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HØRINGSSVAR PÅ FINANSMARKEDSMELDINGEN 2020 
 
Finansforbundet er det største fagforbundet i finansnæringen, med 32.000 medlemmer. 
Finansforbundet er opptatt av å sikre gode og forutsigbare rammebetingelser for 
finansnæringen, og ivareta våre medlemmers interesser og deres fremtidige 
kompetansebehov. 

Årets Finansmarkedsmelding er naturlig nok preget av Koronasituasjonen. På tross av dette 

mener Finansforbundet at Finansmarkedsmeldingen er for mye preget av historiefortelling 
og sier for lite om hvordan finansnæringen skal hjelpe næringslivet og økonomien fremover. 
Finansnæringen har en sentral rolle både når det gjelder grønn omstilling av norsk næringsliv 
og i å støtte norske bedrifter på best mulig måte gjennom Koronakrisen og deretter. Norske 
banker er godt kapitalisert og står dermed godt rustet til å låne ut penger i en tid der 
risikoen for tap øker. Deres risikobærende evne bør derfor utnyttes for fullt for å sikre et 
godt lånetilbud. Tiden er inne for å ta i bruk kapitalbuffere som ble bygget opp for 
nedgangstider slik vi nå går i møte og utsette planlagt videre oppbygging. Vi mener derfor 
det vil være riktig å redusere motsyklisk kapitalbuffer til 0 % for å stimulere bankenes 

utlånskapasitet, og opprettholde deres kapasitet til å yte lån til sine kunder. Videre foreslår 
vi også at den planlagte økningen i systemrisikobufferkravet bør utsettes inntil videre.  

Forbundet er glade for at regjeringen presiserer at reglene ikke skal utformes slik at de gir 
norske banker uforholdsmessige konkurranseulemper internasjonalt eller i forhold til 
utenlandske banker som har virksomhet i Norge. Dette har Finansforbundet jobbet for 
lenge. Vi håper også at næringen i den kommende tiden ikke blir pålagt regulatoriske krav 
som kan resultere i redusert kapasitet og evne til å yte støtte til norsk næringsliv 

Vi savner tiltak som skal sikre at de ansatte i finansnæringen besitter den nødvendige 

kompetansen for å støtte norsk næringsliv og norske husholdninger i tiden fremover. I lys av 
de mange gode initiativ som tas i forbindelse med Kompetansereformen og arbeidet med 
læring hele livet ville vi gjerne sett konkrete tiltak for de ansatte i finansnæringen. Det 
samme gjelder satsing på forskning. Finansforbundets mener fortsatt at det vil være i både 
samfunnets og næringens interesse å satse mer på finansforskning. For at vi skal lykkes med 
å få etablert langsiktig satsing på forskning og kunnskap, er vi avhengige av myndighetenes 
bidrag. Dette er et sentralt element i å opprettholde næringens innovasjonskraft og sørge for 
en fortsatt effektiv finansnæring.  



 

 

Finansforbundet har argumentert mot utflagging av tjenester blant annet med bakgrunn i 

tap av kompetanse. Tiden er nå inne for å se til erfaringer selskaper har med for eksempel IT-
funksjoner i India og andre land under pandemien. Det vil være naturlig å stille spørsmålet 

om det er behov for å redusere sårbarheten i finansbransjen ved å hente kritiske funksjoner 
hjem fra utlandet slik at næringen er bedre rustet på et senere tidspunkt.  

  
Årets Finansmarkedsmelding har et betydelig avsnitt om klimarisiko og bærekraft i 

finansmarkedene. Forbundet er glad for at dette står høyere på regjeringens agenda. Det har 
vi også jobbet lenge for. EUs arbeid med bærekraftig finans er premissgivende og drivende. 

Konsekvensene av dette rammer bredt. Det er derfor viktig at regjeringen har stilt seg bak 
målene som er satt av EU-kommisjonens handlingsplan for finansiering av bærekraftig vekst. 

Politikere og myndigheter må legge til rette for en finansnæring som kan, og skal bidra til 
bærekraftig vekst. 

 
Finansforbundet har i flere år etterlyst at Finanstilsynet skal inkludere klimarisiko i sitt tilsyn, 

styrker arbeidet med bærekraftspørsmålene og hvordan tilsynet konstruktivt kan bidra til en 
bærekraftig utvikling. Det er derfor positivt at vi ser at Finanstilsynet i økende grad 

gjennomfører aktiviteter knyttet til klimarisiko som en del av tilsynsarbeidet og økt fokus på 
at det gis relevant og god informasjon om grønne investeringsalternativ og risiko. Vi ser frem 
til å følge Finanstilsynets arbeid med å utarbeide forslag til gjennomføring i norsk rett av 
forordninger om taksonomien og bærekraftsrelatert rapportering.  
 
Norsk finansnæring tilbyr digitale, kostnadseffektive tjenester til sine kunder. 
Innovasjonstakten er høy. Ikke minst er finanssektorens kompensasjonsordning er et 

eksempel på dette. I bunnen ligger en enorm arbeidskapasitet, tillit, digital kompetanse i 
offentlige og private virksomheter og en digital infrastruktur i verdenstoppen.   

Maskinlæring, automatisering og kunstig intelligens får stadig mer sentral rolle i bedriftenes 
forretningsmodeller. Ny teknologi skaper omstilling. Det er ansatte i norsk finansnæring 
gode på. Finansforbundet er opptatt av våre medlemmer får tilgang på rett 
teknologikompetanse, og at teknologien brukes på en forsvarlig måte. Det er viktig at 

personvernet ivaretas og at etiske retningslinjer er innebygget i enhver teknologisk løsning. 

Finansforbundet ser behovet for en bred debatt rundt disse utfordringene. 

Vi ser frem til å fremlegge våre synspunkt under høringen den 19. mai. 
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