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1. Innledning
1.1 Sammendrag

Finansdepartementet legg med dette fram
Finansmarknadsmeldinga 2014.

Kapittel 2 handlar om struktur og trendar i den
norske finanssektoren og utsiktene for finansiell sta-
bilitet. Kapittelet inneheld oversikter og vurderingar
av marknadstilhøve, det makroøkonomiske biletet,
risikoutviklinga og soliditet og resultat i finansinsti-
tusjonane.

Kapittel 3 handlar om ein heilskapleg politikk for
finansmarknaden, og gjev mellom anna eit oversyn
over nokre av dei verkemidla styresmaktene tek i
bruk for å sikre god handsaming av risiko og eit godt
kundevern på finansmarknaden. Kapitlet omhandlar
også korleis finanssektoren medverkar til effektiv
ressursbruk i økonomien, og føresetnadane for pro-
duksjon av finansielle tenester i Noreg.

Kapittel 4 gjev eit oversyn over viktige interna-
sjonale avtalar og korleis dei set rammer for finans-
marknadsreguleringa i Noreg.

Kapittel 5 handlar om hovuddraga i dei gjennom-
førte regelverksendringane i Noreg, og om dei vikti-
gaste løyvesakene som Finansdepartementet og
Finanstilsynet har handsama på finansmarknadsom-
rådet i 2014.

Kapittel 6 inneheld ei omtale av verksemda til
Noregs Bank i 2014 og ei vurdering av korleis pen-
gepolitikken vart utøvd. Kapittel 7 inneheld ei omtale
av verksemda til Finanstilsynet i 2014.

Kapittel 8 inneheld ei omtale av verksemda til
Folketrygdfondet i 2014, medan kapittel 9 inneheld
ei omtale av verksemda til Statens finansfond i 2014.
Kapittel 10 omhandlar verksemda til Det internasjo-
nale valutafondet (IMF) i 2014. 

1.2 Komiteens merknader

K o m i t e e n ,  m e d l e m m e n e  f r a  A r b e i -
d e r p a r t i e t ,  T o r e  H a g e b a k k e n ,  I r e n e
J o h a n s e n ,  T o r  A r n e  B e l l  L j u n g g r e n ,
M a r i a n n e  M a r t h i n s e n ,  T o r s t e i n  T v e d t
S o l b e r g  o g  T r u l s  W i c k h o l m ,  f r a  H ø y r e ,
S o l v e i g  S u n d b ø  A b r a h a m s e n ,  S v e i n
F l å t t e n ,  S i g u r d  H i l l e ,  H e i d i  N o r d b y
L u n d e  o g  S i r i  A .  M e l i n g ,  f r a  F r e m -
s k r i t t s p a r t i e t ,  G j e r m u n d  H a g e s æ t e r ,
T o m  E .  B .  H o l t h e  o g  H a n s  A n d r e a s
L i m i ,  f r a  K r i s t e l i g  F o l k e p a r t i ,  l e d e r e n
H a n s  O l a v  S y v e r s e n ,  f r a  S e n t e r p a r t i e t ,
T r y g v e  S l a g s v o l d  V e d u m ,  f r a  V e n s t r e ,
T e r j e  B r e i v i k ,  o g  f r a  S o s i a l i s t i s k  V e n s -
t r e p a r t i ,  S n o r r e  S e r i g s t a d  V a l e n , tar omta-
len til orientering.

K o m i t e e n  viser til at det ble avholdt åpen
høring om denne saken mandag 4. mai 2015, der sent-
ralbanksjef Øystein Olsen var invitert. Referatet fra
høringen følger som vedlegg til denne innstillingen. 

2. Finanssektoren og finansiell stabilitet
2.1 Innledning og oversikt

2.1.1 Sammendrag
Finanssektoren består av finansinstitusjonar

(som bankar, forsikringsselskap og verdipapirføre-
tak), finansmarknader (for mellom anna kapital og
finansielle tenester) og finansiell infrastruktur (til
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dømes betalingssystem og oppgjerssentralar).
Finanssektoren i Noreg tilbyr eit bredt spekter av
produkt og tenester som mellom anna gjer det
mogleg å spare eller låne til bustad, forsikre gjenstan-
dar mot skade og personar mot ulykke, gjennomføre
betalingar og finansiere næringsverksemd. Velfun-
gerande finansmarknader medverkar til økonomisk
vekst og skatteinntekter til det offentlege.

Finansiell stabilitet inneber at det finansielle sys-
temet er robust nok til å ta imot innskot og andre til-
bakebetalingspliktige midlar frå ålmenta, formidle
finansiering, utføre betalingar og omfordele risiko på
ein tilfredsstillande måte. Ein viktig del av dette er at
bankar og andre finansinstitusjonar er solide og ver-
kar på ein formålstenleg måte.

Dette kapittelet handlar om struktur og trendar i
den norske finanssektoren og utsiktene for finansiell
stabilitet. Avsnitta inneheld oversikter og vurderin-
gar av marknadstilhøve, det makroøkonomiske bile-
tet, risikoutviklinga og soliditet og resultat i finans-
institusjonane.

Ein viser til meldinga for nærmare omtale. 

2.1.2 Komiteens merknader
K o m i t e e n  viser til at oljeprisen har falt betyde-

lig, og at vi er på vei til en ny normalsituasjon for
norsk økonomi. K o m i t e e n  viser til at Norge tren-
ger flere ben å stå på, og k o m i t e e n  mener at
finansnæringen har en nøkkelrolle i å tilrettelegge for
slik omstilling.

