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INNSPILL TIL HØRING OM FINANSMARKEDSMELDINGEN 2022 
 
Finansforbundet er det største fagforbundet i finansnæringen, med over 32.000 
medlemmer. Finansforbundet er opptatt av å sikre gode og forutsigbare rammebetingelser 
for finansnæringen, og ivareta kundenes rettigheter.  
 
Næringspolitikk og rammebetingelser for finansnæringen 
Finansmarkedsmeldingen er et sentralt næringspolitisk dokument som berører mange av de 
viktigste rammebetingelsene for næringen. Finansforbundet er glade for at Regjeringen på 
flere områder anerkjenner den viktige rollen finansnæringen spiller. Dette gjelder både som 
tilbyder av kapital og kunnskap, ikke minst på regionalt nivå, men også som en viktig faktor i 
den videre digitaliseringen av Norge og gjennomføringen av det grønne skiftet. Likeverdige 
konkurransevilkår er viktig for å opprettholde en solid og stabil finansnæring, og dette har 
Finansforbundet jobbet lenge for. Vi er derfor glade for at det innføres en utvidet SMB-
rabatt, og at de lokale bankenes betydning for regionalt næringsliv fremheves som viktig. Vi 
skulle gjerne sett at regjeringen benyttet sjansen til å utjevne bufferkrav mellom såkalte IRB- 
og standardmetodebanker nå som bankpakken er foreslått innført 1. juni. Dette hadde 
bidratt til mer like konkurransevilkår. 
 
Kompetanse og krav til de ansatte i næringen 
Finansnæringen spiller som sagt en sentral rolle i mange store omstillingsprosesser Norge 
står midt oppe i, men næringen og de ansatte spiller også en stor rolle i å opprettholde 
finansiell stabilitet. Næringen og de ansatte har over de siste årene blitt pålagt mange og 
omfattende krav til compliance, både når det gjelder arbeidet mot hvitvasking og terror, 
men også i arbeidet med bærekraftig finans og EU-taksonomien.  
For at de ansatte skal kunne oppfylle kravene som stilles er det viktig at det settes av tid og 
ressurser til kontinuerlig kompetanseheving. Vi har for eksempel tidligere spilt inn at ett 
aktuelt virkemiddel kan være å opprette et bransjeprogram for å øke kunnskapen rundt 
bærekraft og nye risikoer knyttet til bla klima og natur, som et viktig og tidskritisk tiltak for å 
tette kompetansegapet i finanssektoren. Vi håper videre at regjeringen og stortinget vil 
jobbe for å inkludere finansnæringen i satsinger på livslang læring og i oppfølgingen av 
stortingsmeldingen om økt arbedslivsrelevans i høyere utdanning. 
 
Grønn omstilling og finansnæringen 
Finansforbundet er fornøyde med at grønn omstilling, bærekraftig finans og klimarisiko har 
en fremtredende plass i Finansmarkedsmelingen. Klimaendringer, tap av natur og andre 



 

 

bærekraftsrelaterte utfordringer truer verdiskapningen og lønnsomheten i næringslivet, 
samtidig som gode løsninger skaper nye forretningsmuligheter. Det er ytterst viktig at 
regjeringen og myndighetene er proaktive i sin innsats for en bærekraftig utvikling, også i 
finansmarkedene og finansnæringen. 
 
Det er særlig viktig at regjeringen støtter arbeidet som EU gjør innenfor bærekraftig finans. 
Norsk finansnæring og finansforetak er avhengig av stabile rammebetingelser og felles 
konkurransevilkår med sine europeiske motparter.  
 
Klimarisiko er et tema som har blitt stadig mer fremtredende i finansnæringen de siste 
årene, og det er positivt at dette også reflekteres i større oppmerksomhet i 
Finansmarkedsmeldingen, og at håndtering av klimarisiko trekkes frem som en viktig 
oppgave for Finanstilsynet. 
 
Finansforbundet har i flere sammenhenger vist til nødvendigheten av å satse mer på 
finansforskning. Det er et stort og økende behov for kunnskap og kompetanse innen 
bærekraft. Vi foreslår derfor at det bør det etableres et kompetansesenter for bærekraftig 
finans og klima- og naturrisiko i Norge. Det vil også kunne bidra til økt kunnskapsformidling, 
relevant forskning og utvikling av finansielle verktøy med bærekraftsformål. Lignende senter 
eller klynger finnes i allerede i Storbritannia og Sverige.  
 
Digitalisering 

Myndighetenes rolle i å koordinere samarbeid på tvers av sektorer er av vesentlig betydning 
for å opprettholde cybersikkerhet og tillitt til digitale løsninger. Det er derfor positivt å se at 
Meldingen referer til anbefalingene fra det europeiske systemrisikorådet (ESRB) om et 
rammeverk for koordinering ved systemiske cyberhendelser, slik at man unngår 
koordineringssvikt og muliggjør rask kommunikasjon. 

Finansforbundet har tidligere vært negative til utflagging av tjenester, spesielt IKT-tjenester, 
blant annet grunnet tap av kompetanse. Dette har gjort seg spesielt gjeldende i forbindelse 
med pandemien, og det vil være naturlig å se om det er behov for å redusere sårbarhet ved 
å hente tilbake kritiske funksjoner fra utlandet. 

Tilsynsmyndighetenes rolle i å veilede nye aktører og tjenester innenfor finansnæringen er 
vesentlig. Det er derfor et viktig signal at Regjeringen vil videreføre arbeidet med den 
regulatoriske sandkassen i Finanstilsynet. Finansforbundet er spesielt positive til at 
Finansmarkedsmeldingen også omtaler regulatoriske sandkasser som opererer på tvers av 
ulike tilsynsmyndigheter. Vi ser frem til å utdype våre innspill under høringen. 
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