
Justis- og beredskapsdepartementet 

Høring - ny finansavtalelov 

Det vises til høringsbrevet av 7.9.2017. 

Oslo, 12.12.2017 

I høringsbrevet viser departementet til at virkeområdet for gjeldende kapittel 2 er avgrenset til å 
gjelde «rammeavtaler om innskudd og betalingstjenester». Departementet er usikker på om begrepet 
«innskudd» har noen selvstendig betydning i dag ved siden av «betalingstjenester» i 
finansavtaleloven, selv om skillet kan ha betydning etter annet regelverk. 

Coop Norge vil i denne sammenheng bemerke følgende: 

• Samvirkeforetak kan motta innskudd fra medlemmer i samsvar med melding til Finanstilsynet 
om ordningens omfang og disponeringen av Innskuddsmidlene, jf. Finansforetaksloven § 2-2, 
tredje ledd. Finanstilsynet skal kreve at det etableres betryggende sikkerhet for innskuddene 
dersom det mottas Innskudd fra en ubestemt krets, og kan fastsette regler om slik sikkerhet. 
Samvirkelag som mottar innskudd fra medlemmene har plikt til å være medlem av 
Samvirkelagenes Garantifond AL, som garanterer for låneinnskudd på Inntil 2 millioner kroner 
pr. medlem. Retningslinjer for hvordan ordningen skal drives er gitt i Finansavtaleloven og i 
vedtektene. 

• Betalingstjenester kan bare utføres av banker, kredittforetak, betalingsforetak og e
pengeforetak, jf. finansforetaksloven § 2-3 første ledd. Innskudd og uttak på medlemskonto i 
samvirkeforetak regnes ikke som betalingstjeneste, jf. finansforetaksloven § 2-3 tredje ledd, jf. 
finansavtaleloven § 11. Som følge av at Innskudd og uttak på medlemskontoen ikke regnes 
som betalingstjeneste, er det ikke nødvendig for samvirkeforetak som mottar Innskudd å søke 
om konsesjon som betalingsforetak, Jf. finansforetaksloven § 2-10. 

Av gjeldende finansavtalelov§ 1 annet ledd bokstav d fremgår det at samvirkeforetak er omfattet av 
loven. Videre fremgår det av§ 9 at kapittel 2 gjelder rammeavtaler om innskudd og betalingstjenester, 
og endelig fremgår det av§ 10 annet ledd at bestemmelsene om Innskudd gjelder tilsvarende for 
innlån til finansinstitusjoner eller llgnende institusjoner. Det er således ikke tvil om at innskudd i 
samvirkeforetak, jf. Finansforetaksloven § 2-2, tredje ledd er omfattet av gjeldende finansavtalelov. 

I forslag til ny finansavtalelov§ 1 første ledd står det at loven gjelder for finansavtaler og 
finansoppdrag når ikke annet er fastsatt i eller i medhold av lov. Med finansavtaler menes en avtale 
om betalingsoppgjør, konto, betalingstjenester, kreditt og kausjon. Det fremgår videre av§ 1 annet 
ledd at finansavtaleloven gjelder tllsvarende så langt den passer for avtaler med lignende Innhold som 
finansavtaler når Ikke noe annet følger av bestemmelser gitt I lov eller I medhold av lov. 
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I lovforslagets § 30 står det imidlertid at reglene om kontoavtaler og betalingstjenester, jf. § 32, 
gjelder for virksomhet med tillatelse som nevnt i finansforetaksloven§ 2-3 til å yte betalingstjenester. 
Samvirkeforetak har som nevnt anledning til motta innskudd fra medlemmene, men har ikke 
anledning til utføre betalingstjenester. Slik lovforslagets§ 30 er utformet, kan det bidra til å skape 
usikkerhet om hvorvidt samvirkeforetak som tar imot innskudd fra medlemmene er omfattet av loven 
eller Ikke. Det bør tydeliggjøres i loven at den også gjelder for samvirkeforetak som mottar innskudd 
fra medlemmer, jf. Flnansforetaksloven § 2-2, tredje ledd. 
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