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Høring - Beregningsgrunnlag for kapitalkrav 

 

Landsorganisasjonen i Norge viser til departementets brev av 22.03.2013 angående 

ovennevnte. 

 

LO anser det som svært viktig å forebygge uheldige tilstander i finansmarkedet og at 

finanssektoren får for stor innflytelse over økonomiens og samfunnets organisering. 

Overdreven makt til finansmarkedene er en kilde til økonomisk ustabilitet og en drivkraft for 

økte inntektsforskjeller mellom ulike sosiale grupper og mellom kvinner og menn. 

 

Gjennom blant annet arbeidet i Finanskriseutvalget har LO vært opptatt av å rette opp slike 

skjevheter, og mener i den anledning at beskatningen av finanssektoren må justeres opp for å 

kompensere for blant annet momsfritaket på finansielle tjenester. I utarbeidelsen av nye tiltak 

og krav til finanssektoren er det samtidig viktig å vurdere virkningen for næringslivet, for å 

unngå at små og mellomstore bedrifter rammes. 

 

LO har ved tidligere anledninger tatt til orde for en bred innsats for å fremme 

finansinstitusjonenes soliditet og forsvarlige likviditet. Et solid beregningsgrunnlag for 

kapitalkrav, som i best mulig grad tar hensyn til risikoen knyttet til bankenes virksomhet, er et 

sentralt ledd i dette arbeidet.  

 

LO vil derfor benytte denne høringen til å støtte opp om en styrking av beregningsgrunnlaget, 

uten å gå nærmere inn i en teknisk vurdering av de ulike alternative regelsettene. 

 

LO oppfordrer Finansdepartementet til å tilstrebe større grad av vertslandsregulering enn det 

vi har i dag. Det må legges til grunn at myndighetene i det enkelte land er best egnet til å 

vurdere de makroøkonomiske forhold og risiko ved utlån i landet, og effektiviteten i tiltak og 

regler vil være best ivaretatt dersom alle aktører – norske som utenlandske – omfattes. En slik 

vertslandsregulering vil, som departementet er inne på i høringsnotatet, bidra til finansiell 

stabilitet og samtidig likere konkurransevilkår. 
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Med vennlig hilsen 

LANDSORGANISASJONEN I NORGE 

 

Tor-Arne Solbakken 
(sign.) 

 

 Stein Reegård 
 (sign.) 

 

 
Dette brevet er godkjent elektronisk i Landsorganisasjonen i Norge og har derfor ingen signatur. 
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