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Tilleggsmandat - EU-regelverk om folkefinansiering mv. 
 
Lånebasert og egenkapitalbasert folkefinansiering omtales gjerne som finansiell folke-
finansiering. Finansiell folkefinansiering innebærer at investorer gjennom nettplatt-
former gir lån til privatpersoner eller bedrifter, eller kjøper eierandeler i en bedrift. 
Finansiell folkefinansiering er virksomhet som faller innenfor finansmarkeds-
lovgivningen.  
 
Departementet viser til at det nylig er vedtatt en forordning om europeiske tilbydere av 
folkefinansieringstjenester til næringsvirksomhet (forordning (EU) 2020/1503). 
Forordningen fastsetter et rammeverk for lånebasert og egenkapitalbasert folke-
finansiering til næringsvirksomhet, og har bl.a. til formål å legge til rette for et 
velfungerende indre marked for folkefinansiering, samtidig som investorbeskyttelsen 
styrkes. Forordningen har bl.a. regler om tillatelse, virksomhetskrav (herunder regler 
for investorbeskyttelse), grensekryssende virksomhet og tilsyn. Etter endringsdirektiv 
(EU) 2020/1504 skal tilbydere av folkefinansieringstjenester unntas fra virkeområdet til 
MiFID 2. De nye reglene skal gjelde i EU fra 10. november 2021. Rettsaktene er 
foreløpig ikke innlemmet i EØS-avtalen, men vurderes som EØS-relevante.  
 
Forordningen om folkefinansiering regulerer ikke lånebasert folkefinansiering til 
forbrukere. Foretak som utelukkende driver slik virksomhet (ervervsmessig formidling 
av lån), må etter norsk rett i dag være registrert som låneformidlingsforetak etter 
finansforetaksloven § 2-18, men er ikke underlagt andre regler i finansforetaksloven. 
Departementet hadde i 2019 på høring et forslag til regler for lånebasert folke-
finansiering av næringsvirksomhet utarbeidet av Finanstilsynet. Samtidig varslet 
departementet at det var behov for en vurdering av regelverket for formidling av lån til 
forbrukere.   
 
Departementet ber Verdipapirlovutvalget om å utrede norsk gjennomføring av 



Side 2 

forventede EØS-regler som svarer til EUs forordning om folkefinansiering. 
Departementet ber videre om at utvalget utreder det nasjonale regelverket for 
formidling av lån til forbrukere gjennom folkefinansieringsplattformer. Utvalget bes 
herunder vurdere om låneformidlingsforetak som formidler lån til forbrukere gjennom 
folkefinansieringsplattformer, bør underlegges krav om tillatelse, virksomhetskrav mv. 
på linje med reglene som følger av forordningen om folkefinansiering. Departementet 
ber også om at utvalget ser hen til tiltakene som er gjennomført av regjeringen for å 
bidra til en mer bærekraftig utvikling i husholdningenes gjeld og for å få forbrukslåns-
markedet til å fungere bedre. Utvalget bes vurdere om regler etter disse tiltakene bør få 
anvendelse der det formidles lån til forbrukere via folkefinansieringsplattformer.  
 
Departementet ber herunder Verdipapirlovutvalget om å: 

a) beskrive hovedtrekkene ved, og reguleringen av folkefinansiering i Norge, samt 
gi en oversikt over hovedtrekkene ved og reguleringen av folkefinansiering i 
Norden, Storbritannia og andre relevante markeder,  

b) beskrive folkefinansieringsforordningen og relevante bestemmelser i annet 
EU/EØS-regelverk, 

c) utarbeide utkast til regler som kan gjennomføre EØS-regler som svarer til 
forordningen om folkefinansiering, samt nødvendige tilpasninger i annet 
regelverk som følge av slik gjennomføring, 

d) utarbeide utkast til nasjonale regler for låneformidlingsforetak som formidler lån 
til forbrukere gjennom folkefinansieringsplattformer, og  

e) vurdere administrative og økonomiske konsekvenser av forslaget. 
 
Departementet ber om at utvalget under arbeidet innhenter innspill fra aktører i det 
norske folkefinansieringsmarkedet og ev. også andre berørte parter.  
 
Utvalget skal utforme sitt regelverksforslag i tråd med Justisdepartementets veiledning 
Lovteknikk og lovforberedelse (2000), jf. utredningsinstruksen punkt 4-1. Utvalgets 
forslag skal utredes i samsvar med utredningsinstruksen kapittel 2. Verdipapirlov-
utvalget skal avgi sin utredning til Finansdepartementet innen 1. september 2021  
 
Finansdepartementet kan presisere eller gjøre tilføyelser til mandatet.  
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