17 936 143

7 125 517

730 581

4 971 284

6 672 196

Finansielle anleggsmidler
Langsiktige investeringer
Netto pensjonsmidler sikret
Sum anleggsmidler
NOTE

2017

2016

Omløpsmidler
Fordringer

DRIFTSINNTEKTER
Medlemskontingent
Gevinst salg varige driftsmidler
Annen driftsinntekt

6

Sum driftsinntekter

44 496 522

155 233

115 456

26 532 599

20 406 323

Andre fordringer

3

768 489

175 308

65 018 301

Bankinnskudd

4

2 272 038

7 420 244

Sum omløpsmidler

15 137 328

14 998 329

SUM EIENDELER

21 219 343

32 934 472

-863 706

6 397 040

-863 706

6 397 040

16 509 879

20 810 010

670 924

340 857

2 546 266

2 984 551

71 268 317

DRIFTSKOSTNADER
Lønns- og personalkostnader

7

30 801 260

33 694 613

Avskrivning på varige driftsmidler

2

923 566

1 087 863

Annen driftskostnad

8

37 686 049

32 044 881

Avvikling av ytelsespensjonsordning

1

9 178 583

Sum driftskostnader

Kundefordringer

44 580 485

78 589 458

Mellomværende nærstående parter

10

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Annen egenkapital

66 827 357

9

SUM EGENKAPITAL
Gjeld

Driftsresultat

-7 321 141

-1 809 056

Avsetning for forpliktelser
Pensjonsmidler usikret

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER

1

Kortsiktig gjeld

Annen renteinntekt

60 395

6 217

Leverandørgjeld

Sum finansinntekter

60 395

6 217

Skyldige offentlige avgifter

-7 260 746

-1 802 839

Annen kortsiktig gjeld
Årsresultat

9

2 355 980

2 402 014

SUM GJELD

5

22 083 049

26 537 432

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

21 219 343

32 934 472

Disponeres:
Overført annen egenkapital
Sum disponert
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9

-7 260 746

-1 802 839

-7 260 746

-1 802 839

Oslo, 31. desember 2017
1. mars 2018

Odd Arild Grefstad (leder)

Rune Bjerke

Helge Leiro Baastad

Siri Berggreen

Finn Haugan

Jan Erik Kjerpeseth

Ivar Martinsen

Trond Mellingsæter

Lisbet K. Nærø

Espen Opedal

Jon Håvard Solum

Snorre Storset

Sverre Thornes

Dag Tjernsmo

Idar Kreutzer (adm.dir.)
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Noter til regnskapet 2017
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven
og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.		
				
Det anses ikke nødvendig å utarbeide konsernregnskap
etter unntaket i regnskapsloven § 3-8. 			
			

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen
til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.
					

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over
driftsmidlets forventede levetid. Direkte vedlikehold av
driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader,
mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmid
lets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.		
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Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser

Pensjoner

Den kollektive ytelsesordningen er avviklet per 31.12.17.
					
Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes
etter lineær opptjening basert på forutsetninger om
diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjo
Honorarinntekter
ner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på
Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.			
pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om
			
dødelighet, frivillig avgang osv. For sikrede ordninger er
Medlemskontingent		
pensjonsmidler vurdert til virkelig verdi og fratrukket
Medlemskontingenten blir inntektsført det året medlem
netto pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i
savgiften dekker.						 forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i
pensjonsplaner resultatføres umiddelbart. Endringer i
Klassifisering og vurdering av balanseposter
forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som
og avvik i beregningsforutsetningene (estimatendringer)
forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestids
fordeles over antatt gjennomsnittlig opptjeningstid hvis
punktet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/
avvikene ved årets begynnelse overstiger 10 prosent av
langsiktig gjeld.						 brutto pensjonsforpliktelser eller pensjonsmidler.		
						
				
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og
Fra 1.1.18 har alle ansatte innskuddspensjon.			
virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt
			
beløp på opptakstidspunktet.				
						
		
						
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men
nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forven
tes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til
nominelt beløp på etableringstidspunktet.			
			