K o m i t e e n  viser til at pengepolitikken er
førstelinjeforsvaret i konjunkturstyringen og kan
respondere raskt når utsiktene for norsk økonomi
endres. Norges Bank satte i desember 2014 ned sty-
ringsrenten med 0,25 prosentenhet, til 1,25 pst.
K o m i t e e n  viser til at mange av våre nærmeste han-
delspartnere har lavere rente enn Norge, og at Norges
Bank har varslet at ytterligere rentenedsettelser er
sannsynlig. K o m i t e e n  viser til at den lave oljepri-
sen har ført til lavere kronekurs, og at dette har bedret
konkurranseevnen, særlig for eksportnæringene.
K o m i t e e n  vil samtidig understreke at også innret-
ningen av statsbudsjettet og strukturpolitikken må
hjelpe omstillingen av norsk økonomi. 

I denne forbindelse ser k o m i t e e n s  f l e r t a l l ,
alle unntatt medlemmet fra Sosialistisk Venstreparti,
frem til at regjeringen vil fremme forslag basert på
Produktivitetskommisjonens arbeid. 

K o m i t e e n  viser til at finansministeren 6. mars
2015 ba Finanstilsynet vurdere om det er hensikts-
messig å iverksette tiltak som på et aggregert nivå
kan bidra til å dempe veksten i boligpriser og kreditt-
veksten i den norske husholdningssektoren. K o m i -
t e e n  viser til at Finanstilsynet blant annet foreslår å

forskriftsfeste krav til utlånspraksis, og stramme inn
krav til låntagernes betjeningsevne. K o m i t e e n
viser til at det er viktig å få konkrete faglige råd om
hvordan risikoen knyttet til husholdningenes gjeld
kan dempes, og viser til at regjeringen har varslet
fremleggelse av en boligpolitisk strategi der det vil
inngå en vurdering av forslagene og responsen fra
høringsrunden.

K o m i t e e n  mener at det bør være enkelt og bil-
lig å bytte bank, både av hensyn til valgfriheten til
den enkelte kunde og til konkurransesituasjonen sett
under ett. K o m i t e e n  vil i den forbindelse vise til at
en undersøkelse fra TNS Gallup kan tyde på at flere
boliglånskunder har skiftet bank eller forhandlet seg
frem til bedre vilkår på boliglånet sitt i 2014 enn tid-
ligere år. K o m i t e e n  ser positivt på at bankene kan
pålegges å linke til Finansportalen, slik at informa-
sjon om konkurrerende lånetilbud blir lettere tilgjen-
gelig.

K o m i t e e n  viser til at Oslo Børs har vokst frem
til å bli verdens største og viktigste finansielle mar-
kedsplass for sjømatsektoren, nest størst i verden på
antall noterte shippingselskaper, og nest størst i
Europa på energi. K o m i t e e n  mener det er positivt
at utenlandske selskaper noteres på Oslo Børs for å
hente kapital, og at kompetansen i det norske kapital-
markedet for energi, sjømat og shipping tiltrekker seg
utenlandske utstedere. K o m i t e e n  mener det er vik-
tig for norsk næringsliv at vi har en sterk finansnæ-
ring, som kan bidra med verdiskaping i egen sektor
og skaffe finansiering til verdiskapingen i andre deler
av næringslivet. En god tilgang på både egenkapital
og fremmedkapital er en forutsetning for å kunne
finansiere de omstillingene som er nødvendige for
norsk næringsliv.

K o m i t e e n  vil i den forbindelse vise til Scheel-
utvalgets rapport, og avventer Stortingets og regje-
ringens videre arbeid med selskapsskatt.  

K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-
mene fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti,
viser til at det er underskudd på boliger i en del press-
områder, og at dette har bidratt til at boligprisene har
økt betydelig og over lang tid. F l e r t a l l e t  er
bekymret for at stadig flere husholdninger i Norge
har en gjeldsbelastning som gjør dem sårbare for
høyere renter, økt arbeidsledighet eller fall i boligpri-
sene. F l e r t a l l e t  viser til at det er svært viktig med
tilbudssidetiltak som øker antall boliger i markedet,
herunder bygging av studentboliger, enklere og ras-
kere offentlig planleggingsarbeid samt forenkling av
en del av de fordyrende kravene til nye hus og leilig-
heter.

F l e r t a l l e t  viser til at norsk næringsliv på sikt
ikke kan leve med å ha et helt annet nivå for selskaps-
beskatning enn sammenlignbare konkurrentland, og
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at det er behov for å tilpasse nivået på selskapsbe-
skatningen til situasjonen i våre konkurrentland.
Finansnæringen, som møter internasjonale konkur-
renter i det norske hjemmemarkedet, synliggjør
behovet for konkurransedyktige rammebetingelser.

F l e r t a l l e t  viser til at det viktigste skillet i det
norske samfunnet er mellom dem som har jobb og
dem som ikke har jobb. F l e r t a l l e t  viser til at euro-
peiske land med lite fleksible arbeidsmarkeder sliter
med høy arbeidsledighet, og påpeker at omstillingen
Norge nå står overfor, gjør det enda mer nødvendig
enn tidligere å legge til rette for et effektivt og fleksi-
belt arbeidsmarked. F l e r t a l l e t  viser til at den lave
oljeprisen foreløpig ikke har resultert i økt arbeidsle-
dighet, men ser at dette vil kunne endre seg. En solid
norsk finansnæring er et sentralt bidrag til den finan-
sielle stabiliteten som blir viktig i en slik situasjon. 

