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Vedtak i sak om endring av konsernstruktur – DNB ASA  
 

Finansdepartementet viser til søknad 23. desember 2019 fra DNB ASA om tillatelse til å 

endre konsernstrukturen i DNB-konsernet, slik at datterforetaket DNB Bank ASA blir 

konsernspiss. Departementet viser videre til Finanstilsynets tilrådning i brev 28. februar 

2020. Det vises også til DNB ASAs merknader til tilrådningen i brev 2. april 2020.  

 

Med hjemmel i finansforetaksloven § 17-9 første ledd samtykker Finansdepartementet til 

endring i konsernstrukturen slik at DNB Bank ASA blir morselskap og konsernspiss, 

med DNB Livsforsikring AS og DNB Asset Management Holding AS som datterforetak. 

Samtidig gjør departementet med hjemmel i § 17-8 tredje ledd annet punktum unntak fra 

kravet til holdingforetak som morselskap for DNB-konsernet. 

 

Departementet viser til at endring av konsernstrukturen slik det legges opp til, vil kreve 

tillatelser etter finansforetaksloven og tilhørende forskrifter, og ev. annen relevant 

lovgivning. 

 

Departementet viser til at det ved unntak fra kravet til holdingforetak for blandet konsern, 

følger av finansforetaksloven § 17-8 (3) siste punktum at det «skal […] settes egne krav 

til uavhengighet mellom foretakene». Departementet legger til grunn at DNB ASA i 

kommende søknad vil redegjøre for hvordan kravet til uavhengighet etter finansforetaks-

loven § 17-8 (3) kan oppfylles ved ny organisering av konsernet. 

 

  



Side 2 

For ordens skyld presiserer departementet at dagens vedtak ikke innskrenker Finans-

tilsynets myndighet etter finansforetaksloven § 20-6 tredje ledd til å gi pålegg for å fjerne 

vesentlige hindringer for krisehåndtering.   

 

Med hilsen 

 

 

Geir Åvitsland e.f. 

ekspedisjonssjef 

Åse Natvig 

avdelingsdirektør 
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