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Finansnæringen i Norge representerer 2 prosent av syssel
settingen, 6 prosent av verdiskapingen og hele 20 prosent
av skatteinntekten fra næringslivet i Norge.
Finans Norge er hovedorganisasjon for finans
næringen i Norge. Vi representerer 246 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
bestemmer 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.

En vekstkraftig, effektiv og solid finansnæring er viktig for
Norge. De neste tiårene skal Norge gjennom dyptgripende
og krevende omstillinger. Finansnæringen har avgjørende
betydning for landets omstillingsevne. Norsk særregulering, som svekker norsk finansnærings konkurransekraft,
svekker også norsk verdiskaping. Alle næringer som møter
internasjonal konkurranse er avhengig av harmoniserte
regler for å konkurrere på like vilkår. Det gjelder også norsk
finansnæring.
Vi har store oppgaver foran oss:
•	Det må ifølge regjeringens perspektivmelding skapes
25.000 nye verdiskapende arbeidsplasser hvert år de
neste 40 årene
•	Norge skal nå ambisiøse mål om utslippsreduksjoner
innen 2030, og være et lavutslippssamfunn i 2050
•	Vi må forberede oss på mer ekstremvær, og bygge robuste lokalsamfunn
•	Gjennom målrettet kompetansebygging, skal digitalisering og ny teknologi bidra til økt effektivitet og bedre
løsninger
Omstilling innebærer at vi må gjøre mindre av det vi har
gjort før, og mer av noe som er nytt og annerledes. Det
krever innovasjon, kompetanse og samarbeid, og ikke minst
finansiering.
Produksjonsbedrifter skal legge om produksjonen, prosesser skal digitaliseres og automatiseres. Infrastruktur skal
utvikles og fornyes. Tjenestesektorene gjennomgår en
rivende utvikling. Salgs- og markedsføringskanaler og

kommunikasjonsplattformer endres. Ansatte skal bygge ny
og relevant kompetanse.
Finansnæringen er bindeleddet mellom de som har kapital
og de som trenger kapital, og har derfor en helt sentral
rolle å spille for at samfunnet blir satt i stand til å gjennomføre effektive omstillinger. Finansnæringen i Norge forvalter
8.300 milliarder kroner – nesten like mye som oljefondet.
Forskjellen er at mens oljefondet etter loven investerer i
utlandet, så er finansnæringen i Norge tungt engasjert i
alle deler av norsk nærings- og samfunnsliv. Finansnæringen
spiller også en viktig rolle for å nå målene i Norges klima
avtaler ved å gjøre klima til en faktor i kredittprosesser og
forvaltning, og ved at skadeselskapenes innsikt bidrar til å
planlegge mer robuste lokalsamfunn.

Mer enn 8 av 10 kroner som finansierer norsk næringsliv
kommer fra finansnæringen. En finansnæring som skal
ivareta så viktige oppgaver, kommer ikke av seg selv. Å holde
seg med en finansnæring som kan ta dette ansvaret, er en
felles oppgave for næringen, myndighetene og politiske
organer. Finansnæringen har et særlig ansvar for at forbrukerne får realisert sine drømmer og planer innenfor
ansvarlige rammer. Derfor jobber vi målbevisst for å bidra
at våre kunder tar informerte valg, enten det gjelder lån,
sparing eller sikring av fremtidig pensjonstilværelse.
Det er Finans Norges oppgave å peke på disse sammenhengene. Som næringsorganisasjon er vår rolle å synliggjøre norske banker og forsikringsselskapers betydning,
og forutsetningene for at næringen kan fylle sin samfunnsmessige funksjon. Norsk særregulering som gjør at norsk
finansnæring starter bak andre lands næringer i konkurransen, og en betydelig særskattlegging av finansnæringen
som svekker avkastningen og øker kostnaden ved ansettelser,
er eksempler på rammevilkår som svekker en næring vi
alle er avhengige av.
Finansnæringen i Norge er effektiv, digitalt avansert og
solid. Samtidig er finans en internasjonal næring, med

sterk konkurranse over landegrensene. Markedet er preget
av teknologigigantenes raske inntreden, regional konsolidering og en lang rekke nye aktører. Finansnæringen ruster seg godt for å møte denne konkurransen. For å lykkes
er vi avhengige av å få konkurrere på like vilkår. Det er også
i landets interesse.
Finans Norge er en ressurs for næringen. I samspill med
våre medlemmer utvikler vi nødvendig kompetanse og
prioriterer våre ressurser for best å bistå, slik at medlemmene kan nå sine mål: å utvikle en lønnsom og bærekraftig
finansnæring som kan løse kundenes og samfunnets
behov i årene som kommer.

Idar Kreutzer
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NÆRINGSPOLITISKE
PRIORITERINGER

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.

behov for å transformere sparing til investering, sikre langsiktig sparing, risiko-avlastning og levere sikker og e
 ffektiv
betalingsformidling. Konkurransedyktige og harmoniserte
reguleringer, på tvers av landegrensene, er en avgjørende
forutsetning for at alle aktører i det norske markedet kan
konkurrere på like vilkår.

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 samfunnsdebatten om viktige saksområder, har Finans Norge i 2018
arbeidet for gjennomslag langs fire vedtatte hovedpriori
teringer. En nærmere omtale av de konkrete sakene er gitt
i senere kapitler i årsrapporten.

Finans Norge har i 2018 prioritert arbeidet med kapital- og
soliditetsregelverket (Basel IV), herunder proporsjonalitet i
reguleringen og gjennomføring av SMB-rabatten, finansskatt, verdipapirisering, krisehåndteringsløsninger og arbeid
med ny finansavtalelov og forsikringsavtalelov.

En finansnæring som kan ivareta samfunnets
finansielle behov
Finans Norge har aktivt arbeidet for å ivareta solide, effektive
og konkurransedyktige institusjoner, og sikre samfunnets
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Et enkelt, trygt og mer forbrukervennlig
pensjonssystem
Det er avgjørende for samfunnets bærekraft at vi har et
helhetlig, enkelt og forutsigbart pensjonssystem som gir
trygghet for arbeidstakere og forbrukere, stimulerer til
arbeid og som er økonomisk holdbart over tid. Både private
og offentlige løsninger må bygge opp under de samme
målene, og innbyggernes egen sparing for framtidig

pensjon bør stimuleres.

Finans Norge har i 2018 prioritert arbeidet med egen pensjonskonto, bedre forvaltning av fripoliser og arbeidet med
endringene i offentlig tjenestepensjon og AFP-ordningene,
for å sikre et enkelt og trygt pensjonssystem og et marked
med god konkurranse og effektive løsninger.

Bærekraftig samfunnsutvikling på trygg grunn
Samfunnets evne til å forutse, forebygge og håndtere
klimautfordringene blir avgjørende i framtiden. Vi vil opp
leve villere, våtere klima, som vil gi stor skade på natur og
infrastruktur, som bygninger og veier. Mer flom og ekstrem
nedbør kan gi akutte ødeleggelser, mens varige klimaendringer kan ødelegge grunnlaget for å drive næringsvirksomhet. Risikoavlastning bidrar til trygghet og forutsigbarhet.

Trygge innbyggere i en digitalisert hverdag
Bruk av teknologiske og digitale løsninger, og bedre samhandling mellom ulike offentlige instanser og privat sektor,
er en viktig forutsetning for effektivitet og framtidig vekst.
Innbyggerne må tilegne seg endringskompetanse, og økt
finansiell kompetanse er viktig. Digitale løsninger må bidra
til å forenkle innbyggernes hverdag, samtidig som den
enkeltes trygghet og integritet blir ivaretatt.
Finans Norge har i 2018 særlig prioritert arbeidet med
digital samhandling mellom det offentlige og næringslivet,
digitalt førstevalg, reguleringer på betalingsområdet og
virksomhetsregler som bidrar til økt digitalisering, arbeid
mot økonomisk kriminalitet og hvitvasking. Finans Norge
har også utarbeidet en egen bransjenorm for behandling av
personopplysninger.

Finans Norge har i 2018 særlig prioritert arbeidet med klimatilpassing ved flom og skadeutsatte områder, utviklet og
vedtatt et klimaveikart for finansnæringen og arbeidet med
bærekraft i kredittprosesser.
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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. Banknæringen i Norge, inklusive kredittforetak, forvalter i overkant av 6 500 milliarder kroner,
hvorav utlån til kunder utgjør nær 4 900 milliarder kroner.
Næringen består av mer enn 128 norskregulerte banker
samt en rekke filialer av utenlandske banker.

Norsk gjennomføring av EUs kapitalkravs
regelverk
Som forberedelse til at EUs kapitalkravsregler (CRR/CRD
IV) snart skal innlemmes i EØS-avtalen, fremla Finanstilsynet
i 2018 forslag til en rekke norske regelendringer. Finans
tilsynet fastslår at norske regler avviker fra EUs bestemmelser på enkelte sentrale områder, og med EØS-tilpasning
vil blant annet Basel I-gulvet bortfalle og regelen om reduserte kapitalkrav ved utlån til små og mellomstore bedrifter
(SMB-rabatten) bli innført.
Finanstilsynet har anført at EØS-tilpasningen vil innebære
en mer lempelig beregning av kapitalkrav, og at dette bør
motvirkes gjennom skjerpet tilsynspraksis for bankenes
interne modeller (IRB), pilar 2-krav og et ekstra kapitalkrav
for de seks største regionbankene. Disse tiltakene vil imidlertid kun omfatte norskregulerte banker, ikke utenlandsregulerte bankers norske virksomhet. Det er derfor en risiko for at den norske skjevreguleringen vil bli videreført i ny
form.
Finans Norge har overfor myndighetene fremhevet at tilpasning til EUs fullharmoniserte regelverk ikke er til hinder
for å stille forhøyede nasjonale kapitalkrav, men det må
gjøres innenfor rammen av EU-regelverket og det nasjonale
handlingsrommet som reglene åpner for under pilar
1-kravene (som innebærer resiprositet). Da sikres like konkurransevilkår i det norske markedet mens en samtidig tar
høyde for nasjonal system- og makrorisiko.

