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Grønnbok om detaljhandel med finansielle tjenester - Høring - EU-kommisjonen 

 

Vi viser til brev av 25. januar om ovennevnte. 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet er opptatt av digitalisering og forenkling på alle 

områder i samfunnet, også innenfor finansielle tjenester. Allerede i Meld. St. 23 (2012-2013) 

Digital agenda for Norge tok vi opp temaet innovative betalingsløsninger, og som et ledd i 

oppfølgingen av meldingen fikk vi gjennomført analysen Markedet for innovative, digitale 

betalingstjenester (Oslo Economics, rapport 5 2014). Departementet arbeider også med en 

nasjonal strategi for bruk av skytjenester. Som et ledd i dette arbeidet har en 

interdepartemental arbeidsgruppe, hvor blant annet Finansdepartementet har deltatt, kartlagt 

utfordringer knyttet til bruk av skytjenester i det norske regelverket.  

 

Vi har på bakgrunn av funn knyttet til disse analysene gjort oss noen betraktninger som kan 

være av interesse for Finansdepartementet dersom departementet beslutter å utarbeide et norsk 

posisjonsnotat til EUs grønnbok om detaljhandel med finansielle tjenester.  

 

Analysen fra Oslo Economics trekker fram et hinder for etablering av nye betalingstjenester 

som vi antar også kan være en utfordring for etablerte aktører som ønsker å komme inn på nye 

markeder: Tilgang til eksisterende betalingsinfrastruktur i det aktuelle markedet. Flere av 

Oslo Economics' informanter mener at det burde være lettere å få tilgang til bankers 

infrastruktur og oppgjørssystemer, noe som kan anses som en indirekte tilgang til den 

nødvendige infrastrukturen. En tilsvarende rapport fra Danmark (Betalingsrådet (2013): 

Rapport om nye betalingsløsninger) indikerer at det er lignende utfordringer i dette markedet. 

Vi kan ikke se at dette er et tema som adresseres i grønnboken.  

 



I arbeidet med skytjenester har vi avdekket at det er utfordringer i regelverket knyttet til 

lagring og behandling av finansiell informasjon i utlandet. Vi vet at dette gjelder for norske 

virksomheter som ønsker å drifte sine løsninger i utlandet, og vil anta at lignende hindringer 

finnes for finansforetak som er etablert i ett land, og som ønsker å enten drifte sine løsninger i 

et annet land, eller tilby tjenester i et annet land enn der foretaket har driften sin. Grønnboken 

adresserer utfordringer med ulike nasjonale regelverk i punkt 3.2.2, men fokus er i hovedsak 

på informasjon, først og fremst til forbrukerne. Ettersom Norge er kommet langt i 

digitalisering av finansielle tjenester, bruk av elektroniske signaturer etc., antar vi at det vil 

være i Norges interesse å ta til orde for mer harmonisering av regelverket på tvers av 

medlemsland på dette området, slik at det blir lettere for norske aktører å tilby sine tjenester i 

andre land. Harmonisering av regelverk f.eks. knyttet til utlevering av informasjon til 

skattemyndigheter (for eksempel regler for lagring av bokføringsdata) kan også bidra til å 

redusere behovet for at hvert land må inngå bilaterale avtaler på området, og slik også 

muliggjøre bruken av skytjenester som infrastruktur for finansforetak. 
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