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Forslag om en nettbasert portal for informasjon om finansielle tjenester rettet
mot privatkunder - Høring

Vi viser til brev datert 05.10.2006 med vedlegg.

Nærings- og handelsdepartementet er positivt til at det etableres en informasjonsportal
på Internett med informasjon om egenskaper ved, tilbudet av og prisene på finansielle
produkter.

Vi er også enige i at en slik informasjonsportal bør ha en bred tilnærming der hele
næringen dekkes, og at det er spesielt ønskelig å få fram bedre informasjon når det
gjelder forsikring, selv om vi også ser at dette kan være krevende.

Det viktigste å få fram i en slik portal er prisinformasjon som gjør det mulig både å
foreta sammenligninger for samme produkt og mellom alternative produkter. Det kan
også være ønskelig med en omtale av karakteristika ved de ulike produktene slik at
forbrukerne blir bedre i stand til å vurdere den totale risiko og avkastning de
eksponerer seg for som følge av ulike disposisjoner.

Når det gjelder arbeidsgruppens foreslag om å etablere Finansportalen.no som en
selvstendig organisasjon med egne ansatte, mener vi at en slik modell innebærer
unødvendige kostnader knyttet til oppbygging av egen organisasjon med administrative

ressurser. Videre mener vi at det kan stilles spørsmål ved om en vil lykkes i å tiltrekke
seg medarbeidere med de ønskede kvalifikasjonene.

Vi foreslår på denne bakgrunn at ansvaret for driften av Finansportalen.no legges til
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Kredittilsynet, gjerne med en styringsgruppe med representanter fra forbrukersiden og
finansnæringen. En slik modell sikrer den nødvendige uavhengigheten fra kommer-
sielle interesser, samtidig som en har direkte tilgang til den solide faglige ekspertisen i
Kredittilsynet.

Når det gjelder finansieringen av portalen, er vi enige i at selve etableringen kan finan-
sieres gjennom Finansmarkedsfondet og eventuelt også over budsjettene til Barne- og
likestillingsdepartementet og Finansdepartementet.

Når det gjelder driften, mener vi imidlertid at den mest effektive finansieringsformen vil
være å følge modellen for finansieringen av Kredittilsynets øvrige virksomhet; utligning
av kostnadene på de tilbyderne som er berørt. Vi foreslår derfor at en slik modell
velges.
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