Ny lov om innskuddsgaranti og krisehåndtering
Stortinget vedtok i mars 2018 lov om innskuddsgaranti og
krisehåndtering av banker. Loven implementerer EUs regler
om innskuddsgaranti (DGSD) og krisehåndtering (BRRD).
Finanstilsynet sendte ut forslag til forskrifter på høring 23.
juni 2018. Loven og tilhørende forskrifter trådte i kraft
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1. januar 2019 og inneholder blant annet:
•	Et minstekrav til ansvarlig kapital og konvertibel gjeld
(MREL).
•	MREL består av et tapsabsorberingsbeløp og et rekapitaliseringsbeløp. Tapsabsorberingsbeløpet skal dekke
tap som oppstår i forbindelse med krise i en bank.
Rekapitaliseringsbeløpet kan benyttes i krisehånd

teringen til å sørge for at banken etter krisehåndtering
har tilstrekkelig kapital til å tilfredsstille konsesjonskrav og opprettholde tillit i markedet.
•	Rekapitaliseringsbeløpet skal, innen 31.12.22, dekkes
av ansvarlig kapital og gjeldsinstrumenter med lavere
prioritet enn ordinær seniorgjeld (såkalt etterstillelse).
Loven fastsetter at det skal opprettes en egen krisehånd
teringsmyndighet (i Norge lagt under Finanstilsynet).
Krisehåndteringsmyndigheten har blant annet ansvar for å
utarbeide individuelle krisehåndteringsplaner for bankene
og fastsette krav til MREL. Bankene må på sin side blant
annet utarbeide gjenopprettingsplaner.
I Finans Norges høringssvar til forskriftsforslaget hadde
næringen en rekke innspill til det foreslåtte regelverket,
herunder at forholdsmessighetsprinsippet må hensyntas
og at det må sikres tilstrekkelige overgangsordninger.
Myndighetene fulgte opp flere av høringsposisjonene, bl.a.
overgangsordning, adgang til unntak fra fullstendig krav til
etterstillelse og, delvis, punktet om forholdsmessighet.

Revisjon av EUs kapitalkravsregelverk og
krisehåndteringsregelverk (RRM)
EU-kommisjonen fremsatte i november 2016 en reformpakke med en rekke forslag til endringer i EUs kapitalkravsregulering. Endringene berører EUs kapitalkravs
regelverk (CRR/CRD IV) og krisehåndteringsdirektivet
(BRRD). Sentrale elementer i forslaget er videreføring og
utvidelse av gjeldende SMB-rabatt i kapitalkravsregel
verket og innføring av krav til uvektet kapitalandel (leverage
ratio) på 3 prosent. I tillegg foreslås krav til stabil finansiering
(NSFR) på 100 prosent, endringer i maksimalgrenser for
store engasjementer og klargjøring av prinsipper for Pilar 2
og maksimalt utdelingsbeløp (MDA). Hva gjelder forslagene
som har sammenheng med BRRD er det særlig endringer
knyttet til det såkalte MREL-kravet. På flere områder

 pnes det opp for enklere regler for mindre banker (proå
porsjonalitet).

Verdipapirisering
EU har gjennomført omfattende prosesser for å endre
regelverket om verdipapirisering for å korrigere for de

svakheter ved instrumentet som ble avdekket under
finanskrisen. Det er blant annet innført spesialkrav til

såkalt standardisert, transparent og enkel verdipapir

isering og nye kapitalkravsregler for verdipapirisering.
Finans Norge har over flere år tatt initiativ overfor norske
myndigheter med sikte på å få innført det nye regelverket i
Norge. Finansdepartementet gav i desember 2018 Finanstilsynet i oppdrag å nedsette og lede en arbeidsgruppe med
medlemmer fra departementet, Norges Bank og tilsynet
for å vurdere en norsk gjennomføring av de nye EU-reglene
om verdipapirisering. Samtidig ble finansnæringen og
andre relevante interessenter invitert til å delta i en referansegruppe for å støtte dette arbeidet. Både Finans Norge
og flere av medlemsbankene deltar i referansegruppen.
Arbeidsgruppens rapport skal oversendes departementet
innen utgangen av mai 2019 og leveres i slik form at den
kan sendes på alminnelig høring.

Boliglånsforskrift
Den skjerpede boliglånsforskriften som trådte i kraft i 2017
og utløp sommeren 2018 ble av Finansdepartementet i fjor
videreført til utgangen av 2019. Finans Norge har overfor
myndighetene vektlagt at kredittvurderinger og utlåns
praksis utgjør bankenes kjernevirksomhet og bør i utgangspunktet være bankenes eget ansvar. Når en slik
regulering begrenser eller hindrer bankene i å gi lån til
kredittverdige forbrukere, oppstår effektivitets- og nyttetap
samt utilsiktede fordelingsvirkninger. Finans Norge har
understreket at så lenge forskriften opprettholdes må den
inneholde et vesentlig rom for bankenes skjønnsutøvelse
– en fleksibilitetskvote – av hensyn til svært ulike, men høyst
kredittverdige forbrukere, og reguleringen bør ikke gjøres
permanent. Finanstilsynets forslag om å stramme inn på
fleksibilitetskvoten og la reguleringen virke på ubestemt tid
ble ikke tatt til følge av departementet.

Kapitaltilgangsutvalget
Det regjeringsoppnevnte kapitaltilgangsutvalget fremla i
2018 en omfattende utredning. Rapportens hovedbudskap
er at det norske kapitalmarkedet i hovedsak fungerer godt,
men samtidig pekes det på områder med rom for forbedringer. Utvalget har fremmet et betydelig antall anbefalinger,
som Finans Norge i det alt vesentlige støtter. Finans Norge
støtter blant annet utvalgets syn om at det bør gjennom
føres regulatoriske endringer som legger til rette for at
garanterte pensjonsprodukter kan forvaltes med en

vesentlig høyere aksjeandel enn i dag og at EU-regelverket
for verdipapirisering bør gjennomføres i Norge.

Endringer i rammeverket for obligasjoner med
fortrinnsrett (OMF)
I 2018 pågikk det et omfattende arbeid for å etablere et felles
EU-rammeverk for covered bonds (obligasjoner med fortrinnsrett). Rammeverket består av endringer i EUs kapitalkravsforordning (CRR) og et nytt direktiv for covered
bonds, og har til hensikt å blant annet sikre at instrumentets fordelaktige regulatoriske behandling er berettiget.
Det forventes at rammeverket ferdigstilles i løpet av første
halvår i 2019. Fristen for endelig ikrafttredelse gjennom
implementering i nasjonale regelverk vil avhenge av utfallet
av EU-forhandlingene, men vil trolig ligge mellom 1 og 2,5
år.

Folkefinansiering
Finans Norge har tidligere tatt initiativ overfor Finans
departementet for å få gjennomført en hensiktsmessig
regulering av folkefinansiering i Norge. I 2018 ble det gjennomført høring i forbindelse med en eventuell endring av
konsesjonsplikt for långivere ved bruk av folkefinansieringsplattformer. Finanstilsynet offentliggjorde, i forbindelse
med deres høringssvar, også et forslag til regler for låne
basert folkefinansiering.

Forbrukslånsforskrift
Finansdepartementet sendte i september 2018 på høring
Finanstilsynets forslag til forskrift om forsvarlig utlåns
praksis for forbrukslån. Forskriften bygger på Finanstil
synets eksisterende retningslinjer og inneholder regler om
krav til betjeningsevne, begrensning på maksimal gjeldsgrad, krav til avdragsbetaling og krav om maksimal løpetid
på 5 år. Finans Norge har støttet en forskriftsfesting av
retningslinjene, da dette sikrer at alle aktørene i det samme
markedet må følge de samme reglene.
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LIVSFORSIKRING
OG PENSJON
opptjening på egen pensjonskonto hos en pensjonsleverandør som arbeidstakeren selv velger. Forslaget vil gjelde for
arbeidstakere som har innskuddspensjonsordninger, og
pensjonsmidlene som samles må være fra innskudds
ordninger.
I løpet av 2018 har Finans Norge, i tett samarbeid med
næringen, arbeidet og sett nærmere på hvorledes egen
pensjonskonto kan settes opp og organiseres. Regjeringens
forslag til rammeverk for egen pensjonskonto ble kjent da
Regjeringen i statsråd 14. desember 2018 fremmet Prop.40
L (2018-2019) om egen pensjonskonto.

Utredning – garanterte produkter
Finans Norge og næringen har i flere år arbeidet og argumentert for bedre rammebetingelser for forvaltning av
fripoliser.
En interdepartemental arbeidsgruppe avga høsten 2018 en
rapport der mulige endringer i regelverket for garanterte
pensjonsprodukter ble utredet. Arbeidsgruppen så på hand
lingsrommet for endringer, som ifølge mandatet skulle

være klart til kundenes fordel.
Forslagene var i forkant diskutert i en bredt sammensatt
referansegruppe fra partene i arbeidslivet, Finans Norge
og forbrukersiden. Finans Norge har deltatt aktivt med innspill om faglige og praktiske konsekvenser og har vært

Livsforsikringsselskapene har en viktig samfunnsoppgave i
å tilby, forvalte og administrere alders-, uføre- og etterlatte
pensjon til arbeidstakere i offentlig og privat sektor. Arbeids
giverne 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. Livsforsikringsselskapene forvalter rundt 1 320 milliarder kroner hvorav
552 milliarder kroner er kommunal tjenestepensjon og
633 milliarder kroner er privat tjenestepensjon. Det er ti
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opptatt av at det er et bredt mulighetsrom som må utredes.
I tillegg må man se helhetlig på i hvilken grad tiltakene er
til kundens beste.

Opphevelse av 15 prosent eierbegrensninger
Det er stort behov for investeringer i ny og eksisterende
samfunnsnyttig infrastruktur i Norge. Norske livsforsikringsselskaper forvalter nærmere 1 400 milliarder kroner
i pensjonskapital. Selskapene vurderer investeringer i
infrastruktur som attraktive i en diversifisert og sammensatt portefølje av aktiva målt opp mot de langsiktige pensjonsforpliktelsene de har påtatt seg. Til nå har imidlertid
omfanget av investeringer i infrastruktur vært svært
begrenset blant norske livsforsikringsselskaper. En av

hovedårsakene til dette er bestemmelsen i finansfore
takslovens 13-9 andre ledd, som ikke har tillatt forsikrings
selskaper å eie mer enn 15 prosent av aksjene i et foretak
som driver forsikringsfremmed virksomhet, inkludert
infrastruktur.
Finans Norge har i flere år arbeidet for å få fjernet denne
særnorske begrensningen, og fikk fullt gjennomslag da
Stortinget 14. desember 2018 vedtok å oppheve den aktuelle
bestemmelsen i finansforetaksloven med virkning fra 1.
januar 2019. Endringen gjør det mulig å investere pensjonsmidler i trygge og lønnsomme prosjekter, og samtidig
bidra til sårt tiltrengt finansiering av norsk samfunnsnyttig
infrastruktur.

livsforsikringsselskaper i Norge som er medlem i Finans
Norge.

