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

Det vises til Barne- og likestillingsdepartementets brev 5. oktober 2006.

Justisdepartementet har gjennomgått rapporten "Finansportalen.no - bedre informasjon

til forbrukerne. Beslutningsgrunnlag for videre utvikling".

I rapportens kapittel 5 drøftes hvilke produkttyper som bør inngå i en eventuell
informasjonsportal om finansielle tjenester. Arbeidsgruppen fastslår at et alternativ er å
inkludere hele finansnæringen i en felles finansportal. Det uttales i denne forbindelse at
en fullt utbygd finansportal, i forhold til banktjenester, bør inneholde informasjon om og
sammenligningsmuligheter for dagligbanktjenester, boliglånsrenter,
totalbankkonsepter, og for øvrig billån, forbrukslån og kredittkjøp. Vi antar at det vil
være nærliggende å informere om og oppstille sammenligningsmuligheter knyttet til
betingelser (gebyrer og omkostninger) ved utstedelse av alminnelige kredittkort.

Av rapportens kapittel 5 fremgår at arbeidsgruppen ønsker at nettportalen skal
inneholde faktisk informasjon om de enkelte produkttypene  som inngår  i portalen. Slik
faktisk informasjon må velges ut og presenteres på en nøytral og balansert måte, og vi
legger til grunn at den brede sammensetningen arbeidsgruppen foreslår på eier- og
driftssiden, jf rapportens kapittel 6, vil bidra til å sikre dette.

Når det gjelder rapportens kapittel 8 og spørsmålet om forskriftsfesting av opplysnings-

og rapporteringsplikt for finansinstitusjonene overfor nettportalen, legger
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selvstendig vurdering av hjemmelsgrunnlaget for en forskriftsbestemmelse med slikt
innhold, før den eventuelt foreslås.

Når det gjelder finansiering, fremgår det på s. 35 pkt. 9.3.2 at finansieringen bl.a. skal
skje gjennom aktuelle departementer. I lys av arbeidsgruppens uttalelser på s. 30 i
rapporten legger Justisdepartementet til grunn at det siktes til Finansdepartementet og

Barne- og likestillingsdepartementet.
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