SPAREBANKFORENINGENS STILLING I FINANS NORGE
Prinsipperklæring på Finans Norges årsmøte 24.03.2015
Gjennom vedtak på årsmøtet 24.03.2015 legger Finans Norge til rette for en enklere
organisasjonsmodell. Hovedelementer i endringene er:






at FNH, som den ene av de to moderorganisasjonene, avvikles
at ordningen med indirekte medlemskap i Finans Norge avvikles, til fordel for en ordning
der alle medlemsforetak har medlemskap direkte i Finans Norge (sparebanker og
sparebankstiftelser vil også ha medlemskap i Sparebankforeningen)
at organstrukturen i Finans Norge endres ved at øverste organ blir årsmøtet, der alle
medlemsforetak vil være representert, og at Finans Norge får en egen valgkomite
at sparebankene sikres representasjon både i hovedstyret og valgkomiteen med et fast
antall medlemmer.

Alle de nevnte endringene gjennomføres med vedtektsendringer som omfatter både Finans
Norge og de tilsluttede enhetene Finans Norge Servicekontor (tidligere FNO Servicekontor),
Sparebankforeningen og FNH. Endringene skal gjelde fra 01.01.2016.
I tilknytning til vedtektsendringene avgir Finans Norge følgende prinsipperklæring:
a) Generell målsetting
Finans Norge stadfester at målsettingene bak den samarbeidsavtale som ble inngått mellom
Sparebankforeningen og FNH november 2009 samt tilleggsavtale fra november 2012, skal
videreføres innenfor den nye organisasjonsmessige rammen.
Deltakerne i Finans Norge-samarbeidet har et felles ønske om å videreutvikle Finans Norge som
en samlende og slagkraftig organisasjon for næringspolitikk, næringssamarbeid og arbeidsliv som
ivaretar hele den norske finansnæringens behov. Dette kan skje samtidig som
Sparebankforeningen videreføres som en selvstendig organisasjon med egne styringsorganer.
b) Næringspolitisk beredskap
Sparebankforeningen skal opprettholde tilstrekkelig uavhengighet og rom for synlighet i
næringspolitiske saker som særlig berører sparebanknæringen. Viktige sparebankpolitiske
spørsmål er sparebankenes verdigrunnlag, gaveinstituttet, egenkapitalbeviset og
strukturregelverket for sparebanker.
Høringsuttalelser i næringspolitiske spørsmål skal i hovedsak ivaretas av Finans Norge, men
Sparebankforeningen kan supplere med egne uttalelser i spørsmål og saker som er av særlig
viktighet for sparebankene og sparebankstiftelsene. Det skal i slike tilfeller fremgå klart av Finans
Norges høringsuttalelse at denne ikke fullt ut representerer Sparebankforeningens standpunkt.
Den næringspolitiske beredskapen for sparebankspesifikke spørsmål i Finans Norges
administrasjon skal opprettholdes. Det skal sikres ressurser til å utrede saker for behandling i
Sparebankforeningens styre. Godtgjørelsen til Finans Norge for disse og andre administrative
tjenester fastsettes ved egen avtale, jfr. pkt. f) nedenfor.
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c) Medlemsstruktur
For sparebanker og sparebankstiftelser gjelder et prinsipp om dobbelt medlemskap. Det betyr at
medlemskap i Sparebankforeningen løper parallelt med medlemskap i Finans Norge og Finans
Norge Servicekontor, med mindre styret i Sparebankforeningen bestemmer noe annet for det
enkelte medlem. Som sparebank regnes i denne sammenheng sparebank og aksjesparebank
(omdannet bank).
d) Representasjon i Finans Norges organer
Vedtektene for Finans Norge fastslår hvor stor del av hovedstyret og valgkomiteen som skal
representere sparebankene. (Nøyaktig det samme gjelder for Finans Norge Servicekontor.)
I hovedstyret (som har totalt 13 medlemmer og 6 varamedlemmer) skal 4 medlemmer og 2
varamedlemmer representere Sparebankforeningens medlemmer. Normalt vil disse være
medlemmer av Sparebankforeningens styre.
I valgkomiteen (som har totalt 6 medlemmer og tre varamedlemmer) skal 2 medlemmer og ett
varamedlem representere Sparebankforeningens medlemmer. Normalt vil disse være
medlemmer av Sparebankforeningens valgkomite.
e) Utgiftsfordelingen på sparebanksiden
Finans Norge skal i henhold til vedtektene inndekke sine utgifter gjennom
kontingent/medlemsavgift fra medlemsbedriftene og medlemskonsernene. Selv om
myndigheten til å fordele utgiftene (bl.a. på de ulike hovedbransjeområdene) ligger hos
Finans Norges hovedstyre, skal myndigheten til å fastsette fordelingskriterier innenfor
gruppen sparebanker/sparebankstiftelser ligge hos styret i Sparebankforeningen. Det samme
gjelder fordelingskriterier for utgifter til Finans Norge Servicekontor .
f) Tilgang til administrative ressurser
Finans Norges administrasjon, herunder Finans Norge Servicekontor, skal dimensjoneres slik at
Sparebankforeningens behov for tjenester ivaretas. Sparebankforeningens direktør skal inngå i
Finans Norges ledergruppe.
Første linjes rådgivning til Sparebankforeningens medlemmer videreføres som i dag, som en
del av den ordinære drift. Rådgivningen ivaretas av administrasjonens fagavdelinger.
For administrative tjenester som Finans Norge og Finans Norge Servicekontor utfører for
Sparebankforeningen, betales godtgjørelse i hht. egen avtale. Disse kostnader utliknes på
Sparebankforeningens medlemmer.
g) Deltakelse i ESBG
Finans Norges medlemskap i den europeiske sparebankforening, ESBG, opprettholdes.
Kostnadene forbundet med slikt medlemskap betraktes som en del av Finans Norges ordinære
drift.
h) Sparebankforeningens egenkapital
Sparebankforeningens egenkapital skal fortsatt ligge i foreningen.
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