Egen pensjonskonto
Høringsfristen for Finansdepartementets forslag om egen
pensjonskonto utløp 21. februar 2018.
Egen pensjonskonto innebærer at arbeidstakere får samlet
pensjonskapitalen fra tidligere arbeidsforhold, og forvalter
denne sammen med pensjonsopptjeningen hos den nåværende arbeidsgiveren. Arbeidstakere kan alternativt velge å
samle pensjonsmidlene både fra tidligere og nåværende

”Det er stort behov for investeringer i ny og eksisterende
samfunnsnyttig infrastruktur i Norge. Norske livsforsikringsselskaper forvalter nærmere 1 400 milliarder kroner i
pensjonskapital.”
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SKADEFORSIKRING

skader på biler og båter. På Vestlandet var det ekstra vått
høsten 2018, og det ble satt nye nedbørsrekorder mange
steder. Til tross for utfordringer rundt smeltingen av store
snømengder i fjellet i fjor, gikk det nokså bra totalt sett.

Naturskadeforsikringsordningen
– regjeringsoppnevnt utvalg
Regjeringen nedsatte 17 november 2017 et offentlig utvalg
som skulle evaluere deler av den norske naturskadeforsikringsordningen. Visse sentrale grunnleggende elementer som for eksempel hvilke skader og hendelser den
dekker og at premien ikke skal være risikodifferensiert ut
fra hvor i landet man bor, lå utenfor det utvalget skulle se
på. Det er de mer «ordningsinterne» forhold som skulle
vurderes, herunder utlikningsmekanisme, premiesetting,
styrings- og organisatoriske forhold, åpenhet, innsyn og
kontroll mv. Utvalget skulle også se nærmere på om ordningen fungerer hensiktsmessig sett hen til behovene til
forsikringsnæringens ulike aktører (store, små, nye og
gamle forsikringsselskaper) samt forsikringstakersiden.
Det skulle også tas høyde for fremtidig økende risiko for
naturskader.
Finans Norge var representert i utvalget, og utvalget leverte
sitt arbeid 6. februar 2019.

Økt ambisjonsnivå for klimatilpasning
Et klimatilpasset samfunn er i stand til å begrense eller
unngå skader som følge av klimaet. Klimaendringene gjør
arealplanleggingen mer krevende. Ved økte og mere intense
nedbørsmengder, og elver og bekker som finner nye veier,
blir nye områder flom og rasutsatt. Dette krever økt kompe
tanse hos kommunene. Dette 
krever økt kompetanse i
kommunene.

Skadeforsikringsselskapene har en sentral oppgave i å
tilby økonomisk trygghet og avlastning ved uønskede inntrufne hendelser som for eksempel ulykker, skader og
naturskader. Finans Norges rolle er å arbeide for at for
sikringsselskapene får gode og bærekraftige ramme
betingelser som legger til rette for effektive og konkurranse
messige kundeleveranser.

Naturskader for 600 millioner kroner

Skadeforsikringsselskapene forvalter et premievolum på
59,0 milliarder kroner, hvorav 38,2 milliarder kroner er på
individuelle og private avtaler, mens resterende gjelder
næring og kollektive forsikringer. Dette gjelder landbasert
norsk forretning uten naturskadepremien.

2018 ble det registrert naturskader for rundt 600 millioner
kroner. De største skadene og høyeste erstatningene kom
etter høstflommen i Oppland. Deretter fulgte høststormen
«Helene» som særlig rammet Vestlandet og Sørlandet. I
tillegg til disse naturskadene kom en rekke vannskader
relatert til overflatevann etter kraftige regnbyger, samt
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Alle bygninger og løsøre som forsikres mot brannskader
blir automatisk også forsikret mot naturskader. Denne ordningen administreres av Norsk Naturskadepool. Gjennom
denne ordningen er man sikret erstatning ved naturskade
som følge av skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv og vulkanutbrudd.

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 2018
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 tiltak
globalt og lokalt. Blant annet som partner i Klima2050,
som er et senter for forskningsbasert innovasjon (SFI)
finansiert av Norges forskningsråd og konsortiepartnerne.
Finans Norge er også partner i SURF prosjektet (Sustainable
URban Flood management). I SURF prosjektet vil partnerne,
Norges Vassdrags og Energi Direktorat, Meteorologisk
Institutt og Oslo Vann og Avløp søke å øke urbanhydrologisk
kunnskap og bygge kompetanse hos relevante institusjoner
og kommuner. De vil studere urbanhydrologiske prosesser,

responstider, ekstremverdier og strømningsveier som
funk
sjon av urbanisering og endrede landskapstyper.
Finans Norge deltar også i et delprosjekt under Natur
fareforum, som er et samarbeidsforum for samfunns
aktører med ansvar og fokus på naturfarer i Norge. Videre
deltar Finans Norge i EUs ekspertgruppe under Sendai
Framework for Disaster Risk Reduction (SFDRR), også kalt
Sendai-rammeverket og er medlem i UNEP FI PSI og
InsurResilience.

Samarbeidsavtale mellom Finans Norge og
DSB
DSB og Finans Norge inngikk 5. februar 2018 et samarbeid
for å forebygge uønskede hendelser, og ha en effektiv
ulykkes- og krisehåndtering.
Det skal utveksles informasjon og formidles skadedata og
analyser inn til DSBs Kunnskapsbank.
Samarbeidsavtalen inngår i arbeidet med å følge opp
Stortingsmelding nr 10: Risiko i et trygt samfunn og den
nasjonale oppfølgingen av det globale Sendai-ramme
verket (2015-2030) for katastrofeforebygging.
Avtalen er i første rekke knyttet til arbeidet med forebygging
av naturskadehendelser og brannskader, men partene er
åpne for at den kan utvides.

Bedre samarbeid for færre personskader
For personer under 45 år er ulykker den største dødsårsaken i Norge. Over 600 000 personer må hvert år få medisinsk behandling for skader, og omtrent 12 prosent av alle
sykehusdøgn relaterer seg til behandling og oppfølgning av
denne pasientgruppen.
Gjennom flere år har myndighetene, frivillig og privat
sektor jobbet tett sammen for å forsterke samarbeidet på
området for skadeforebygging. Finans Norge og Helse- og
omsorgsdepartementet (HOD) inngikk derfor 7. desember
2018 en fornyet avtale om videreført finansiering av skadeforebyggende forum (Skafor) i perioden 2019-2023. Avtalen
innebærer en samlet økonomisk støtte på 10 millioner
kroner fra HOD og 5 millioner kroner fra Finans Norge.

Finans Norge Forsikringsdrift
Finans Norge Forsikringsdrift (FNF) ble etablert 1. januar
2017 og har 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 utgangen av 2018 hadde FNF 27 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. Et eget driftsselskap, slik som FNF, ivaretar
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behovet for et klart skille mellom næringspolitikk og driftsoppgaver og gjør at næringen opprettholder et tydelig fokus
på begge oppdragene.

Helsenett
Helsenett er et av flere viktige prosjekter i regi av Finans
Norge Forsikringsdrift. Bakgrunnen er at flere analyser
viser at ventetid på medisinske opplysninger utgjør en

betydelig andel av saksbehandlingstiden i forsikrings

selskapenes behandling av personforsikringer og personskader. Fastlegene har på 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 tilrettelegge for elektronisk kommunikasjon mellom fastleger og
forsikringsselskaper. En slik løsning vil gi gevinst både for
pasient/forsikringskunde, fastleger og forsikringsselskap.
Norsk Forening for Almenmedisin og Finans Norge
Forsikringsdrift har inngått en avtale om utvikling av dette
prosjektet. Sammen med Gjensidige Forsikring ble det derfor dannet en styringsgruppe i 2018 for oppfølging av

 Helsenett». Forsikringsdrift gjennomførte i 2018 standard
«
iseringer av spørsmålene som skal benyttes i løsningen og
utviklet It-systemet som er grunnlaget for at forsikrings
selskapene kan knytte seg opp mot fastlegene.

Trafikkforsikringsavgift til staten og gebyr
Trafikkforsikringsavgiften erstattet det som tidligere ble
kalt årsavgift fra januar 2018. Avgiften betales sammen
med forsikringen for kjøretøyet. Trafikkforsikringsavgiften
går likevel fortsatt i sin helhet til staten, og gjelder per kjøre
tøy. Omleggingen forenkler, og gir bileiere større fleksi
bilitet med hensyn til betalingsvalg. I statsbudsjettet for
2018 ble det også vedtatt at eiere av uforsikrede kjøretøy
ilegges et gebyr for hver dag kjøretøyet er uforsikret. For
personbiler er gebyret 150 kroner hver eneste dag de er
uten forsikring.

BETALINGSFORMIDLING OG
DIGITALISERING

Ved starten av 2018 var det 135 000 nordmenn som manglet
forsikring på kjøretøyet sitt. Antall uforsikret kjøretøy ble
redusert til under 40 000 ved utgangen av 2018 som følge av
innføringen av gebyr. Nå er under 1 prosent av alle kjøretøy
uforsikret og vi oppnådde dette måltallet langt tidligere enn
forventet.

Nordisk betalingsinfrastruktur – P27
Høsten 2017 startet de syv toneangivende nordiske bankene
DNB, Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, OP Gruppen,
SEB og Swedbank et prosjekt for å undersøke mulighetene
for å lage en felles nordisk betalingsinfrastruktur for avregning av både nasjonale og grensekryssende betalings
transaksjoner i Norden. Prosjektet ble kalt P27.
I slutten av januar 2018 ble de nordiske næringsorganisasjonene på bankområdet – herunder Finans Norge og Bits
AS – informert om prosjektet. I Norge pågikk arbeidet med
BRO-prosjektet (Betalinger med raskere oppgjør) hvor utsendelse av RFP-henvendelse (Request for Proposal) til
potensielle leverandører var rett om hjørnet. Det ble i samråd med Norges Bank besluttet å sette arbeidet med BRO
på vent inntil man hadde fått avklart nærmere betydningen
av P27-prosjektet i denne sammenheng.