E t  a n n e t  f l e r t a l l , alle unntatt medlemmene
fra Senterpartiet og Venstre, viser til at hensikten med
konsolideringsreglene er å sikre at banker som inngår
i samarbeidende grupper blir stilt overfor et kapital-
krav som reflekterer den reelle risikoen de påtar seg
ved samarbeidet. D e t t e  f l e r t a l l e t  mener at en
unntakshjemmel kan praktiseres slik at det blir gjort
unntak dersom et finansforetak er av minimal betyd-
ning og det aktuelle soliditets- eller sikkerhetskravet
på konsolidert basis, medregnet en forholdsmessig
del av beregningsgrunnlaget for det aktuelle foreta-
ket, ikke vil avvike vesentlig fra soliditets- eller sik-
kerhetskravet uten en slik konsolidering. D e t t e
f l e r t a l l e t  vil understreke betydningen av at myn-
dighetene sikrer at kravene til rapporteringen i for-
bindelse med regelverket ikke blir strengere enn nød-
vendig. D e t t e  f l e r t a l l e t  forventer at dette følges
opp i samarbeid med næringen for å få en så smidig
rapporteringsrutine som mulig. 

E t  t r e d j e  f l e r t a l l , alle unntatt medlemmene
fra Høyre og Fremskrittspartiet, viser til at en samlet
finanskomité i Innst. 165 L (2014–2015) om ny
finansforetakslov også fremmet følgende merknad: 

«Når det gjelder samvirkebaserte foretak legger
k o m i t e e n  til grunn at det er medlemmene i foreta-
kene som skal utgjøre øverste organ. Departementet
bes komme med en nærmere vurdering og avklaring
av dette i Finansmarknadsmeldinga 2014.» 

D e t t e  f l e r t a l l e t  viser til departementets
omtale av samvirkebaserte foretak i boks 2.12 i mel-
dingen og vil understreke følgende: Det må legges til
grunn at finansforetaksloven § 8-2 første ledd tredje
punktum ikke kan tolkes slik at kunder som etter ved-
tektene ikke har rett til å bli medlemmer, kan få stem-
merett i generalforsamlingen. Det må også legges til
grunn at hjemmelen til å gjøre unntak fra lovens

regler ikke går så langt at det i forskrift kan gis regler
som medfører at kunder som etter vedtektene ikke er
medlemmer, kan gis stemmerett på generalforsamlin-
gen. 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  S e n t e r -
p a r t i e t  o g  V e n s t r e  viser til at en samlet finans-
komité i Innst. 165 L (2014–2015) om ny finansfore-
takslov fremmet følgende merknad: 

«Komiteen viser videre til at departementet bør
gis adgang til å gjøre unntak fra de generelle kravene
om forholdsmessig konsolidering av eierandeler på
under 10 pst., enten ved forskrift eller ved enkeltved-
tak, når dette er ubetenkelig. Komiteen ber departe-
mentet komme tilbake til praktisering og håndheving
av unntaksbestemmelsen i Finansmarknadsmeldinga
2014.» 

D i s s e  m e d l e m m e r  kan ikke se at departe-
mentet har fulgt opp Stortingets intensjon på dette
punkt.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til høringen i
finanskomiteen 6. januar i år vedr. forslaget om ny
finansforetakslov, hvor det framkom at de nye kra-
vene til konsolidert rapportering fra samarbeidende
grupper medfører en økt rapporteringsbyrde for
mange sparebanker. D i s s e  m e d l e m m e r  er av den
oppfatning at dette er en unødvendig merbelastning
for sparebankene, og kan ikke se at det ble godtgjort
at dette er nødvendig eller at det innebærer at noen ny
grunnlagsinformasjon blir rapportert inn, ut over den
som allerede er kjent for myndighetene.

D i s s e  m e d l e m m e r  fremmer på denne bak-
grunn følgende forslag: 

«Stortinget ber regjeringen snarest fremme for-
slag til endring i finansforetaksloven § 17-13 slik at
det gjøres unntak fra de generelle kravene om for-
holdsmessig konsolidering av eierandeler på under
10 pst.» 

K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S o s i a l i s t i s k
V e n s t r e p a r t i  mener boligmarkedet lider av struk-
turelle problemer som følge av manglende regule-
ring, et skjevt skattesystem samt boligmangel i
enkelte pressområder. D e t t e  m e d l e m  er bekymret
for den økte gjeldsbelastningen det opphetede bolig-
markedet medfører, spesielt i en tid der mange mister
jobben og økonomien viser klare tegn på nedkjøling.
D e t t e  m e d l e m  viser til Scheel-utvalgets utred-
ning (NOU 2014:13) og vil peke på behovet for en
fornuftig skattlegging av eiendom i Norge. D e t t e
m e d l e m  mener dagens organisering av boligmar-
kedet øker sosiale forskjeller, og skyver en uaksepta-
bel risiko over på vanlige huseiere.

D e t t e  m e d l e m  viser til Sosialistisk Venstre-
partis alternative statsbudsjett for 2015, og at Sosia-
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listisk Venstreparti var alene i behandlingen av stats-
budsjettet for 2015 i å foreslå en lavere selskapsskatt.
D e t t e  m e d l e m  kan ikke se at regjeringen siden
den tiltrådte har tatt noen grep av betydning for å for-
berede overgangen til grønn industri og næringsliv i
Norge, for ikke å nevne behovet for å flytte mer øko-
nomisk aktivitet fra sokkelen til fastlandet.

