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HØRINGSNOTAT 
 

FORSKRIFTSFASTSETTING AV LENKE TIL NETTBASERTE 

PRISPORTALER 
 

I Prop. 142 L (2014-2015) har Finansdepartementet foreslått en bestemmelse i finansforetaksloven 

som gir hjemmel for nærmere regler om finansforetaks plikt til å lenke til prisopplysninger i 

nettbaserte prisportaler på sitt nettsted, slik som Finansportalen, jf. kapittel 7 i proposisjonen. Dette 

spørsmålet er også omtalt i finansmarkedsmeldingene for 2013 og 2014. 

 

Utkastet til lovhjemmel har følgende ordlyd: 

"§ 16-10 Lenke til nettbasert prisportal  

Departementet kan gi forskrift om plikt for finansforetak om å lenke til prisopplysninger i 

nettbaserte prisportaler." 

 

I Finansmarkedsmeldinga 2013 ble det uttalt at Finansdepartementet vil "vurdere korleis ein kan 

sikre at finansinstitusjonar lenker til Finansportalen på sine heimesider på internett. Ein slik lenke 

vil gjere det enklare for kunden å samanlikne prisar og vilkår." 

 

I Finansmarkedsmeldinga 2014 skrev departementet videre om dette: 

 

"Lenker til Finansportalen 

På bakgrunn av initiativet i Finansmarknadsmeldinga 2013, oppmoda Finans Norge ved 

brev 29. april 2014 medlemene sine i til å lenkje til Finansportalen frå nettsidene sine. 

Finansdepartementet sende 11. november 2014 brev til Finans Norge for å spørje om korleis 

oppmodinga vart følgd opp av medlemene, og om Finans Norge syntest det kunne vere 

behov for regelfesting av slike lenker. Departementet gav i brevet uttrykk for at det er 

ynskjeleg med lenker til Finansportalen frå framsida på nettstadene til alle finansføretaka, 

anten dei er medlem av Finans Norge eller ikkje. Finansføretaka har berre delvis følgt 

oppmodinga. Dagens regelverk inneheld ingen heimla for å påleggje finansinstitusjonane å 

lenke til Finansportalen. Finansdepartementet tek sikte på å fremje forslag til Stortinget i vår 

om ein lovheimel i finansføretakslova som gjev Finansdepartementet høve til å fastsetje 

forskrift med krav om lenke til Finansportalen. Det vil seinare verte fastsett forskrift. 

Finansportalen er ei internetteneste utvikla av Forbrukarrådet, og inneheld verkty som skal 

hjelpe forbrukarane med å samanlikne ulike produkt og tenester frå finansnæringa." 

 

Departementet mener det er viktig med tiltak som kan styrke konkurransen i finansmarkedet og 

bedre forbrukernes tilgang til oppdatert prisinformasjon. Dersom finansforetak som tilbyr produkter 

som det informeres om på prisportaler har lenker til portalen på sine nettsteder, vil lenkene gjøre det 

enklere for forbrukere å sammenlikne priser og vilkår hos ulike foretak. 

Enkel tilgjengelig informasjon om tilbud fra ulike foretak vil redusere søkekostnadene for 

forbruker, og på en bedre måte legge til rette for konkurranse mellom foretak som tilbyr tjenester 

som Finansportalen informerer om.  

Departementet mener at det er behov for tiltak som kan bidra til bedre informasjon til forbrukerne 

om tilbud fra ulike tilbydere av finansielle produkter. Lenker fra finansforetakenes nettsteder til 
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nettbasert prisportal, som Finansportalen, er et egnet tiltak, og bør gjennomføres av alle 

finansforetak som selger tjenester som det informeres om på Finansportalen, uavhengig om 

finansforetakene er medlemmer av Finans Norge eller ikke. Lenkene bør framstå som standardisert 

for brukerne, på en god måte, og ikke svekkes over tid. 

Finansportalen står i en særstilling fordi den er nøytral og finansiert ved statlige midler. Det er 

imidlertid opprettet flere nettsteder som kan gjøre det enklere for kundene å orientere seg i tilbud fra 

ulike finansinstitusjoner, bl.a. penger.no og Norsk Familieøkonomi. Finansdepartementet fremmet 

derfor, i tråd med det som er nevnt ovenfor, i lovproposisjonen forslag om å ta inn en lovhjemmel i 

finansforetaksloven § 16–10 som gir adgang til å fastsette i forskrift plikt for finansforetak om å 

lenke til prisopplysninger i nettbaserte prisportaler, som Finansportalen.  

 

Med unntak av Finansportalen, er det ingen kontroll med hvilke finansforetak som er inkludert i 

prissammenlikningene og hvordan rapporteringen av priser gjennomføres. Finanstilsynet har derfor 

kommet til at plikten nå kun bør omfatte en lenke til Finansportalen. Finansportalen er nøytral, 

finansiert ved statlige midler og alle finansforetak som tilbyr produkter som Finansportalen 

sammenligner priser på, rapporterer sine priser dit.  

 

Hjemmelen for forskriften foreslås tatt inn i finansforetaklovens kapittel 16 som ny § 16-10. Lovens 

§ 5-4 fastsetter at kapittel 16 også gjelder for filialer av finansforetak med hovedsete i en annen 

EØS-stat. Forskriften om plikt til å lenke til Finansportalen vil derfor omfatte disse filialene, i 

tillegg til alle norske finansforetak 

 

Vedlagt følger utkast til forskrift om plikt for finansforetak om å ha lenke til finansportalen.no fra 

sine nettsteder på Internett. 
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UTKAST TIL FORSKRIFT OM LENKE TIL FINANSPORTALEN 
 

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet xx.xx.2015 med hjemmel i lov 17. april 2015 nr. 17 om 

finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) § 16-10. 

 

 

§ 1. Lenke til Finansportalen 

 

Finansforetak skal på forsiden til sine nettsider på internett ha en lenke til finansportalen.no. 

 

§ 2. Utforming av lenken 

 

Lenken til finansportalen.no skal komme tydelig frem på nettstedet og utformes som følger:  

 

"Finansportalen er en tjeneste fra Forbrukerrådet for forbrukere som sammenligner tilbud og 

priser i markedet innen bank, forsikring, investering og pengeoverføringstjenester. Alle 

finansforetak rapporterer sine priser og vilkår til Finansportalen. Mer informasjon om 

Finansportalen og tilbud og priser i markedet ligger her: www.finansportalen.no " 

 

§ 3. Ikrafttreden 

 

Forskriften trer i kraft straks. 

 

 

http://www.finansportalen.no/