”Gjennom flere år har myndighetene, frivillig og privat
sektor jobbet tett sammen for å forsterke samarbeidet på
området for skadeforebygging.”
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Det er enighet i banknæringen i Norden om at ideen og
visjonen bak P27-prosjektet er god, men at det er nødvendig
å få på plass bredere vurderinger av omfang og konsekvenser for banknæringen samlet, i de enkelte land og for den
enkelte bank, slik at alle involverte kan fatte beslutninger
på et solid grunnlag.
Etter diskusjoner og vurderinger i Hovedstyret, Bransje
styre bank og kapitalmarked og i styret i Bits konkluderte

 æringen med følgende prinsipper for vurderingen av en
n
eventuell tilknytning til P27:
•	Det må foreligge en businesscase som viser at P27 gir
kostnadsbesparelser for alle banker i Norge og grunnlag for bedre tjenester for samfunnet.
•	Det må etableres langsiktig god styring av løsningen.
Styringen av forretningsmessig og samfunnskritisk
infrastruktur på næringsnivå bør fortrinnsvis sikre

samtlige deltakere rimelig grad av innflytelse. Dette er
særlig viktig knyttet til definisjon av prismodeller.
•	En beslutning om deltakelse i P27 tas samlet, basert på
en helhetlig dokumentasjon.
Norges Bank ga i utgangspunktet sin støtte til næringens
tilnærming og vurderinger.
Det har vist seg mer krevende enn man antok å få på plass
nødvendige rammer for å kunne ta det strategiske vei
valget. Norges Bank sendte derfor i oktober 2018 et brev til
Finans Norge og de norske lederne i P27-bankene hvor
man oppfordret næringen til å gjenoppta arbeidet med en
nasjonal løsning for realtidsbetalinger som ville omfatte
både privat- og næringslivskunder og hvor oppgjørsrisikoen
mellom bankene var eliminert. Dette arbeidet har pågått
med full styrke gjennom høsten, og en løsning basert på
den opprinnelige løsningen for Straksbetalinger vil være
klar for pilottesting i tredje kvartal 2019.
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Som grunnlag for at alle banker i Norge skulle settes i
stand til å foreta nødvendige vurderinger av tilknytning til
P27 sendte Bits, i samarbeid med P27-prosjektet, i desember
ut et omfattende informasjonsmateriale til samtlige banker.

Nytt europeisk lovverk på betalingsområdet
– PSD 2
EUs reviderte betalingstjenestedirektiv PSD 2 trådte i kraft
i EU 13. januar 2018. Direktivet tilrettelegger for at hhv.
Betalingsinitieringstjenester (Payment Initiation Services –
PIS) og kontoopplysningstjenester (Account Information
Services – AIS) i tillegg til eksisterende tilbydere, kan tilbys
av to nye typer betalingstjenestetilbydere: betalingsfullmektiger (Payment Initiation Service Providers – PISP)
og opplysningsfullmektiger (Account Information Service
Providers – AISP).
Direktivet regulerer samhandlingen mellom de ulike betalingstjenestetilbyderne, herunder tilgang til kontoer. Tilgang til konto er en forutsetning for å yte de to nye betalingstjenestene, og bankene må legge til rette for at
betalingstjenestetilbydere får tilgang til kundens konto.
Finansdepartementets utkast til virksomhetsregler for de
nye typene aktører ble sanksjonert i Stortinget 8. november
2018, men har ikke trådt i kraft. Justisdepartementet sendte
sommeren 2018 på høring forslag til forskrift med de mest
sentrale privatrettslige delene av PSD 2.
Resterende deler av PSD 2 – tekniske forskrifter mv. – trer
i kraft i EU 14. september 2019. Det er ventet at norsk lov
givning på betalingsområdet vil være tilpasset PSD 2 på
dette tidspunkt, selv om det pt ikke er avklart hvorvidt PSD
2 er innlemmet i EØS-avtalen.

Regulatorisk sandkasse
Gjennom 2017 ble det etablert et stadig mer omfattende
samspill og samarbeid mellom banker og fintech-aktører.
Samtidig ble det stadig litt tydeligere at aktørene mener at
det er behov for å få etablert en regulatorisk sandkasse i
Norge.
Under behandlingen av Finansmarkedsmeldingen våren
2018 ba Stortinget r egjeringen om å etablere en regulatorisk sandkasse for fintech underlagt Finanstilsynet innen
utgangen av 2019. Finanstilsynet er bedt om å ha dialog
med og hente inn synspunkter fra representanter for
potensielle brukere, herunder Finans Norge og IKT-Norge.
Finanstilsynet er også bedt om å innhente vurderinger fra
Konkurransetilsynet, Forbrukertilsynet og Datatilsynet i

arbeidet.
I Finansdepartementets brev fremheves at formålet med å
etablere en regulatorisk sandkasse er tredelt:
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1.	En regulatorisk sandkasse vil kunne bidra til å øke innovative virksomheters forståelse av de regulatoriske
kravene som stilles, og hvordan eksisterende regelverk
får anvendelse på nye forretningsmodeller, produkter
og tjenester.
2.	
En regulatorisk sandkasse vil kunne bidra til å øke
Finanstilsynets forståelse av nye teknologiske løsninger
i finansmarkedet, og gjøre det lettere å identi
fisere
potensielle risikoer på et tidlig stadium.
3.	Muligheten for å kunne teste nye produkter og tjenester
i liten skala, under tett oppfølging fra Finanstilsynet, vil
i seg selv kunne bidra til økt teknologisk innovasjon og
flere nye aktører i markedet for finansielle tjenester.

Digitalt samarbeid offentlig – privat (DSOP)
Den største begivenheten i DSOP-samarbeidet i 2018 var at
løsningen Samtykkebasert lånesøknad ble satt i produksjon. Ved utgangen av 2018 var 115 banker i produksjon og
øvrige følger raskt etter. Samtykkebasert lånesøknad vant
Digitaliseringsprisen 2018 under Difis Digitaliserings
konferanse i juni. Også prosjektet Kontrollinformasjon ble
satt i produksjon mellom Skatteetaten og enkelte banker i
november 2018. Politiet og NAV, sammen med flere banker,
følger etter tidlig i 2019. Det ligger også an til at prosjektet
Konkursinformasjon settes i produksjon tidlig i 2019.
Gjennom året har også livselskapene kommet med i
DSOP-programmet, gjennom prosjektet Syke- og uføre
informasjon fra NAV. Målet med løsningen er å effektivisere
saksbehandlingen hos livselskapene og NAV. I tillegg ble
arbeidet med Oppgjør etter dødsfall startet opp høsten
2018. Prosjektet har som ambisjon å redusere til et minimum den ekstra belastning en komplisert og omstendelig
administrativ prosess utgjør for de etterlatte etter et dødsfall.

Finansdepartementet ba i august 2018 Finanstilsynet skaffe
en oversikt over bankenes syn på hvordan et tilfredsstillende
tilbud av kontanttjenester i en normalsituasjon kan opprettholdes fremover, og om det er særlige utfordringer ved
at kontanttilbudet er knyttet opp til private aktører utenfor
finanssektoren. Finanstilsynet ba deretter i november i brev
til Finans Norge om næringens synspunkter og erfaringer
på dette, samt informasjon om eventuelle igangsatte eller
planlagte aktiviteter i næringen.

ulike former for virtuelle penger. I dette må det ligge en
forsikring om at myndighetene raskt vil være med å finne
løsninger på regulatoriske utfordringer man møter og bidra
til tolkninger der eksisterende regelverk må anvendes på
ny teknologi, produkter og tjenester. Det bør nedsettes en
gruppe bestående av utvalgte deltagere fra IKT-sektoren,
ekspertise på området, finansnæringen, Finanstilsynet og
Finansdepartementet for å se nærmere på disse problemstillingene.

Hovedstyret drøftet sakskomplekset i september 2018 og
kommenterte at det er viktig at Finans Norge er proaktive
og informerer alle banker i det norske markedet godt før
den nye forskriftsbestemmelsen trer i kraft 1. januar 2019.
Ikke alle banker har kontantvirksomhet i dag. Disse bankene
må fra årsskiftet ivareta dette for egne kunder, enten på
egen hånd eller i samarbeid med andre aktører. Det ble
kommentert at fellesløsninger i næringen kan møte de nye
kravene, dersom bankene ønsker slikt samarbeid.

Norsk utvalg for eierstyring og selskaps
ledelse (NUES)

Blockchain og kryptovalutaer
En intern arbeidsgruppe med representanter fra ulike
deler av finansnæringen har sett på utfordringer og muligheter for næringen ved blokkjeder og kryptovalutaer. Gruppen
har vurdert ulike forhold og fasetter ved markedene for disse
teknologiene. Vurderingene omfatter bl.a. å bygge kompetanse og forstå sentrale trekk ved utviklingen i disse markedene, videre å vurdere konsekvensene for og utvikle
eventuelle posisjoner langs tre akser, henholdsvis samfunn, myndigheter og finansnæringen.
Arbeidsgruppens primære tilrådning er at norske myndigheter bør gi et tydelig signal om at norske aktører må få
rom til å utforske og teste blokkjedeteknologien, inkludert

Finans Norge er sammen med følgende organisasjoner
medlemmer i NUES: Den norske Revisorforening, Eierforum,
Norske Finansanalytikeres Forening, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Oslo Børs, Pensjonskasseforeningen
og Verdipapirfondenes forening.
NUES ga i oktober 2018 ut en revidert anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. I forkant av endringene ble det
gjennomført en høringsrunde. Flere av forslagene, fortrinns
vis om selskapenes samfunnsansvar og verdiskaping, ble
også debattert i media.
Bakgrunnen for den reviderte anbefalingen er endringer i
lover og regler, internasjonal utvikling og erfaringer med
bruken av anbefalingen. Noen av forslagene har bakgrunn
i en kartlegging av norske noterte selskapers bruk av
anbefalingen som NUES fikk utført i 2016. Videre er det
fjernet en del anbefalinger som i det vesentlige allerede
følger av lov og forskrift. Målet med endringene er å gi
anbefalingen en utforming som skal gi bedre og mer

meningsfulle redegjørelser fra selskapene til omverdenen.