D e t t e  m e d l e m  vil påpeke at økonomiske og
sosiale forskjeller i Norge reproduseres av blant
annet et markedsliberalistisk boligmarked, sosial
dumping, opphopning av formue, og regjeringens
uthuling av arbeidsmiljøloven og arbeidstakeres
beskyttelse. D e t t e  m e d l e m  vil peke på at et regu-
lert arbeidsmarked med en sterk fagbevegelse har
vært en av Norges fremste forutsetninger for et egali-
tært arbeidsliv, og samtidig avgjørende for norsk
næringslivs konkurransedyktighet. D e t t e  m e d -
l e m  advarer mot å bruke behovet for omstilling som
argument for å undergrave viktige deler av den
norske modellen.

D e t t e  m e d l e m  mener den økte arbeidsløshe-
ten gir grunn til bekymring, og vil påpeke at oppsi-
gelsene som finner sted i Norge som følge av lavere
oljepris er et tydelig tegn på overaktivitet i petro-
leumssektoren, og en altfor ensidig næringspolitisk
satsing på petroleumsindustrien. 

3. En helhetlig politikk for finans-
markedet

3.1 Innledning og oversikt

3.1.1 Sammendrag
Regjeringa ynskjer eit ope ordskifte om priorite-

ringane i politikken for finansmarknaden, om korleis
vi kan byggje vidare på dei fortrinna vi har i dag, og
om kva for finansnæring vi treng for å møte utford-
ringane i norsk økonomi framover.

Under behandlinga av Nasjonalbudsjettet 2015
(Meld. St. 1 (2014–2015)) trefte Stortinget 2. desem-
ber 2014 vedtak om å be regjeringa «fremme forslag
om en helhetlig næringspolitikk for finansnæringen
som en del av finansmarkedsmeldingen». I dette
kapitlet av finansmarknadsmeldinga for 2014 vil
regjeringa både peike på viktige trekk ved politikken
for den norske finansmarknaden og vise kva som gjer
at også den politikken som vert ført på andre felt, er
viktig for rammevilkåra for finansnæringa i Noreg.

Representantar frå den norske finansnæringa og
interesseorganisasjonar har hatt høve til å gje innspel
til dette kapitlet. Finansmarknadsmeldinga 2014 er
eit bidrag til ein debatt om sentrale finansmarknads-
spørsmål i Stortinget. Regjeringa vil kome attende til
ulike sider av temaet i seinare finansmarknadsmel-
dingar.

Finansmarknaden og det finansielle systemet er
viktig for alle moderne økonomiar. Finanssystemet er
med på å frakte ressursar og vert nokre gongar omtala
som blodomløpet i økonomien. Finanssystemet
fraktar kapital frå spararar til investorar og frå seljar
til kjøpar, og det omfordeler risiko mellom ulike
delar av økonomien. Medan eit velfungerande
finanssystem styrkjer vekstevna i økonomien, syner
historia at problem i finanssystemet kan gje alvorlege
og langvarige økonomiske tilbakeslag. Politikken for
finansmarknaden er difor ein viktig del av den øko-
nomiske politikken.

Når ein skal utforme og utøve ein politikk for
finansmarknaden, bør ein søkje innsikt i kva for mål
ein ynskjer at politikken skal sikte mot. Oljeprisfallet
i 2014 minte oss på at Noreg er eit lite land med ein
open økonomi der endringar i import- og eksporttil-
høva kan ha stor verknad på den økonomiske aktivi-
teten. Noreg har i mange år hatt ei gunstig utvikling i
byteforholdet til utlandet, og både hushald og føretak
har vist stor evne til å tilpasse seg endringar i relative
prisar. Det som er bra for norsk økonomi, er i regelen
bra for den norske finansnæringa òg, og finansnærin-
ga har spelt ei viktig rolle i det å få til, og å finansiere,
dei endringane som den norske økonomien har gått
gjennom på vegen inn i oljealderen.

At finansnæringa kan medverke til nødvendige
omstillingar for å møte ei svakare utvikling i norsk
økonomi er viktig, men ikkje sjølvsagt. Ei svakare
økonomisk utvikling kan føre til tap og tære på buf-
ferane i finansnæringa òg. Utan ei solid finansnæring
kan både føretaka, hushalda og styresmaktene få
vanskar med å handtere skiftet i norsk økonomi.

Måla for politikken for finansmarknaden bør
vere gjennomtenkte og liggje fast over tid, men det
kan i nokre samanhengar vere føremålstenleg å leg-
gje seg på ei meir fleksibel line i utøvinga av politik-
ken. Til dømes kan det vere fornuftig å skjerpe soli-
ditetsreguleringa når det går godt i økonomien, og å
skjerpe krav til forsvarleg utlånspraksis når renta er
låg og gjeldsveksten høg. Ei fleksibel og tidstilpassa
politikkutøving, saman med ei god og effektiv regu-
lering som grunnlag, gjer det mogleg å hindre at små
problem veks seg store. Men viss politikkutøvinga
kjem på etterskot, risikerer ein å måtte slakke av på
krava når problema byggjer seg opp, og å vere for
sein med å stramme til att. Fleksibel og tidstilpassa
politikkutøving er krevjande. Viss ambisjonane er
større enn evna, kan resultatet verte dårleg.

I finanssektoren er det monalege interessemotset-
nader mellom kundar, aksjonærar, kreditorar og skat-
tebetalarar. Desse motsetnadene har mange prinsi-
pielle likskapstrekk med interessemotsetnader i
andre sektorar. Det gjev difor god meining å regulere
finansnæringa så langt det passar, med generell regu-
lering – til dømes lovgjevinga for arbeidsmarknaden
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og regelverk om likestilling, avtaler og skatt. Sam-
stundes er det viktige tilhøve ved finansmarknaden
som gjer at det krevst særskild regulering, slik alle
land gjer.