Fordringer

NOTE 1

Nåverdi av årets pensjonsopptjening
+Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen

2017

2017

2016

2016

Sikret

Usikret

Sikret

Usikret

280 610

573 916

2 634 176

1 193 043

27 744

354 026

Pensjonskostnad før aktuarielle avvik

308 354

927 942

2 634 176

1 622 494

+Amortisering av aktuarielle avvik

405 846

-581 458

1 202 260

1 360 572

+Administrasjonskostnad
Netto pensjonskostnad

429 451

322 004
714 200

346 484

4 158 440

2 983 066

Pensjonsmidler (til markedsverdi) pr 31.12.

2 768 600

-Beregnede pensjonsforpliktelser pr 31.12.

-2 258 634

-20 696 256

-64 847 605

-23 782 485

509 966

-20 696 256

-2 766 605

-23 782 485

-104 119

4 186 377

13 745 188

2 972 475

405 847

-16 509 879

10 978 583

-20 810 010

Netto pensjonsforpliktelse
Ikke resultatført aktuarielt tap (gevinst)
= Balanseførte pensjonsmidler (pensjonsforplik
telser) inkl. arbeidsgiveravgift

62 081 000

Kostnad avvikling av ytelsesordning
Kostnadsføring av balanseførte netto pensjonsmidler 31.12.17

10 978 583

Tilleggskontingent 2017

-1 800 000

Sum kostnad avvikling av ytelsesordning

9 178 583

Antall personer som pr. 31.12.17 dekkes av pensjonsordningen (YTP):
Antall yrkesaktive
Pensjonister

11
12

Totalt
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Økonomiske forutsetninger:

2017

2016				

Diskonteringsrente
2,30 %
2,10 %
Forventet avkastning på pensjonsmidler
4,00 %
3,00 %
Forventet lønnsvekst
2,50 %
2,25 %
Forventet G-regulering
2,25 %
2,00 %
Årlig regulering av pensjoner under utbetaling
0,40 %
0,20 %		
				
Pensjonsforpliktelsene beregnes som nåverdi av fremtidige, sannsynlige pensjonsutbetalinger og bygger på aktuarmessige
beregninger og forutsetninger. Pensjonsmidler og aktuarberegnet kostnad er inklusiv arbeidsgiveravgift. 			
			
Finans Norge er pliktig til å ha tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon og per 31.12.17 hadde Finans
Norge tjenestepensjonsordninger som oppfyller kravene etter denne loven. 			
			
Finans Norge avviklet den kollektive ytelsesbaserte pensjonsordningen med virkning fra 31.12.17. Aktive medlemmer av
den kollektive ytelsesbaserte pensjonsordningen gikk over til innskuddspensjon fra og med 1.1.18. Avviklingen av den
kollektive ytelsesbaserte pensjonsordningen medførte en kostnadsføring i 2017 av balanseførte netto pensjonsmidler
per 31.12.16. Hovedstyret vil påse at de økonomiske forutsetningene er til stede for at Finans Norge vil opprettholde en
tilstrekkelig finansiering av driften og at behov for nødvendig egenkapital som følge av avviklingen av ytelsespensjons
ordningen per 31.12.17 vil bli dekket ved økt medlemskontingent fordelt over 5 år i henhold til inngått intensjonsavtale.
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NOTE 2

NOTE 5

Varige driftsmidler

Annen kortsiktig gjeld
2017
Aktivert
ombygging

Biler
Anskaffelseskost 1.1.17

Totalt

2 252 070

5 823 589

8 075 659

-1 009 000

-10 109

-1 019 109

1 243 070

5 813 480

7 056 550

-402 870

-1 162 116

-1 564 986

Balanseført verdi 31.12.17

840 200

4 651 364

5 491 564

Periodens avskrivninger

341 333

582 233

923 566

Annen kortsiktig gjeld

2016

141 714

200 000

Skyldige feriepenger

2 214 266

2 202 014

Sum annen kortsiktig gjeld

2 355 980

2 402 014

2017

2016

1 750 000

1 750 000

15 399 402

11 345 823

Refusjon Sparebankforeningen

5 815 000

5 590 000

Kurs- og konferanseinntekt

3 047 283

1 350 500

520 914

370 000

26 532 599

20 406 323

2017

2016

Tilgang
Avgang
Anskaffelseskost 31.12.17
Akkumulerte avskrivninger 31.12.17

NOTE 6

Annen driftsinntekt
Bankenes sikringsfond - administrasjon

Biler består av 2 firmabiler som avskrives over 5 år.
Aktivert ombygging (leietakerpåkostninger) avskrives over 10 år.