Ved oppstart i 2016 ble det anslått at de DSOP-prosjekter
som da var identifisert ville gi samfunnet gevinster på opptil 40 milliarder kroner over en tiårsperiode. Siden har flere
av disse estimatene økt, i tillegg til at prosjektene som
involverer livnæringen har kommet til. Det tilsier at gevinst
potensialet har økt betydelig.

Kontanthåndtering
Finansdepartementet fastsatte 17. april 2018 en ny best
emmelse i finansforetaksforskriften om bankenes plikt til å
motta kontanter og gjøre innskudd tilgjengelige i form av
kontanter i samsvar med kundenes forventninger og behov.
Presiseringen gjelder at bankene skal ha løsninger for å
kunne møte økt etterspørsel etter kontanter som følge av
svikt i de elektroniske betalingssystemene.
Den nye bestemmelsen i finansforetaksforskriften og denne
trådte i kraft 1. januar 2019.
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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 2018 særlig lagt vekt på følgende i sitt
arbeid med å ivareta finansnæringens samfunnsrolle:

Forbruker
•	Finans Norge eier Norsk Gjeldsinformasjon AS, som er
ett av tre foretak som i 2018 fikk konsesjon til å drive
gjeldsinformasjonsforetak. Gjeldsinformasjonsportalen
vil gjøre det enklere for bankene å drive forsvarlig utlånspraksis, og lettere for forbruker å få oversikt over
sin egen usikrede gjeld.
•	
Finans Norge er en av eierne av Finansnæringens
Autorisasjonsordninger (FinAut). I 2018 ble det etablert
en ny autorisasjonsordning for personforsikring.
•	Finans Norge er en av avtalepartene i Finansklage
nemnda og vi har en representant i styret. Finansklagenemnda er et viktig instrument for å sikre forbrukerne
effektiv og god klagebehandling.
•	
Vi avholdt «Kurs i praktisk markedsføringsrett» for
medlemmer.
•	
Vi avholdt halvdagskonferansen «Hvor langt er vi
kommet ut av språktåka?» som en del av klarspråk
arbeidet vårt.
•	
Vi arrangerte kurs i personvern for medlemmer i
Bergen, Trondheim og Oslo.
•	Vi har holdt en rekke foredrag, deltatt på møter og i
debatter, og vært aktive i media angående tema som er
viktige for forbrukerne.

Skole 2018
•	I 2018 fikk ca 35 000 elever i ungdoms- og videregående
skole grunnleggende opplæring i personlig økonomi fra
finansnæringen gjennom et samarbeid med Ungt
Entreprenørskap. Det utgjør mer enn halvparten av et
elevkull. 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 både
private og offentlige aktører som tilbyr materiell og
undervisningsressurser som skolene kan benytte seg
av i opplæring i personlig økonomi. Skolemeny.no er en
portal der lærere kan finne undervisningsmateriell i
personlig økonomi for elever på ulike trinn. Det er lagt
inn betydelige ressurser for å øke oppmerksomheten
om nettverket og nettportalen.
•	Finans Norge samarbeider aktivt internasjonalt via den
europeiske bankforeningen, EBF, for å skape oppmerksomhet om behovet for opplæring i personlig økonomi.
I 2018 tok Finans Norge initiativ til den europeiske
kunnskapskonkurransen Pengequiz blant elever i ungdomsskolen. Konkurransen ble gjennomført i 25 land
og skal gjennomføres hvert år.
•	Finans Norge arbeider inn mot utdanningsmyndighetene
for å påvirke innholdet om personlig økonomi i de nye
læreplanene som kommer i 2020.

Bærekraft
•	Finans Norge har laget et «Veikart for grønn konkurransekraft i finansnæringen» som setter retning for en
samlet finansnærings aktiviteter knyttet til klima.
Veikartet har fått stor oppmerksomhet etter publisering
i juni 2018, og har blitt oversatt til engelsk. FN har
distribuert veikartet til 2000 av sine kontakter inter
nasjonalt, og vi opplever at flere land ønsker å lage veikart
for grønn finans etter modell fra Norge. Administrasjonen og representanter fra medlemsbedriftene har
deltatt på en rekke konferanser og seminarer for å presentere innholdet i veikartet.
•	Finans Norge har sammen med medlemmene startet
arbeidet med å lage handlingsplaner for oppfølging av
veikartet.
•	Finans Norge har gjennomført en svært vellykket bærekraftkonferanse, og planen er en årlig konferanse. I tillegg har administrasjonen igangsatt etableringen av
møteplasser for dialog mellom finansnæringen og ulike
deler av næringslivet, knyttet til bærekraftstemaer.
•	Finans Norge har deltatt aktivt med innspill og informasjonsdeling i næringen og mot myndigheter knyttet til
EU-kommisjonens reguleringspakke for «sustainable
finance».

”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.”
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FINANSREGULATORISKE
FORHOLD
Ny hvitvaskingslov
Den nye hvitvaskingsloven og tilhørende forskrift ble vedtatt og trådte i kraft i oktober 2018. Loven baserer seg i
hovedsak på EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv og innebærer
at direktivet i det vesentligste gjennomføres i norsk rett.
Regelverket pålegger finansnæringen omfattende plikter.
Den nye loven skjerper kravene til kundetiltak og pålegger
ledelse og styre et større ansvar. Sentrale regler om kundekontroll, lagring av opplysninger og rapporteringsplikt
videreføres. Kravene er nå risikobaserte og innebærer at
blant annet banker må gjøre egne risikovurderinger som
kan dokumenteres og som er forankret i foretakets ledelse.
Ledelsen og styret har et klart ansvar for å sørge for at
slike analyser blir gjennomført. Det innføres også admini
strative sanksjoner for foretak og personer som ikke etterlever loven.

For å sikre godt personvern innen næringen har Finans
Norge utarbeidet utkast til bransjenormer for henholdsvis
bank- og forsikringsforetak. Bransjenormene er oversendt
Datatilsynet, som etter regelverket må godkjenne normene.
Det er ventet at Datatilsynet vil starte godkjennelses
prosessen i løpet av 2019.

Finans Norge har hatt en aktiv rolle i utviklingen og forståelsen av det nye regelverket, blant annet opp mot Finanskomiteen i forkant av vedtakelsen av loven. Et forslag til
den nye hvitvaskingsforskriften var på høring sommeren
2018 og Finans Norge leverte et utfyllende innspill som på
flere punkter ble hensyntatt i forskriftsteksten, men det er
fremdeles områder hvor det er behov for ytterligere avklaringer. Finans Norge har også vært en viktig bidragsyter i
Finanstilsynets arbeid med utarbeidelse av nytt hvitvask
ingsrundskriv.

Sikringsfondloven inneholder organisatoriske regler for
virksomheten til Bankenes sikringsfond. Fondet forvalter
både innskuddsgarantifondet og det nye krisetiltaksfondet
som skal disponeres av krisehåndteringsmyndighetene
(Finanstilsynet) i tilfelle bankkriser. Innskuddsgarantiordningen er utvidet med en ubegrenset garanti for visse typer
innskudd inntil 12 måneder. Blant annet gjelder dette innskudd knyttet til boligkjøp, særlige livshendelser, forsik
ringsutbetalinger og erstatninger.

Ny personopplysningslov
Ny personopplysningslov, som implementerer personvernforordningen (GDPR), trådte i kraft i Norge i juli 2018.
Personvernforordningen ble implementert i Norge senere
enn resten av EU på grunn av forhold i EØS-avtalen. Ny
personopplysningslov viderefører de sentrale deler av tidligere lov, men medfører like fullt en del endringer for
finansforetakenes behandling av personopplysninger, blant

annet som følge av at konsesjonsplikten for behandling av
personopplysninger opphører. Loven innebærer en høyere
risiko for behandling av personopplysninger ved at sanksjonene for brudd på regelverket økes betydelig. Loven innfører et utfyllende regelverk om administrative sanksjoner.
Høyeste sanksjon Datatilsynet kan gi for brudd på personopplysningsloven er nå 20 millioner euro eller fire prosent
av årlig global omsetning (høyeste sum).
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Nye lovregler om innskuddsgaranti og krise
håndtering i banker
En ny lov om bankenes sikringsfond og nye kapitler i
finansforetaksloven om innskuddsgarantiordning for banker
og soliditets- og solvenssvikt i banker, kredittforetak og
finanskonsern ble vedtatt i 2018. Lovendringene, som

gjennomfører EU-regler om innskuddsgaranti og krise
håndtering av banker, trådte i kraft fra årsskiftet 2019.

De nye krisehåndteringsreglene inneholder en variert
verktøykasse med tiltak, herunder såkalt «bail-in» som
skal bidra til at gjeld konverteres til egenkapital. I desember
2018 fastsatte Finansdepartementet utfyllende forskrifter
som gjør en rekke EU-forordninger til norsk rett, samt gir
regler om minstekrav til summen av ansvarlig kapital og
konvertibel gjeld (MREL-krav). Finans Norge ga innspill i
høringsrunden og det har også vært tett kontakt med
myndighetene om andre deler av regelverket.

I høringen tok Finans Norge blant annet til orde for at de
privatrettslige delene av PSD2 må gjennomføres raskt og i
henhold til det reviderte betalingstjenestedirektivet. Departementet sendte juli 2018 forskrift om betalingstjenester
på høring. Forskriften gjennomfører den privatrettslige
delen av PSD2. Det er forventet at forskriften vil tre i kraft i
løpet av våren 2019, samtidig som de offentligrettslige
delene av PSD2.
Departementet har i 2018 påbegynt arbeidet med lovpro
posisjon for ny finansavtalelov. Finans Norge har hatt tett
dialog med departementet og vil fortsette arbeidet i 2019. I
tillegg har Finans Norge adressert utfordringer ved for
slaget til regulering av misbruk av elektronisk signatur
overfor myndighetene. Forslaget vil kunne påvirke tilliten
til BankID, og det er viktig at kundene ikke deler BankID-
informasjon med andre, heller ikke til nærstående.