Konkurranse medverkar til at aktørar som ikkje
kan skape tilstrekkeleg lønsemd, har feil forretnings-
modell eller ikkje greier å oppretthalde innteninga si,
går gradvis ut av marknaden til fordel for aktørar som
greier å utvikle seg i takt med etterspurnaden. Dette
er akseptabelt og ynskjeleg i dei fleste sektrorane i
økonomien. Men i finanssektoren er det potensielt
store ringverknader for kundar og samfunn av økono-
miske problem hjå aktørane. Dette er hovudårsaka til
at styresmaktene stiller krav til finansnæringa som
ikkje stillast til andre næringar. Det er viktig at regu-
leringa som tek sikte på å ivareta finansiell stabilitet,
ikkje utilsikta medverkar til at omstilling og effekti-
visering i finansnæringa bremsast. Marknaden bør
over tid også i denne sektoren syte for at forelda for-
retningsmodellar og løysingar vert sjalta ut, og at
nye, effektive forretningsmodellar kan vekse fram.
Ein særleg politikk for finansmarknaden må difor
kombinere god handsaming av risiko med dei mark-
nadsmekanismane som skal medverke til effektivise-
ring og omstilling på marknaden.

Krav til soliditet, intern organisering og forret-
ningsskikk er døme på viktige ytre rammer for tilpas-
singa til finansføretaka. I valet mellom vern av aksjo-
nærar og vern av kundane har ein i reguleringa valt å
leggje stor vekt på omsynet til kundane, som i dei
fleste tilfelle er den mindre kompetente og innsikts-
fulle part andsynes finansføretaka. Eit slikt vern av
kundane kan medverke til allmenn tiltru til finansnæ-
ringa, og auke moglegheitene for lønsemd hjå aktørar
som har ein forretningsmodell som er kundevenleg.
Handsaminga av situasjonar kor soliditeten eller
likviditeten til finansføretaka er trua, er ein viktig del
av den særlege politikken for finansmarknaden.

Regjeringa vil at finanssektoren skal medverke
til størst mogleg verdiskaping i norsk økonomi over
tid. I tillegg til god handsaming av risiko på finans-
marknaden krev det at rettane til kundane er tekne
godt vare på, og at den finansielle tenesteytinga med-
verkar til effektiv bruk av ressursane i økonomien.

Vidare er regjeringa oppteken av å leggje til rette
for ei robust og konkurransekraftig norsk finansnæ-
ring som produserer finansielle tenester i Noreg.
Dette er viktig både for å medverke til eit stabilt til-
bod av finansielle tenester til norske hushald og føre-
tak og for å støtte opp om finansnæringa som ei ver-
diskapande næring i seg sjølv. Dei reglane og tiltaka
som ligg til grunn for politikken for finansmarkna-
den, skal vere målretta og godt grunna, og dei skal
ikkje unødig vri konkurransetilhøva i finanssektoren.

Dette kapitlet gjev eit oversyn over nokre av dei
verkemidla styresmaktene tek i bruk for å sikre god

handsaming av risiko og eit godt kundevern på
finansmarknaden. Kapitlet omhandlar også korleis
finanssektoren medverkar til effektiv ressursbruk i
økonomien, og føresetnadene for produksjon av
finansielle tenester i Noreg.

Ein viser til meldinga for nærmare omtale. 

3.1.2 Komiteens merknader
K o m i t e e n  viser til at en sterk bank- og finans-

bransje er en forutsetning for økonomisk utvikling og
omstilling av norsk økonomi, og at næringen har en
indirekte virkning på all annen type næringsvirksom-
het i Norge. K o m i t e e n  mener at det er viktig med
en helhetlig næringspolitikk for bransjen, og at poli-
tikken overfor finansmarkedet er en sentral del av
den økonomiske politikken som skal fremme omstil-
ling i norsk økonomi. K o m i t e e n  viser til at Norge
har stor politisk stabilitet og troverdighet i det inter-
nasjonale markedet, og at Norge blir oppfattet som en
trygg finanshavn i utrolige økonomiske tider. 

K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-
mene fra Kristelig Folkeparti og Sosialistisk Venstre-
parti, viser til at noen andre land har lyktes med å
utnytte tilsvarende konkurransefortrinn til å utvikle
seg til å bli knutepunkter for kapitalforvaltning og
andre finansielle tjenester, og at man hittil i mindre
grad har lyktes med dette i Norge. 

E t  a n n e t  f l e r t a l l , alle unntatt medlemmene
fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, mener
at finanssektoren bør ha en mer fremtredende plass i
den generelle politikkutformingen når det gjelder
blant annet utdanning, forskning, vekst og innova-
sjon. D e t t e  f l e r t a l l e t  viser til at regjeringen i
årets finansmarknadsmelding begynner drøftingen
av en helhetlig næringspolitikk for finansnæringen,
men at den i meldingen konstaterer at det må inngå i
en slik næringspolitikk flere elementer enn det som
drøftes i årets melding. D e t t e  f l e r t a l l e t  imøteser
slike drøftinger som en nødvendig del av den fremti-
dige politikkutformingen for næringen, og forutsetter
at regjeringen kommer tilbake til Stortinget med
dette.

En helhetlig næringspolitikk for finansnæringen
må ivareta både kredittvesenet, forvaltningsbransjen,
finansiell rådgivning og fondsmegling samt den rolle
forsikringsselskap og pensjonskasser har som viktige
pilarer i det norske velferdssystemet. 

