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HØRING – FORSLAG TIL NY LOV OM OPPLYSNINGER OM BÆREKRAFT
Finansforbundet er det største fagforbundet i finansnæringen, med 32.000 medlemmer fra
300 bedrifter. Finansforbundet er opptatt av å sikre gode og forutsigbare rammebetingelser
for finansnæringen, og ivareta kundenes rettigheter. Som samfunnsaktør arbeider vi for
bærekraftig finans og for at finansnæringen blir en modig og fremoverlent bidragsyter i det
grønne skiftet.
Forslag om ny lov om opplysninger om bærekraft
Finanstilsynet foreslår i høringsnotatet av 30. oktober 2020 at opplysningskravene og
rapporteringspliktene i forordningene gjøres gjeldende for norske aktører ved at
forordningene gjennomføres i en ny lov om opplysninger om bærekraft. Finanstilsynet viser
til at det kan bidra til å skape en bedre oversikt over, og harmonisering av reglene på
området. Finansforbundet støtter Finanstilsynets konklusjon at en ny lov vil reflektere den
økte samfunnsmessige betydningen av denne typen informasjon, og tydeliggjøre
sammenhengen mellom ulike opplysningskrav og rapporteringsplikter.
Finansforbundet er også enig i at forordningene inneholder begrensede valg og at det derfor
er fornuftig å innføre dem i norsk rett som de er selv om det får administrative og
økonomiske konsekvenser for norske aktører på lik linje med andre aktører i EU-land. Det
har over tid vært en betydelig utfordring at man ikke kunnet enes om en definisjon eller en
standard for hva som er «bærekraftig». En klargjøring på dette området vil kunne styrke like
og forutsigbare rammebetingelser.
Det er Finansforbundet forståelse at nettopp harmoniseringen av regelverket for bærekraftig
finans i EU og EØS vil bidra til å definere og sette standard for hva som er «bærekraftig»,

samt redusere risikoen for «greenwashing» og drive utviklingen på området fremover. Det
vil gjøre det enklere både for kunder, investorer, ansatte og selskaper og bidra til økt
konkurransekraft. I tillegg vil det bidra til å nå EUs mål om å skape enhetlige klassifiseringer
og økt transparens slik at etterspørselen etter grønne produkter øker og man dermed kan
styre kapital mot bærekraftige investeringsalternativ.
Det er viktig å understreke at selskaper underlagt forordningene vil pålegges nye
opplysningskrav og rapporteringsplikter ved gjennomføringen som er så pass omfattende at
de vil medføre økt ressursbruk for selskapene og et betydelig behov for ny kompetanse.
Mange selskaper må endre praksis, prosesser og rutiner. Gjennomføringen i norsk rett må
derfor gi selskaper nok tid til å omstille seg og bygge opp kompetanse internt. Det
bør derfor legges opp til en tydelig og konkret plan for gjennomføringen for å skape helt
nødvendig forutsigbarhet for selskapene, og for å sikre best mulig etterlevelse.
Behov for et kompetanseløft
Å kanalisere penger og håndtere risiko, også klimarisiko, er finansnæringens viktigste bidrag
til bærekraftig utvikling. Finansnæringen er «rådgiveren», «investoren», «finansieringen» og
«forsikreren». I alle disse rollene har næringen et stort mulighetsrom til å kunne påvirke
samfunnsutviklingen – gjennom å skape bevissthet, stille krav og ha tydelige forventninger til
hvilke formål penger lånes ut til, hva de forsikrer eller hvor kapitalen skal investeres.
Som fagforening har Finansforbundet et ansatt- og samfunnsperspektiv på vårt arbeid med
bærekraftig finans. Vi bruker vår rolle til å ivareta og utvikle arbeidsplasser i det
grønne skiftet, men også gjennom å jobbe for at næringen er godt nok posisjonert for
omstillingene som kommer. Like viktig er det å bevisstgjøre ansatte på hvilken rolle de kan
ta, sikre at de får nødvendig kompetanse og anledning til å bruke den i sitt arbeid. Evnen til å
samtale med kundene om bærekraft og vurdere hvor stor klimarisiko en portefølje, en
investering eller et prosjekt har, blir avgjørende fremover.
Forbundet har fulgt EUs arbeid med bærekraftig finans med mål om å omdirigere
kapitalflyten til bærekraftige investeringer, håndtere klimarisiko og fremme transparens og
langsiktighet i finansielle markeder og i økonomien som helhet siden 2016.
Vi har i vårt påvirkningsarbeid understreket behovet for at finansnæringen posisjonerer seg
for omstillingene som følge av EUs arbeid, spesielt når det gjelder behovet for et
kompetanseløft. I flere år har vi jobbet med ulike kompetanseinitiativer for at ansatte på alle
nivåer i finansnæringen skal få mer innsikt i ESG, bærekrafttematikk og klimarisiko. Vi har
fått til mye, men vi er ikke i mål. For å lykkes må myndigheter, arbeidsgiverne og
arbeidstakere samarbeide om opplæring, ansvarsfordeling og rolleavklaring. Dette blir et
viktig arbeid i tiden fremover, og vi ser frem til å kunne bidra.
Det finansielle systemet skal, og må bidra for å få til en grønn omstilling. Det trengs nye
tanker og flere virkemiddel for å øke endringstakten. Det er viktig å avstemme gjeldende

regulatoriske tiltak og effektene de har på forskjellige aktører i det økonomiske
systemet. Det aller viktigste mener vi er å sørge for at finansansatte får nok kompetanse slik
at de kan bidra til å øke åpenheten og tilgjengeligheten av informasjon rundt ESG og bidra til
å gjøre det enklere for investorer og kunder å ta velinformerte og bevisste valg.
Samordnet innsats og en modig næringspolitikk for en bærekraftig finansnæring
Avslutningsvis benytter vi anledningen til å etterlyse en helhetlig, samordnet innsats fra
myndigheter og beslutningstakere for å bygge et rammeverk som stimulerer til bærekraftig
utvikling i samfunnet. Finansforbundet vil ha en fremtidsrettet og modig næringspolitikk for
en bærekraftig finansnæring. Politikk er viktig for å skape forutsigbarhet. Den må uttrykke en
tydelig forventning slik at beslutninger i næringen er langsiktige og bidrar til en rask og
smidig overgang til et lavutslippssamfunn. Myndighetene og politikken må i sterkere grad
uttrykke vilje til å satse på finansnæringen som en viktig bidragsyter i den grønne
omstillingen, en fremtidig næring og arbeidsplass. Det må synliggjøres gjennom tiltak som
stimulerer kompetanseutvikling og forskning på finans, bærekraft og grønn
konkurransekraft.
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