Revisjon av verdipapirhandelloven (MiFID II)
Den reviderte verdipapirhandelloven, som gjennomfører
EUs regelverk om finansielle markeder (MiFID II og MiFIR),
ble vedtatt i 2018. Lovendringene trer i kraft fra årsskiftet
2019. Samtidig oppheves børsloven fra 2007. Finansdepartementet har også vedtatt en ny verdipapirforskrift som
gjennomfører et stort antall gjennomføringsforskrifter og
tekniske standarder fra EU-kommisjonen.
Lovendringene var basert på Verdipapirlovutvalgets forslag
som var på høring i 2016. Formålet er å gi mer transparente
og velfungerende markeder, samt økt investorbeskyttelse.
Blant annet innføres et krav til at produsenter og distributører skal ha interne retningslinjer for produktkontroll og
testing av nye finansielle produkter før de tilbys kunder.
Loven innfører også skjerpede krav til uavhengighet og
håndtering av interessekonflikter for investeringsråd
givere.
Finans Norge har deltatt i Verdpapirlovutvalget som for
beredte lovrevisjonen og hadde kontakt med myndighetene
i forbindelse med vedtakelsen.

Verdipapirlovutvalget
Verdipapirlovutvalget overleverte to av til sammen syv del
utredninger i 2018. Fjerde delutredning inneholder forslag
til norsk gjennomføring av et betydelig antall utfyllende
regler (nivå 2) til EUs direktiv og forordning om markedet

for finansielle instrumenter (MiFID II og MiFIR). Formålet
med det overordnede regelverket er å styrke investor
beskyttelsen, redusere risiko og øke effektiviteten i finansmarkedene. Nivå 2-regelverket, som bl.a. har utfyllende
bestemmelser om kundemidler og sikkerhetsstillelse,
produkthåndtering og vederlag fra og til kunde, foreslås
tatt inn i verdipapirforskriften.
Finans Norge støttet i høringsrundene i all hovedsak
forslaget. I høringsuttalelsen kommenteres imidlertid

mangelen på forutberegnelighet i forbindelse med hastegjennomføring av MiFID II-regelverket i 2017.
Verdipapirlovutvalgets femte utredning inneholder forslag
til gjennomføring av EUs prospektforordning i norsk rett,
samt forslag til nye regler om nasjonale prospekter, tidligere
kalt registreringsprospekter. Videre foreslås det nye og
mer omfattende regler om administrative tiltak og sank
sjoner i regelverket for prospekter. Finans Norge støttet i
høringsrunden utvalgets forslag.

Norsk gjennomføring av forsikrings
distribusjonsdirektivet (IDD)
Både Finansdepartementet og Justisdepartementet sendte
våren 2018 på høring forslag til norsk gjennomføring av
EUs nye forsikringsdistribusjonsdirektiv (IDD). Direktivet
regulerer, i motsetning til tidligere, både direktesalg av forsikring fra forsikringsforetak og distribusjon via formidler
(forsikringsagenter). Reglene innfører en rekke nye krav til
salg og rådgivning som har mye felles med tilsvarende
regelverk for verdipapirer (MiFID II). Finansdepartementet
har foreslått at de offentligrettslige delene av regelverket
gjennomføres i forsikringsformidlingsloven og finans
foretaksloven. Direktivet inneholder også en rekke nye
informasjons- og rådgivningsplikter mot kundene. Justisdepartementet har foreslått at disse tas inn i forsikrings
avtaleloven. I sistnevntes høringsforslag er det også
fremmet forslag om å gjøre en rekke andre endringer i
loven, inspirert av departementets arbeid med ny finans
avtalelov.
Finans Norge avleverte utfyllende høringsuttalelser til
begge høringene. Det ble blant annet understreket at norsk
regulering på dette området av konkurransehensyn ikke
bør gå lenger enn det direktivkravene legger opp til.

Ny finansavtalelov
Finans Norge avga desember 2017 omfattende høringssvar
til høring om ny finansavtalelov. Loven er helt sentral for
bankenes kunderettede virksomhet innenfor betalings
formidling, innskudd og kreditt.
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EVENT OG KURS
Det er i henhold til Finans Norges strategi viktig med sentrale
møteplasser som kan støtte opp under våre nærings
politiske målsettinger og bidra til å styrke samfunnsrollen
og øke tilliten. På denne bakgrunn har Finans Norge de
senere årene økt vektleggingen av konferanser, seminarer
og kurs. Dette er en del av vår kjernevirksomhet.

Stor oppslutning
Finans Norge har utvidet sitt tilbud innen kurs- og konferanser de siste årene. I 2018 ble det avholdt 45 arrangementer i egen regi eller sammen med andre. Oppslutningen
har vært god, med over 7000 deltakere til sammen på de
ulike arrangementene. Vi får gjennomgående gode tilbakemeldinger på våre arrangementer.
Det er et mål å videreutvikle og øke satsingen på denne
typen arrangementer ytterligere. Som en del av satsingen
på konferanser og kurs vil Finans Norge i 2019 ferdigstille
et moderne kurs og konferansesenter i Finansnæringens
hus.

De største arrangementene i 2018 var:
• Finansnæringens dag: 900 deltakere
• FutureBank 2018: 600 deltakere
•	Finansnæringens digitaliseringskonferanse:
600 deltakere
• Hvitvaskingskonferansen: 600 deltakere
• Betalingsformidlingskonferansen 300 deltakere

20

FINANS NORGE ÅRSRAPPORT 2018

INTERNASJONAL
KOORDINERING

Finansnæringens dag ble arrangert 20. mars 2018 med
«Innenfor-utenfor» som hovedtema. Det ble veldig gode
evalueringsresultater for konferansen.

Kapitalmarkedsdag
For andre gang, gjennomførte Finans Norge sin kapitalmarkedsdag i London 6. april 2018. Denne gang var arrangementet utvidet med en Norway – UK Dinner. Finans
minister Siv Jensen, sentralbanksjef Øystein Olsen og
finanstilsyns
direktør Morten Baltzersen var blant foredragsholderne på denne samlingen, som samlet nesten
140 deltakere.

Arendalsuka
Finans Norge hadde stort aktivitetsnivå under Arendalsuka
med bl.a. en egen finanskafé, finanskveld sammen med
Finansforbundet og et ungdomsarrangement i samarbeid
med Arendalsuka UNG.
Det har videre i 2018 vært svært god oppslutning om vår
bærekraftkonferanse, boligkonferanse, juskonferanse,
kapitalkravseminar, obligasjonskonferanse, bankregula

toriske fagseminar, fagseminarer om hvitvasking og kurs i
markedsføringsrett.

Tre år etter at den norske tilknytningen til EUs tilsynsmyndigheter på det finansielle området er avklart, er det
fremdeles helt sentrale deler av finansregelverket som
ikke er inkludert i EØS-avtalen. Selv om det skyldes forhold
som ligger utenfor norske myndigheters kontroll er det
alvorlig, fordi det er viktig for finansnæringen at inklu
deringen skjer så raskt som mulig. At EØS-avtalen fungerer
godt gir norske aktører og aktører som grensekrysser inn i
det norske markedet forutsigbare rammebetingelser. Dette
er helt sentralt for Norges stilling i det indre markedet for
finansielle tjenester.

Med en skilsmisseavtale på plass vil grensekryssende virksomhet mellom EØS og Storbritannia baseres på likeverdighetsvurderinger. EU vurderer om Storbritannias regler
og tilsyn er likeverdige, og vise versa. Det er bare mulig å
vurdere likeverdighet når det er klart uttalt i direktiv eller
forordning at en tjeneste kan vurderes som likeverdig. Dette
gjelder et meget begrenset antall tjenester. Uavhengig av
en Brexit med en avtale, eller en «hard Brexit», vil det
blir merkbare forandringer i strukturen i europeisk finans
næring.

Brexit
Hvilke effekter kan Storbritannias uttreden fra EU komme
til å ha for finansnæringen i Norge og Europa, og for vel
fungerende finansielle markeder? Over 90 prosent av all
clearing av rente- og valutaderivater i det europeiske markedet gjøres i Londonmarkedet. Ved en «hard Brexit»
oppstår det uklarhet om derivatkontraktenes gyldighet og
om det er behov for å fornye kontraktene. Dette er en problemstilling som Finans Norge har diskutert med myndigheter i Norge og Europa, og som EU-kommisjonen har
anerkjent. De har derfor bestemt å iverksette en midlertidig
og betinget ekvivalensbeslutning for en fast, begrenset
periode på 12 måneder. Dette for å sikre at det ikke blir
forstyrrelser i sentral clearing av derivater.

Det nordiske samarbeidet er sentralt for Finans Norges
påvirkningsarbeid i de europeiske prosessene. Finans Norge
tar over stafettpinnen fra Danmark for nordisk koordinering på banksiden i 2019. Danmark koordinerte forsikringssiden i 2018 og i 2019 overtar Finland. Det er tatt initiativ til
felles nordiske plattformer, i forkant av EU-parlaments
valget i 2019, både på bank- og forsikringssiden. I begge
bransjer står bærekraft og digitalisering øverst på listen
over felles saker. Forsikringssiden løfter dessuten fram
cyber-sikkerhet og forsikring i velferdssamfunnet. I det

nordiske samarbeidet på banksiden legger man vekt på
utviklingen av en kapitalmarkedsunion og kampen mot

hvitvasking. Det sistnevnte var tema for et toppledermøte i
Vilnius, der man diskuterte mulige felles nordisk-baltiske
tiltak mot hvitvasking.

Dersom det blir en «hard Brexit» vil norske myndigheter
følge EU og sørge for at derivater fortsatt kan cleares i
London-markedet i en tolvmånedersperiode. Slik fore

bygges en av de største usikkerhetsmomentene for norsk
finansnæring.

Finans Norge har vært engasjert i relevante europeiske
regelverksprosesser. Disse er omtalt under det enkelte

området.

Nordisk samarbeid
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FINANS NORGE
SOM ARBEIDSGIVER
ORGANISASJON

Medlemmer, ansatte og organisasjonsprosent

Hovedutvalg arbeidsliv

185 finansforetak hadde i 2018 arbeidsgivermedlemskap i
Finans Norge, en nedgang på to fra 2017. Medlems
bedriftene sysselsetter totalt 36 439 ansatte. Finans Norge
har tariffavtaler med Finansforbundet og LO (Handel og
Kontor og PostKom). Finansforbundet organiserer 54,1
prosent av de ansatte, mens LO organiserer 3,4 prosent.
Dette medfører en organisasjonsprosent på 57,5 for de forbundene som har tariffavtale i finansnæringen.

Hovedutvalg arbeidsliv er Finans Norges rådgivende organ
i arbeidslivsspørsmål og består av representanter fra tolv
av medlemsbedriftene. Utvalget ble i første halvår 2018
ledet av Solveig Hellebust fra DNB. Deretter overtok Jørgen
Ringdal fra Gjensidige lederrollen. Utvalget behandlet i
2018 saker knyttet til bl.a. tariffoppgjøret, konfliktberedskap, likelønn og mangfold, kompetanse, AFP, sykefravær
mv.

