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HØRINGSUTTALELSE FRA FINANSFORBUNDET — UTKAST TIL LOVREGLER— CRD IV

Vi viser til Finansdepartementets brev av 24. oktober 2011, og til høringsnotat utarbeidet av

Finanstilsynet vedlagt brevet.

Brevet og høringsnotatet bygger på et regelverk som ikke er endelig behandlet i EUs

organer. I kjølvannet av Banklovkommisjonens utredning og ulike forslag pågår en prosess

om revisjon av det norske lovverket, som berøres av endringer i EUs regelverk. Vi ber

departementet vurdere om det er bedre at endringer i det norske regelverket utarbeides og

sendes på høring samtidig, og på et senere tidspunkt.

Finansforbundet er av den oppfatning at det er positivt både for finansnæringen og

samfunnet som helhet at næringen er solid, og at en implementering av  CRD  IV som foreslått

i notatet er et nyttig bidrag for å sikre en robust finansnæring også i fremtiden. Det er likevel

slik at skjerpede krav fører til press på finansnæringen i form av økte priser på kapital og krav

om reduserte kostnader. Vi ber departementet være var for negative konsekvenser av dette,

spesielt i form av nedbemanning, ufrivillig pensjonering, og økning i skjult arbeid, som for

eksempel ubetalt overtid, hjemmearbeid på privat PC/smarttelefon, og lignende.

En generell betraktning er dessuten at stadig mer regulering av næringen stiller større og

større krav til bedriftenes complience-arbeid. Krav om store ressurser til slikt arbeid kan

være svært tungt for små banker med få ansatte i inntektsbringende arbeid og en betraktelig

ulempe relativt til større konkurrenter.

Til punkt 2.1. "Bestemmelser om ansvarlig kapital", avsnittet "Egenkapitalbevis", vil

Finansforbundet anføre at regelverket synes å bidra til en utvikling der stadig flere

sparebanker omdannes. Finansforbundet mener det skal være mulig å foreta en omdanning

for de sparebankene som ønsker det. Regelverket må imidlertid gi en reell mulighet til å

fortsette som sparebank, uten at det i seg selv skal medføre vesentlige konkurranseulemper.
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Til punkt 2.5. "Tilleggskrav for systemviktige institusjoner" vil Finansforbundet på generelt

grunnlag  si det er svært viktig at slike tilleggskrav ikke virker konkurransevridende.

Finansforbundet ønsker at norske finansinstitusjoner skal konkurrere på like vilkår uavhengig

av organisasjonsform og størrelse. I den sammenheng vil vi minne om at slike tilleggskrav

ikke er en obligatorisk del av CRD IV, og at det ikke er nødvendig med en forsert innføring av

særnorske kapitalkrav.

I spørsmålet om beregningsgrunnlag for egenkapitaldekning er det Finansforbundets syn at

det bør være like vilkår i Norden. Fra et arbeidstakerperspektiv kan utfordringene ligge i

detaljene i regelverket. Finansnæringen bør være en selvsagt del av regjeringens strategi for

høy sysselsetting og spredt bosetting, og regelendringenes følger for sysselsettingen i

finansnæringen bør være gjenstand for nøye vurdering når CRD IV integreres i det norske

regelverket. Dersom skjerpede krav til egenkapital eller andre sikringstiltak fører til

nedbemanninger, er det sannsynlig at dette vil ramme arbeidsplasser i distriktene og eldre

arbeidstakere særlig hardt. Dette bør departementet utrede. Det er beklagelig at

arbeidstakerperspektivet ikke er et synlig hensyn i Finanstilsynets høringsnotat.

Dersom det viser seg at reglene får negative konsekvenser, bør myndighetene følge opp med

relevante tiltak, eller stille krav til næringen om tilsvarende. Dette og enkelte andre

usikkerhetsmomenter omkring endelig utforming av EUs regelverk tilsier at implementering

av CRD IV i det norske regelverket bør utsettes til det endelige regelverket foreligger og

eventuelle negative konsekvenser for finansnæringen er tilfredsstillende utredet.

Med vennlig hilsen
FINANSFORBUNDET

jc)
Jorunn Berland

forbundsleder
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