K o m i t e e n  viser til at Banklovkommisjonen
nylig har utarbeidet et kompletterende forslag til ny
ordning for tjenestepensjon, og legger til grunn at
pensjonssystemet videreutvikles på basis av et sam-
virke mellom Folketrygden, private og offentlige tje-
nestepensjoner og frivillige private pensjonsordnin-
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ger utover dette. K o m i t e e n  har merket seg at
regjeringen i meldingen opplyser at livsforsikrings-
selskapene og pensjonskassene nå tilpasser seg et
nytt grunnlag for beregning av levetid. Selskapene
har fått inntil syv år på å oppreservere seg til det nye
grunnlaget, og til å finansiere inntil 80 pst. av årlig
oppreservering med bruk av avkastning utover
garantert rente som ellers ville tilfalt kundene.
K o m i t e e n  mener det er viktig at det siden septem-
ber 2014 har vært adgang til å inngå avtaler om fripo-
liser med investeringsvalg mellom kunde og selskap.
Slike avtaler innebærer at kundene kan gi fra seg den
årlige avkastningsgarantien mot selv å kunne velge
hvordan pensjonsmidlene blir investert. Finansde-
partementet har stilt krav om at fripoliser skal være
fullt oppreservert før det eventuelt kan inngås slik
avtale om investeringsvalg. En fripolise er en fullt
betalt kontrakt mellom forsikringstaker og pensjons-
innretning, basert på et klart regelverk. K o m i t e e n
legger, i tråd med tidligere stortingsbehandlinger, til
grunn at eventuelle endringer i slike kontrakter må
bygge på avtale mellom partene, og ikke på regelend-
ringer.

K o m i t e e n  viser til at årsaken til finansielle kri-
ser ofte er at finansielle ubalanser får bygge seg opp
over tid. Når det finansielle systemet er tett sammen-
vevd over landegrensene, kan ubalanser og kriser
raskt smitte fra ett land til et annet. K o m i t e e n
mener på denne bakgrunn at det er positivt og nød-
vendig at det nå er bred enighet nasjonalt og interna-
sjonalt om at myndighetene må legge mer vekt på
regulering og tilsyn for å trygge finansiell stabilitet.
K o m i t e e n  mener samtidig at det er viktig å se kost-
nadene knyttet til regulering opp imot formålet med
reguleringen, før nye reguleringer innføres. K o m i -
t e e n  viser til at Baselkomiteen har hatt på høring et
utkast til en ny gulvregel for soliditetskrav basert på
den reviderte standardmetoden, som er ment å
erstatte Basel I-gulvet. Analyser av konsekvenser av
disse forslagene tyder på at spesielt de svenske kapi-
taldekningsreglene vil bli brakt mer på linje med
andre europeiske land inkludert Norge, og at en slik
endring dermed vil gi norske banker likere konkur-
ransevilkår. Et solid norsk bankvesen er over tid til
fordel for både kunder, ansatte, eierne og samfunnet
rundt dem.

K o m i t e e n  mener det er avgjørende at forbru-
kernes interesser og rettigheter ivaretas på en god
måte. Dette er særlig viktig i et marked som er så
komplekst og viktig for forbrukerne som finansmar-
kedet. K o m i t e e n  viser til at forbrukervernet på
finansmarkedsområdet er styrket de senere årene.
K o m i t e e n  er samtidig opptatt av at forbrukerver-
net kontinuerlig videreutvikles og forbedres.
K o m i t e e n  understreker viktigheten av en velfun-
gerende ordning for tvisteløsning innen bank og for-

sikring, som både forbrukerne og næringen har tillit
til. K o m i t e e n  mener at man kontinuerlig bør vur-
dere om Finansklagenemnda har tilstrekkelig uav-
hengighet og ressurser. 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  K r i s t e l i g
F o l k e p a r t i ,  S e n t e r p a r t i e t  o g  S o s i a l i s -
t i s k  V e n s t r e p a r t i  viser til at banker og finansin-
stitusjoner spiller en viktig rolle i økonomien. De til-
byr betalingstjenester, innskudd og utlån for
husholdninger og bedrifter og forsikring mot «reell»
risiko (brann, død, sykdom osv.) og mot finansiell
risiko (brå prisendringer på valuta, renter, råvarer).
Finansnæringen bidrar med avgjørende finansiell
infrastruktur som skal tjene husholdninger og bedrif-
ter over hele landet og er å regne med som en infra-
strukturnæring.

D i s s e  m e d l e m m e r  understreker at vi må ha
med oss lærdommene fra den internasjonale
finanskrisen i tiden som kommer. Krisen skyldtes at
banker, myndigheter, investorer og husholdninger
ble overmodige og tillot for stor gjeldsoppbygging og
for stor risiko i det finansielle systemet. Bankene
hadde for liten egenkapital og var drevet av kortsiktig
profitt. De fikk utvikle komplekse finansielle pro-
dukter som gjorde prisen og risikoen vanskelig å se
for investorene, og de fikk bygge opp enorme finans-
konsern som kunne legge til grunn at de ville bli red-
det av myndighetene om det skulle gå galt. Myndig-
hetene, med USAs sentralbank i spissen, bar ved til
bålet ved å holde rentene lave over lang tid. De nektet
å gripe inn i markedet for å dempe boblen – dels av
ideologiske frimarkedsgrunner og dels av manglende
inflasjonspress.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at bolig- og
aksjeprisene, så vel som gjeldsnivåene, ble låst inne i
en selvforsterkende spiral: Folk lånte for å kjøpe sær-
lig bolig, dette presset boligprisene opp og økte ver-
dien på bankens sikkerhet, som igjen førte til større
boliglånsopptak.