Antall ansatte og organisasjonsprosent 2006-2018
hos arbeidsgivermedlemmer i Finans Norge
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Finansnæringen videreutviklet i 2018 sin posisjon på likestilling til også å omfatte mangfold. Halvparten av de
ansatte i næringen er kvinner, men 72 prosent av lederne er
menn. Kvinners gjennomsnittlige årslønn utgjorde knapt
80 prosent av menns gjennomsnittlige årslønn innen tariffområdet i bank og forsikring, mens regulativlønte kvinner i
gjennomsnitt tjente 90 prosent av menns regulativlønn.
Blant banksjefer og direktører utgjorde kvinnelige lederes
lønn 91 prosent av mannlige lederes lønn. Andelen ansatte
med annen bakgrunn enn norsk er 6 prosent.

50,0 %
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Totalt antall ansatte

Andel organiserte

Tellingsdato pr. 1.1.2018

Hovedtariffoppgjøret 2018
Etter mekling med Finansforbundet og streik fra LOs side
endte hovedtariffoppgjøret med en økonomisk ramme i
tråd med frontfaget på 2,8 prosent. Det generelle lønns
tillegget ble 1 prosent, minimum 4 000 kroner per år.
Partene ble enige om å avvikle ordningen med 12,5

måneders lønn, noe som sett fra arbeidsgivers side er et
ledd i moderniseringen av tariffavtalene. Det ble nedsatt to
partssammensatte utvalg; avvikling av lønnstrinn og ny
økonomisk modell for tariffoppgjørene i finans.
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Likelønn og mangfold i finansnæringen
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#Metoo preget også finansnæringen i 2018 og 8. mars ble
markert ved å arrangere et #Metoo seminar sammen med
Finansforbundet. Finans Norge arrangerte også et mangfoldseminar sammen med KLP høsten 2018.

Kompetanseundersøkelsen 2018
Finans Norges kompetanseundersøkelse i 2018 viste at
behovet for teknologikompetanse økte også dette året.

Kompetansegapet er størst innenfor dataanalyse, data
teknologi og forretningsutvikling, samt i noe mindre grad
risikostyring og kontroll. Kompetanseheving blant nåværende ansatte er det viktigste tiltaket for å tilegne seg tilstrekkelig kompetanse innenfor dagens kjernekompetanse
områder, mens bedriftene bruker i større grad ekstern

rekruttering eller outsourcing når det gjelder digitali
seringsoppgaver. Bedriftene fremhever gode samarbeidsevner som den klart viktigste egenskapen i fremtidens
arbeidsmarked. Andre egenskaper som initiativrik, selv
gående, analytisk, ansvarsfull og arbeidsvillig er også viktige
egenskaper.
Lønn er ikke det viktigste virkemiddelet for rekruttering til
finansnæringen. Faglige utfordringer, samt tilrettelegging
for videre kompetanseutvikling rangerer høyere enn lønn.
Bedriftens kultur og samfunnsengasjement er like viktig
som lønn.

#Jobbifinans
Kampanjen #Jobbifinans ble igangsatt i 2018. Formålet er
å vise frem spennende jobbmuligheter i finans, bank og
forsikring for studenter og unge i arbeidslivet. Hovedtyngden av kampanjen kjøres på Instagram, hvor man hver uke
kan følge unge arbeidstakere i deres arbeidshverdag i
næringen gjennom såkalte «takeovers». Det er også utviklet en egen nettside for kampanjen. Kampanjen er også
synlig i andre sosiale medier som LinkedIN og Facebook.

Medlemsrådgivning og bistand til enkeltmed
lemmer
En viktig del av Finans Norges oppgaver på arbeidslivs
området er arbeidsrettslig rådgivning og bistand til medlemmene samt rådgivning om lønn og tariff. 2018 har vært
preget av stor aktivitet på områder som omstilling, f usjoner,
nedbemanning, rådgivning i forbindelse med bedrifts
avtaleforhandlinger og tvistesaker. Webinarer er tatt i bruk
som kommunikasjonsverktøy, med gode tilbakemeldinger
fra medlemmene.
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ÅRSBERETNING 2018

Virksomheten 2018
Finans Norge er hovedorganisasjon for finansnæringen i
Norge og representerer 246 finansbedrifter med rundt 50
000 ansatte. Finans Norge og Finans Norge Servicekontor
har kontor i Finansnæringens hus i Oslo.

Organisasjon, kompetanse og arbeidsmiljø
Finans Norge hadde ved årsskiftet 17 ansatte.
Finans Norge er en kunnskapsbedrift med medarbeidere
med høy kompetanse innenfor sine fagfelt. Det er et kontinuerlig fokus på å styrke de ansattes kompetanse for å
levere resultater til medlemmene på prioriterte områder
og fastsatt strategi.
Finans Norge er opptatt av å skape et godt arbeidsmiljø
som legger til rette for ansatte i alle livsfaser. Det gjennomføres jevnlig medarbeiderundersøkelser som følges opp
med tiltak. De ansattes tillitsvalgte og ledelsen har jevnlige
møter for å drøfte aktuelle saker. Alle ansatte holdes
løpende orientert om saker av betydning for næringen ved
møter eller annen internkommunikasjon. Finans Norge
har ulike velferdsordninger for ansatte.
Sykefraværet i 2018 var på 1,1 prosent. For Finans Norge-
selskapene under ett var sykefraværet på 6,4 prosent.
Nivået totalt var høyere enn målet. Det høye sykefraværet
skyldes i hovedsak enkelttilfeller av langvarige syke
meldinger.

er kvinner. Finans Norge skal gi begge kjønn like muligheter
for kompetanseheving, lønn, fleksibilitet, utviklings- og
avansementsmuligheter. Det er hovedstyrets oppfatning at
Finans Norge ivaretar intensjonene i likestillingsloven.

Diskriminering
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. Arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne får individuell tilrettelegging av arbeidet.

Eierstyring og selskapsledelse
Finans Norges øverste organ er årsmøtet, der alle medlemmene er representert. Medlemmer til hovedstyret
velges av årsmøtet. Hovedstyret består av inntil fjorten

medlemmer med inntil seks varamedlemmer. Hovedstyret
leder Finans Norges virksomhet og har ansvaret for å sette
årsmøtets beslutninger ut i livet. Til ivaretakelse av bransje
interesser innenfor deler av Finans Norges samlede fagområde oppnevner hovedstyret følgende bransjestyrer:
bransjestyre bank og kapitalmarked, bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur, bransjestyre liv og pensjon
og bransjestyre risiko og skade.

Finans Norge deltar i inkluderende arbeidsliv. Det arbeides
med oppfølging av sykemeldte og forebygging av fravær.
Ansatte har helseforsikring, som er ett av flere viktige
bidrag for å redusere sykefraværet. Det er ikke registrert
alvorlige skader eller ulykker i 2018.

Likestilling

Finansiell risiko
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Årsregnskapet
Årsregnskapet er utarbeidet i henhold til regnskapsloven
og norsk anbefaling for god regnskapsskikk for små foretak. Etter hovedstyrets oppfatning gir det fremlagte årsregns
kapet med balanse en rettvisende oversikt over Finans
Norges drift og økonomiske stilling ved årsskiftet.
Hovedstyret vil påse at de økonomiske forutsetningene er
tilstede for at Finans Norge vil opprettholde en tilstrekkelig

finansiering av driften og at behov for nødvendig egen
kapital som følge av avviklingen av ytelsespensjonsordningen per 31.12.2017 vil bli dekket ved økt medlemskontingent fordelt over totalt fem år i henhold til inngått
intensjonsavtale.
I samsvar med krav i norsk regnskapslovgivning bekrefter
hovedstyret at forutsetning om fortsatt drift er til stede og
at årsregnskapet er avlagt under den forutsetningen. Det
er ikke inntruffet hendelser etter balansedato som påvirker
Finans Norges virksomhet.
Hovedstyret foreslår at årets overskudd 2018 for Finans
Norge på kr 8 916 316 dekkes slik:
- Overført til annen egenkapital kr 8 916 316
Finans Norges egenkapital utgjorde kr -3 642 475 pr.
31.12.2018.

Oslo, 31. desember 2018
7. mars 2019

Ytre miljø
Virksomheten i Finans Norge har i begrenset grad en
direkte påvirkning på det ytre miljø. Finans Norge har vært
sertifisert som «Miljøfyrtårn» siden 2011, med resertifi
sering hvert tredje år. Det utarbeides årlig rapport om
miljøtiltakene i organisasjonen, med fokus på blant annet
innkjøp, papirforbruk, avfall og kildesortering samt energi
forbruk.

Finans Norges hovedstyre per årsskiftet består av fjorten
medlemmer, hvorav tre kvinner og elleve menn. 54 prosent
av ledergruppen i Finans Norge og 53 prosent av de ansatte

av et kalenderår og med minst tre måneders varsel. Har
foreningen inngått tariffavtale for vedkommende medlem
med de ansattes organisasjoner, kan medlemmet likevel
ikke tre ut av Finans Norge før tariffavtalens utløp. Finans
Norges inntekter og kostnader er i all hovedsak i norske
kroner. Finans Norge øker aktiviteten som tilbyder av konfe
ranser mv. Inntekter fra event- og konferansevirksomheten
er forbundet med markedsusikkerhet.

Finans Norges primære inntektskilde er medlemskontingent. Antall medlemsselskaper har vært stabilt siste året.
Utmeldelse av Finans Norge må skje skriftlig innen utgangen
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ÅRSREGNSKAPET
2018

Balanse
NOTE

2018

2017

EIENDELER
Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar mv.

