
FINANSFORBUNDET

Finansdepartementet
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo Ar4nr.

/000  -,>71

Oslo, 30. september 2011

Vår ref.: #17878/KJS

Banklovkommisjonens utredning nr 24 om ny finanslovgivning (NOU 2011:8)

Vi viser til departementets brev av 31. mai 2011. Finansforbundet vil rose BanIdovkommisjonen for
arbeidet med innstillingen. Forbundet ønsker å gi følgende innspill til høringen.

Finansforbundet mener at almennaksjeselskapsloven bør ligge til grunn i størst mulig grad for
reguleringen av næringen og at unntak fra denne bør være svært godt begrunnet. Videre er vi
eksplisitte på at almennaksjeselskapslovens krav til styrerepresentasjon skal gjelde.

Finansforbundet foreslår at § 8-5 pkt. 1 utgår og at forholdet reguleres av § 8-4. Begrensningen som
ligger i pkt. 2 og i pkt. 3 kan gjerne opprettholdes som egen paragraf eller inngå i § 8-4.

§ 9-8 om taushetsplikt i finansforetak er ny. Hvilken myndighet har en ansatterepresentant i styret til å
drøfte saker med sine medlemmer? Mulige konflikter kan reduseres, hvis departementet lager
standardformuleringer som styret kan benytte Vi foreslår at myndighetene lager et forslag til generelle
formuleringer vedrørende taushetsplikten og at bedrifter som velger andre løsninger skal drøfte dette
med sine tillitsvalgte.

I §13-14 er det foreslått generelle regler om prestasjonsbetinget godtgjørelse. Reglene er rundt
formulert og gir stort rom for å lage foretaksinterne ordninger. Det nærmeste en kommer en
forpliktende regel er "ansattes og tillitsvalgtes plikt til å avstå fra transaksjoner til sikring av
prestasjonsbetinget godtgjørelse."

Det er styret som skal fastsetter ordningene. Utkastet har ingen regler for prosedyre i forkant av styrets
vedtak. Dette er også kopier av gjeldende bestemmelser. Hvis den faste godtgjørelsen i framtiden vil
utgjøre en stadig mindre andel av den samlede lønnsutbetalingen, vil de tillitsvalgte få redusert
innflytelse på lønnssystemer og lønnsrammer. Kap. III i Sentralavtalen mellom Finansnæringens
Arbeidsgiverforening og Finansforbundet fastslår at "Fastlønnen skal utgjøre en så stor del av den
totale lønn at eventuelle variasjoner i lønnsutbetalingene ikke fører til usikkerhet i forhold til den
ansattes private økonomi". Vi foreslår derfor at tillitsvalgte gis drøftingsrett når foretaksinterne
ordninger om prestasjonsbetingede godtgjørelser skal vedtas.
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Kap. 13-19 til 13-21 omhandler forholdet til kunder. Utkastet til bestemmelser er preget av den siste
finanskrisen. Det blir brukt formuleringer som at kunder har rett til å bli behandlet av ansatte som har
kompetanse og fagkyndighet når det gjelder ulike finansielle tjenester. Det skal legges vekt på at
kundebehandlere kan gi forsvarlig rådgivning og veiledning ved valg av produkter.
Finansforetaket skal etablere systemer og rutiner for å sikre opplysningsplikten og at kunder blir
tilfredsstillende kjent med risikoen ved de ulike produktene. Også til denne bestemmelsen kan det gis
utfyllende forskrifter.

Det er viktig å presisere at det er bedriften som er ansvarlig for å vedlikeholde denne kompetansen.
Vi foreslår at finansforetakene skal inngå avtale mellom tillitsvalgte og ledelse direkte relatert til
bestemmelsen i loven, som gir finansforetaket en plikt til jevnlig faglig oppdatering av ansatte.

Forslaget i kap. 16, sikringsordninger — soliditetssvikt, viderefører ordningen med at garantert
innskudd er samlet innskudd på inntil 2 millioner kroner fra en innskyter i et foretak. Dette foreslås
lovfestet. Regjeringen har vært tydelig på at de vil opprettholde den norske sikringsordningen. Vi
støtter videreføringen av grensen på to millioner kroner.

Det er videre en bekymring i Finansforbundet for at småforetak skal få relativt høyere kostnader til
revisjon etc. enn før. Vi ber departementet ivareta hensynet til finansselskaper uavhengig av størrelse
og organisasjonsform.

Kommisjonsmedlem Elvestad peker på at det i lovutkastet er tatt inn forslag som er unødvendige fordi
det ikke gir rettigheter eller plikter, utover det som følger av loven eller annen lovgivning. Hun mener
derfor at departementet før det fremmes en proposisjon foretar en grundig gjennomgang for å renske
bort denne typen "doble bestemmelser". Finansforbundet støtter Elvestads forslag.

Finansforbundet vil følge opp regjeringens arbeid med å implementere prioriteringene i innstillingen
etter hvert som de materialiserer seg i lov- og budsjettarbeidet.
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