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Høringsuttalelse: Banklovkommisjonens utredning om ny
finanslovgivning NOU 2011: 8

Næringslivets Hovedorganisasjon NHO viser til Finansdepartementets høringsbrev datert 31.
mai 2011 vedrørende Banklovkommisjonens utredning nr. 24, Ny finanslovgivning (NOU
2011: 8).

Næringslivets Hovedorganisasjon støtter den modernisering og samordning av finansloven
som Banklovkommisjonen har foreslått i sin utredning nr. 24. NHO har likevel følgende
synspunkter:

NHO er av den oppfatning at de nye reglene må sikre like konkurransevilkår, og at
reglene harmonerer med tilsvarende regler i andre E0S-land.

Det er viktig at både norske og utenlandske foretak sikres like rammevilkår, og at
forslaget til regler om norske foretaks virksomhet i utlandet og utenlandske foretaks
virksomhet i Norge vurderes på denne bakgrunn

Verdipapirisering: Flertallet foreslår å oppheve den gjeldende ordningen med
verdipapirisering. I hovedsak ser begrunnelsen ut til å være verdipapiriserte
obligasjonslåns effekter i forbindelse med finanskrisen. Videre ser flertallet ut til å
mene at norske banker ikke har behov for ordningen. Det er også vist til at flertallet
mener at dette er uten at det er gjort noe nærmere rede for hva dette
prinsippet består i og hvordan det er begrunnet.

Etter vår vurdering er det ikke tilstrekkelig påvist eller forsøkt påvist hvilke negative
effekter den norske ordningen har hatt, har nå eller kan komme til å ha. Oss bekjent
er en sammenligning med USA mindre treffende, siden de institusjonene som der ga
kundene lån, ikke var regulerte. slik de er i Norge. Vårt utgangspunkt er at det ikke
er angitt noen gode grunner til å oppheve den ordningen som allerede finnes. Om en
oppheving vil føre til at norske finansinstitusjoner får dårligere rammevilkår enn
institusjoner i andre land, må det trekke i retning av å beholde ordningen.
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