D i s s e  m e d l e m m e r  er bekymret for at for
mye av midlene i finanssektoren dels går til spekula-
tive formål som er privatøkonomisk lønnsomme,
men samfunnsøkonomisk ulønnsomme; dels er det
en fare at finanssektoren tar for høye priser for sine
tjenester, på grunn av manglende konkurranse eller
manglende åpenhet.

D i s s e  m e d l e m m e r  vil særlig advare mot
kompleksitet og mangel på gjennomsiktighet og de
konsekvensene det har for markedenes effektivitet.
Kompleksitet er en fordel for bankene og fondene,
fordi prisen blir vanskelig å se. Dermed kan investo-
rer betale mer enn nødvendig uten å være klar over
det, i et forgjeves forsøk på å slå markedet.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at finanskrisen
fikk et mindre omfang i Norge, ikke minst fordi vi
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etter bankkrisen på 90-tallet hadde innført strengere
reguleringer enn andre land. Særnorske reguleringer
var et fortrinn i møte med krisen, fordi det ga oss mer
solide banker og færre spekulative finansprodukter.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at vi imidlertid
også her i landet har store, systemkritiske finanskon-
sern, i første rekke DNB. Også her i landet fikk de
største bankene trappe ned på egenkapitalen og til-
legge boliglån lavere risikovekter, paradoksalt nok i
takt med stadig høyere boligpriser; også her fikk
kompliserte produkter utvikle seg til bankenes fordel
i møte med vanlige investorer og forbrukere med
mangelfull informasjon. 

K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  K r i s t e l i g  F o l -
k e p a r t i  viser til Kristelig Folkepartis representant-
forslag Dokument 8:60 S (2010–2011) om tiltak for
å motvirke en ny finanskrise, som ble fremmet i
desember 2010. Her fremholdt forslagsstillerne: 

«De store samfunnsøkonomiske og sosiale kost-
nadene ved finanskriser og behovet for å begrense
overdreven risikotaking gjør at det kan være hen-
siktsmessig å skattlegge finansnæringen i større grad
enn i dag […] Overskudd og lønn er et uttrykk for
merverdi, og en skatt på dette vil derfor kunne anses
som en merverdiavgift, en avgift finansielle tjenester
per i dag i hovedsak er unntatt. En slik skatt vil gjøre
at finansnæringen får en skattebelastning mer på linje
med andre næringer, og på denne måten hindre at
finansnæringen blir unaturlig stor. En generell skatt
på summen av overskudd og lønn kan kombineres
med skattlegging av lønn og overskudd ut over det
normale, for å motvirke overdreven risikotaking.» 

D e t t e  m e d l e m  viser til at forslagsstillerne
fremmet et konkret forslag om å innføre en slik skatt
i samarbeid med andre land, utformet i tråd med
IMFs anbefalinger.

D e t t e  m e d l e m  viser til at regjeringens
finanskriseutvalg kort tid etter, på nyåret 2011, anbe-
falte å utrede en slik skattlegging av finansnæringens
overskudd og lønn. Danmark, Frankrike og Island
har en slik skatt på lønn, mens Israel tar med både
overskudd og lønn. D e t t e  m e d l e m  er imidlertid
opptatt av at en slik skatt utredes grundig og at tids-
punktet for innføring ses i sammenheng med de økte
kapitalkravene som bankene nå pålegges.

D e t t e  m e d l e m  viser til Innst. 165 L (2014–
2015), der d e t t e  m e d l e m  understreket at vi ikke
har noen garanti for at bankene i fremtiden ikke vil ta
større risiko i verdipapirer eller derivater. I så fall kan
en samordning av verdipapirvirksomhet og tradisjo-
nell bankvirksomhet være uheldig. Et knapt mindre-
tall i Finanskriseutvalget, bestående av Randi Fles-
land, Jon Hippe, Thore Johnsen, Tore Lindholt, Stein
Reegård, Bent Sofus Tranøy og Karen Helene Ull-
tveit-Moe, anbefaler at bankenes adgang til å ta risiko
gjennom annen aktivitet enn kjernevirksomheten,

bør avgrenses ytterligere utover det som i dag er ned-
felt i norsk bank- og konsernlovgivning. Derfor
fremmet d e t t e  m e d l e m  forslag om å sikre at ban-
kenes adgang til å ta risiko gjennom annen aktivitet
enn kjernevirksomheten, avgrenses ytterligere utover
det som i dag er nedfelt i norsk bank- og konsernlov-
givning. 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i d e r -
p a r t i e t  o g  V e n s t r e  viser til Stortingets behand-
ling av Nasjonalbudsjettet 2015 (Meld. St. 1 (2014–
2015)) hvor Stortinget gjorde vedtak om å be regje-
ringen «fremme forslag om en helhetlig næringspoli-
tikk for finansnæringen som en del av finansmar-
kedsmeldingen».

D i s s e  m e d l e m m e r  kan ikke se at regjeringen
har fulgt opp Stortingets vedtak eller Stortingets
intensjon. I stedet velger regjeringen å peke på noen
viktige trekk ved politikken for det norske finansmar-
kedet og vise til politikk på andre områder som er
viktige for finansnæringen i Norge. Det er etter
d i s s e  m e d l e m m e r s  syn uheldig at regjeringen
ikke fremmer ett eneste forslag, men nøyer seg med
en situasjonsbeskrivelse. 