Resultatregnskap

2

4 715 706

5 491 564

11

184 604

184 604

1

470 752

405 847

5 371 062

6 082 015

1 623 363

7 125 517

4 745 049

4 971 284

Finansielle anleggsmidler
Langsiktige investeringer
Netto pensjonsmidler sikret
Sum anleggsmidler
NOTE

2018

2017

Fordringer

DRIFTSINNTEKTER
Medlemskontingent
Tilleggskontingent

48 859 858
12

Gevinst salg varige driftsmidler
Annen driftsinntekt

6

44 580 485

155 233

25 421 770

26 532 599

77 089 647

71 268 317

DRIFTSKOSTNADER
Lønns- og personalkostnader

7

29 242 045

30 801 260

Avskrivning på varige driftsmidler

2

241 699

923 566

Annen driftskostnad

8

38 790 697

37 686 049

1, 12

Sum driftskostnader
Driftsresultat

9 178 583
68 274 441

78 589 458

8 815 206

-7 321 141

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER
Annen renteinntekt

101 110

60 395

Sum finansinntekter

101 110

60 395

9

8 916 316

-7 260 746

9

8 916 316

-7 260 746

8 916 316

-7 260 746

Årsresultat

Kundefordringer
Mellomværende nærstående parter

2 800 000
8 019

Sum driftsinntekter

Avvikling av ytelsespensjon

Omløpsmidler

10

Andre fordringer

3

148 127

768 489

Bankinnskudd

4

16 626 193

2 272 038

Sum omløpsmidler

23 142 732

15 137 328

SUM EIENDELER

28 513 794

21 219 343

-3 642 475

-863 706

-3 642 475

-863 706

26 784 477

16 509 879

Leverandørgjeld

144 135

670 924

Mellomværende nærstående parter

306 908

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Annen egenkapital

9

SUM EGENKAPITAL
Gjeld
Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser usikret

1

Kortsiktig gjeld

Skyldige offentlige avgifter

2 648 895

2 546 266

2 271 854

2 355 980

SUM GJELD

32 156 269

22 083 049

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

28 513 794

21 219 343

Annen kortsiktig gjeld

5

Disponeres:
Overført annen egenkapital
Sum disponert
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Noter til regnskapet 2018
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.

Honorarinntekter
Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.

Medlemskontingent
Medlemskontingenten blir inntektsført det året medlems
avgiften dekker.

Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som
forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/
langsiktig gjeld.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og
virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt
beløp på opptakstidspunktet.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men
nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til
nominelt beløp på etableringstidspunktet.

NOTE 1

Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser

Fordringer

2018

2018

2017

2017

Sikret

Usikret

Sikret

Usikret

13 943

236 677

280 610

573 916

+Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen

-1 899

681 824

27 744

354 026

Pensjonskostnad før aktuarielle avvik

12 044

918 501

308 354

927 942

2 287 387

405 846

-581 458

3 205 888

714 200

346 484

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 drifts
midlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Pensjoner
Alle nåværende ansatte har en innskuddsbasert pensjons
ordning. Denne ordningen innebærer at selskapet yter et
tilskudd på 7% av lønn fra første krone til 7,1 G og 20% av
lønn fra 7,1 - 12G.

Nåverdi av årets pensjonsopptjening

+Amortifisering av aktuarielle avvik
Netto pensjonskostnad

12 044

Pensjonsmidler (til markedsverdi) pr 31.12.

2 489 000

2 768 600

-Beregnede pensjonsforpliktelser pr 31.12.

-2 161 433

-27 796 738

Netto pensjonsforpliktelse

327 567

Ikke resultatført aktuarielt tap (gevinst)

143 195

= Balanseførte pensjonsmidler (pensjonsfor
pliktelser) inkl. arbeidsgiveravgift

470 762

-2 258 634

-20 696 256

-27 796 738

509 966

-20 696 256

1 012 261

-104 119

4 186 377

-26 784 477

405 847

-16 509 879

Medlemmer av ordningene pr. 31.12.18:
Aktive medlemmer av innskuddsordningen
Antall yrkesaktive i ytelsesordningene

16
2

Pensjonister og uføre i ordningene

12

Totalt

30

Økonomiske forutsetninger:

2018

2017				

Diskonteringsrente
2,60 %
2,30 %
Forventet avkastning på pensjonsmidler
4,30 %
4,00 %
Forventet lønnsvekst
2,75 %
2,50 %
Forventet G-regulering
2,75 %
2,25 %
Årlig regulering av pensjoner under utbetaling
0,80 %
0,40 %		
				
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 tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon og pr. 31.12.18 hadde
Finans Norge tjenestepensjonsordninger som oppfyller kravene etter denne loven.
Finans Norge avsluttet den kollektive ytelsesbaserte pensjonsordningen med virkning fra 31.12.17. Aktive medlemmer av den
kollektive ytelsesbaserte pensjonsordningen gikk over til innskuddspensjon fra og med 01.01.18.
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NOTE 2

NOTE 5

Varige driftsmidler

Annen kortsiktig gjeld

Anskaffelseskost 1.1.18

Biler

Aktivert
ombygging

Totalt

1 243 070

5 813 480

7 056 550

Tilgang

280 569

280 569

-535 070

-5 359

-540 429

708 000

6 088 690

6 796 690

-330 400

-1 750 584

-2 080 984

Balanseført verdi 31.12.18

377 600

4 338 106

4 715 706

Periodens avskrivninger

159 433

82 266

241 699

Avgang
Anskaffelseskost 31.12.18
Akkumulerte avskrivninger 31.12.18

2018

2017

2 075 517

2 214 266

196 337

141 714

2 271 854

2 355 980

2018

2017

17 488 477

15 399 402

Refusjon Sparebankforeningen

4 940 000

5 815 000

Administrative tjenester

2 136 996

2 270 914

856 297

3 047 283

25 421 770

26 532 599

2018

2017

20 029 651

20 507 584

Arbeidsgiveravgift

3 775 346

4 370 358

Pensjonskostnad

4 486 997

4 625 025

950 051

1 298 293

29 242 045

30 801 260

Skyldige feriepenger
Annen kortsiktig gjeld
Sum annen kortsiktig gjeld

NOTE 6

Annen driftsinntekt
Leieinntekter lokaler

Biler består 31.12.18 av 1 firmabil som avskrives over 5 år.
Aktivert ombygging (leietakerpåkostninger) avskrives over 10 år.

Kurs- og konferanseinntekt
Sum annen driftsinntekt

NOTE 3

Andre fordringer
2018

2017

Opptjente, ikke fakturerte inntekter

98 486

768 080

Fordringer på ansatte

29 661

409

Andre fordringer

19 980

Sum andre fordringer

148 127

768 489

NOTE 7

Lønns- og personalkostnader
Lønn

Andre personalkostnader
Sum lønns- og personalkostnader

NOTE 4

Bankinnskudd
2018
Bankkonto drift
Bankkonto skattetrekk
Sum bankinnskudd
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2017

14 769 317

682 707

1 856 876

1 589 331

16 626 193

2 272 038

Gjennomsnittlig antall årsverk i regnskapsåret er 15.
Lønn til administrerende direktør utgjorde kr 3 452 500. I tillegg er det kostnadsført kr 634 761
knyttet til pensjonsordninger. Andre naturalytelser utgjorde kr 243 207.
Pensjonsalder for adm.dir. er 65 år. Førtidspensjonen fra 65 til 67 år utgjør 70 % av årslønn pr. fratredelsestidspunktet. Det er ikke utbetalt honorar til hovedstyret. Det foreligger ingen forpliktelse til
vederlag ved opphør eller endring av ansettelsesforhold for styreleder/daglig leder.
Honorar til revisor er kostnadsført med kr 126 889 inkl. mva.
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NOTE 8

NOTE 10

Annen driftskostnad

Mellomværende med nærstående parter
2018

2017

19 285 951

17 540 019

IT- kostnader

2 151 537

327 131

Andre driftskostnader

1 518 180

1 503 661

Møtekostnader

4 634 900

4 395 023

Reisekostnader

1 285 540

1 415 373

Kurs- og konferansekostnader

1 542 716

2 228 260

Ekstern bistand og honorarer

1 657 041

2 369 361

Administrative tjenester Finans Norge Servicekontor

1 996 658

3 834 589

Bidrag og kontingenter

4 718 174

4 072 632

38 790 697

37 686 049

Husleie, fellesutgifter mv.

Sum annen driftskostnad

Finans Norge definerer Finans Norge Forsikringsdrift, Finans Norge Servicekontor, Sparebankforeningen i Norge, Norsk Naturskadepool, Trafikkforsikringsforeningen og Finansforlaget AS som
nærstående parter. Tallene for 2017 følger samme definisjon.
Transaksjoner med nærstående parter foretas i samsvar med vanlige forretningsmessige
vilkår og prinsipper.
Mellomværende med nærstående parter utgjør:

2018

2017

Fordringer
Sparebankforeningen i Norge

2 473 438

815 000

Finans Norge Forsikringsdrift

1 459 750

1 693 265

Finans Norge Servicekontor

1 424 304

Norsk Naturskadepool

228 986

339 052

Trafikkforsikringsforeningen

582 875

699 663

4 745 049

4 971 284

Finansforlaget AS
Sum mellomværende nærstående parter

NOTE 9

Egenkapital
Egenkapital pr. 1.1.
Feil avsatt pensjon usikrede ordninger, korreksjon
Årets resultat
Egenkapital pr. 31.12.

Gjeld
2018

2017

-863 706

6 397 040

Finans Norge Servicekontor

306 908

Sum mellomværende nærstående parter

306 908

0

-11 695 085
8 916 316

-7 260 746

-3 642 475

-863 706

Korrigering av tidligere års feil		
Det er fremkommet pensjonsavtaler som ikke er medtatt i aktuarberegningene tidligere år. Dette
gjelder fem personer hvorav alt det vesentlige av forpliktelsen knytter seg til en person som gikk av
med pensjon i 2012. De inngåtte avtaler skulle vært medtatt i regnskapene fra det tidspunkt hvor disse
var inngått og korreksjonen av manglende regnskapsføring medfører således en korreksjon av en
regnskapsmessig feil i tidligere regnskaper. Feil i tidligere regnskaper som er av en vesentlig størrelse
skal etter regnskapsloven § 4-3 bokføres som en korreksjon av inngående egenkapital. Den årlige
opptjeningen som eventuelt skulle medføre korreksjon av resultatførte kostnader for 2017 er vurdert å
ikke være vesentlig, og det er derfor ikke omarbeidet sammenligningstall for 2017.
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NOTE 11

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

2018

2017

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						

Tilleggskontingent		
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 ytelses
pensjonsordningen per 31.12.2017 vil bli dekket ved økt medlemskontingent fordelt over fem år i henhold til
inngått intensjonsavtale. I regnskapet for 2017 ble avviklingskostnaden redusert med tilleggskontingenten på 1,8
mill. kroner, mens det i 2018 er ført som en egen linje under driftsinntekter.
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