Leieinntekter lokaler

Annet
Sum annen driftsinntekt

NOTE 3

Andre fordringer
Opptjente, ikke fakturerte inntekter
Fordringer på ansatte

2017

2016

768 080

170 690

409

4 618

768 489

175 308

Forskuddsbetalte kostnader
Sum andre fordringer

NOTE 7

Lønns- og personalkostnader
Lønn

20 507 584

19 864 245

Arbeidsgiveravgift

4 370 358

4 693 099

Pensjonskostnad

4 625 025

8 069 419

Andre personalkostnader
Sum lønns- og personalkostnader

NOTE 4

Bankinnskudd
Bankkonto drift

2017

2016

682 707

5 595 120

Bankkonto skattetrekk

1 589 331

1 825 124

Sum bankinnskudd

2 272 038

7 420 244
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1 298 293

1 067 850

30 801 260

33 694 613

Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret er 17 personer.				
Lønn til administrerende direktør utgjorde kr 3 357 017. I tillegg er det kostnadsført kr 736 170 knyttet
til pensjonsordninger. Andre naturalytelser utgjorde kr 257 606.
Pensjonsalder for adm.direktør er 65 år. Førtidspensjonen fra 65 til 67 år utgjør 70 prosent av
årslønn på fratredelsestidspunktet. Det er ikke utbetalt honorar til hovedstyret.			
Honorar til revisor er kostnadsført med kr 99 214 inkl. mva.
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NOTE 8

NOTE 11

Annen driftskostnad

Langsiktige investeringer

Husleie, fellesutgifter mv.

2017

2016

17 584 835

13 074 102

IT- kostnader

327 131

162 432

Rekvisita, trykksaker, porto mv.

301 884

273 556

Telefon og bredbånd

344 329

339 411

Bilkostnader

746 419

736 441

Møtekostnader

4 395 023

3 660 255

Reiseutgifter

1 415 373

1 242 835

172 229

139 228

Kurs og konferanser i egen regi

2 056 031

1 605 921

Ekstern bistand og honorarer

2 435 574

2 659 053

Administrative tjenester Finans Norge Servicekontor

3 834 589

3 695 846

Bidrag og kontingenter

4 072 632

4 455 801

37 686 049

32 044 881

Kurs og konferanser

Sum annen driftskostnad

Aksjer i Finansforlaget AS (25 stk. á kr 4 000)

2017

2016

184 604

184 604

Aksjene ble anskaffet i 2015 og er bokført til kostpris.
Finans Norge har 100 % eierandel og stemmeandel i Finansforlaget AS.

NOTE 12						

Fondet til fremme av bank - og finansstudier		
Finans Norge overtok ansvaret for administrasjon og forvaltning av fondet fra Handelshøyskolen BI		
i 2013. Bankmidlene ble i 2017 tilbakeført til Handelshøyskolen BI. Fondsmidlene utgjorde 3,5 mill. kroner
per 31.12.17 og er plassert i rente- og aksjefond.
Fondet har eget styre og egenkapitalen er ikke inkludert i regnskapet til Finans Norge.			
					

NOTE 9

Egenkapital
Egenkapital pr. 1.1.
Årets resultat
Egenkapital pr. 31.12.

2017

2016

6 397 040

8 199 879

-7 260 746

-1 802 839

-863 706

6 397 040

Egenkapitalen per 31.12.17 er tapt, se note 1 for bakgrunn og vurderinger knyttet til dette.

NOTE 10

Mellomværende med nærstående parter
Finans Norge definerer Finans Norge Servicekontor, Sparebankforeningen i Norge, Finans Norge
Forsikringsdrift, Norsk Naturskadepool og Trafikkforsikringsforeningen som nærstående parter.
Tall for 2016 er omarbeidet slik at tallene er sammenlignbare
Transaksjoner med nærstående parter foretas i samsvar med vanlige forretningsmessige
vilkår og prinsipper.
Mellomværende med nærstående parter utgjør:
Finans Norge Servicekontor

2017

2016

1 424 304

6 593 835

Sparebankforeningen i Norge

815 000

Finans Norge Forsikringsdrift

1 693 265

Norsk Naturskadepool

339 052

Trafikkforsikringsforeningen

699 663

Sum mellomværende nærstående parter
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4 971 284

78 361

6 672 196
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