
Finansieringsselskapenes Forening
Finansieringsselskapenes Servicekontor

The Association of Norwegian Finance Houses F i N A NS P E-.," r".

n .
L .

Finansdepartementet
Postboks 8008, Dep

0030 OSLO

Deres ref.

---, ,

r4ENTET

4a'r,snr06/2
g g g '

Arkivnr.

200602175-/SKKFOST Vår ref. JFH Oslo 1. desember 2006

HØRING  - FINANSPORTAL

Vi viser til brev 5. og 9.10.2006 vedlagt rapport "Finansportalen.no - bedre informasjon til
forbrukere. Beslutningsgrunnlag for videre utvikling" utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt
av Forbrukerrådet, Forbrukerombudet og Kredittilsynet.

Finansieringsselskapenes Forening har følgende bemerkninger:

• Vi støtter forslaget om å etablere en finansportal.
• Portalen bør være uavhengig og atskilt fra finanssektoren. Dette innebærer at den bør

finansieres gjennom bevilgninger over statsbudsjettet.
• Innenfor finanssektoren er det viktig at man starter med de enkle homogene produkter der

prisen er den dominerende variabel. Dette sikrer en objektiv sammenligning som er svært
vesentlig for at ordningen ikke skal bli konkurransevridende. Etter hvert som man har
vunnet erfaring, vil man så kunne utvide til mer kompliserte produkter der klare
produktdefinisjoner og standarder er viktige for å sikre en objektiv sammenligning.
Arbeidsgruppen har fremmet forslag i tråd med dette og det er vi enig i.

• Det må være tett dialog med bransjen under arbeidet med etableringen. Dette gjelder
innrapporteringen og særlig arbeidet med å utforme definisjoner av de ulike produkter
som sammenlignes.

• Et kritisk punkt er etter vår vurdering, innrapporteringen fra selskapene. Det er viktig at
dette fungerer 100 prosent før man går for bredt ut. Dette gjelder både hvem som
skal/kan rapportere og hva, hvordan og når det skal rapporteres. Vi har lagt merke til at
på Konkurransetilsynets oversikt over kraftpriser, er det mange aktører som ikke selv
produserer kraft som er med. Tilsvarende tror vi det innen finans, vil være mange
mellommenn som kan ønske å figurere i en slik finansportal for å få økt salg.
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• Vi konstaterer at i første omgang synes det å være få produkter som tilbys av våre
medlemmer som vil inngå i finansportalen.  Vi regner imidlertid med at det forholdsvis
raskt vil komme krav om at forbrukslån bør være med og at mange av våre medlemmer
dermed vil bli involvert.
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