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Statistisk sentralbyrå viser til brev fra Finansdepartementet 21. mars 2013 vedrørende høring om utkast til
ny lov om altemative investeringsfond. I arbeidsgruppens rapport foreslås det en ny lov om alternative
investeringsfond som gjennomfører MFM-direktivet i norsk rett. Forslaget til ny lov om altemative
investeringsfond fanger bredt og vil omfatte alle kollektive investeringer som ikke er UCITS fond.

Vi støtter lovforslaget og mener at loven, om den vedtas, vil bidra til å gjøre investeringsmarkedet både mer
oversiktlig og gjennomsiktig for så vel offentlige myndigheter som investorer. Vi synes også at utformingen
av loven, spesielt med hensyn til dens omfang, vil gjøre det enklere for oss å tilpasse oss til de nyeste
versjonene av de internasjonale statistikkstandardene som gjelder økonomisk statistikk, herunder blant annet
nasjonalregnskap. Foretak som driver altemativ investeringsvirksomhet har vist seg viktige for den
økonomiske utviklingen, og det er derfor svært positivt at en ny lov vil omfatte disse.

Vi stiller oss positive til § 9-1 i lovforslaget, bestemmelsen der utenlandske forvaltere kan pålegges
rapporteringsplikt. Vi anser denne bestemmelsen for å være verdifull i en tid der et stadig større
investeringstilbud tilbys over landegrensene og at datagrunnlaget for slike transaksjoner i dag er
mangelfulle.

Vi støtter også bestemmelsene i lovverkets kapittel 5 om plikt til å ha depotmottaker. Dette kan være av stor
betydning for innsamling av verdipapirdata for bruk i en rekke statistikker i Statistisk sentralbyrå.

Vi vil tilpasse oss det nye lovforslaget dersom det vedtas og foreta nødvendige endringer i våre
standardklassifikasjoner og statistikksystemer.
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