K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  V e n s t r e  mener
at den norske finansnæringen er en viktig del av det
grønne skiftet og at finansnæringen har alle mulighe-
ter til å utvikles som en av de viktigste verdiskapende
næringene i en ny grønn økonomi i Norge. Finansnæ-
ringen er, i tillegg til å være viktig for vekst og utvik-
ling av det øvrige næringslivet, en stor og viktig
næring i seg selv. Det er anslått at ca. 50 000 mennes-
ker er sysselsatt i finanssektoren i Norge, og verdi-
skapingen pr. ansatt er større enn i de fleste andre
næringer. D e t t e  m e d l e m  mener at finanssektoren
spiller en nøkkelrolle i det globale grønne skiftet. For
å lykkes med omstillingen fra fossil til grønn økono-
mi, er tilgang til kapital og investeringer avgjørende.
Divestment – å flytte kapital bort fra fossil energi – er
nå et tema i finansmarkeder og politiske miljøer over
hele verden. Finansmarkedenes forventninger til rea-
lismen og tempoet i omleggingen fra fossil til forny-
bar energi, kan i seg selv påvirke i hvilket omfang og
tempo denne omstillingen vil skje. Norske finansmil-
jøer har alle muligheter til å være verdensledende på
omstillingen til en grønn finanssektor. Norske finans-
selskaper som KLP (Kommunenes Landspensjons-
kasse), Storebrand og Nordea har allerede vist leder-
skap på grønn omstilling.

D e t t e  m e d l e m  mener det er viktig å sikre god
kapitaltilgang til norsk næringsliv. Mange små og
mellomstore bedrifter kommer i faser hvor videre
utvikling av bedriften og arbeidsplassene avhenger
av tilførsel av frisk kapital. For disse er det avgjøren-
de at det finnes kapitalmiljøer i Norge som bidrar
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med risikovillig kapital. Oppkjøpsselskaper har blitt
en omfattende næring i Norge og står for en betydelig
andel av den årlige kapitaltilførselen til norske
bedrifter. I perioden 2002 til 2012 hadde norske por-
teføljebedrifter, ifølge Menon Business Economics
og NVCA, en årlig vekst i verdiskapingen på 14 pst.
mot 7 pst. for norsk fastlandsnæringsliv for øvrig.
Næringen er derfor en avgjørende aktør i utvikling av
norske arbeidsplasser i Norge. I Norge opererer 107
aktive oppkjøpsfond som forvaltes av 51 forskjellige
forvaltningsmiljøer. Disse miljøene representerer en
viktig kompetanseklynge innen finansnæringen.
D e t t e  m e d l e m  er kjent med at det foreligger uav-
klarte skatterettslige spørsmål for næringen som kan
bidra til å betydelig forverre næringens konkurranse-
messige stilling i forhold til tilsvarende bedrifter i
våre naboland. De norske bedriftene i bransjen har
investert ca. 80 mrd. kroner i risikokapital i bedrifter
med hovedkontor i Norge siden år 2000. D e t t e
m e d l e m  mener det derfor vil være svært uheldig
dersom bransjen får betydelig forverrede rammevil-
kår i forhold til konkurrenter i nabolandene og ser at
det kan innebære at bransjen vil ta med seg kapitalen
og flytte ut av Norge. D e t t e  m e d l e m  mener en
slik utvikling vil bety svekket vekst i norsk økonomi,
redusert omstillingsevne og tap av mange arbeids-
plasser.

D e t t e  m e d l e m  fremmer på denne bakgrunn
følgende forslag: 

«Stortinget ber regjeringen supplere Meld. St. 22
(2014–2015) Finansmarknadsmeldinga 2014, med
en oversikt over regjeringens ambisjoner og planer
for utvikling av næringspolitikk rettet mot finansnæ-
ringen – innen områdene utdanning, forskning og
innovasjon, konkurranseforhold, kapitalforvaltning
og bærekraft.» 

4. Internasjonale avtaler
4.1 Innledning

4.1.1 Sammendrag
Handelsavtalene som Noreg er ein del av, er

meinte å bidra til auka verdiskaping ved å redusere
handelsbarrierane i dei landa vi forhandlar med. Fri-
handelsavtaler er med på å sikre at norske eksportbe-
drifter innanfor finansnæringa har marknadstilgjenge
og konkurransedyktige vilkår i utlandet. Vidare kan
frihandelsavtaler gje auka stabilitet for føretak og
kundar ved at marknadstilhøva internasjonalt vert
meir føreseielege. Fri handel og frie kapitalrørsler
kan også gje auka konkurranse frå utanlandske tenes-
televerandørar og på den måten bidra til auka konkur-
ranse om tenester i Noreg. Det kan gjeve gevinstar til

konsumentane gjennom lågare prisar og større utval
av godar.

Regulering og tilsyn med finansmarknadene er
naudsynt for å sikre finansiell stabilitet og fun-
gerande finansmarknader. Regulering av finansmark-
nadene har i takt med globaliseringa og den stadig
friare rørsla av kapital i aukande grad vorte ei inter-
nasjonal sak. Størstedelen av reguleringa av finans-
marknadsområdet i Noreg byggjer no på EØS-avtala,
der vedlegget om finansielle tenester er eitt av dei
mest omfattande. Gjennom EØS-avtala har Noreg
bunde seg til å respektere felles reglar for økonomisk
verksemd, medrekna prinsippa om fri rørsle for varer,
personar, tenester og kapital mellom alle land som er
partar i avtala. Avtala slår mellom anna fast at det i
EØS-området ikkje skal vere restriksjonar på etable-
ringshøve, tenesteytingar eller overføring av kapital.
Eit viktig prinsipp i EØS-avtala er at heile EØS-
området er ein felles marknad. I tråd med dette prin-
sippet inneber EØS-regelverket at tenesteleverandør-
ar med løyve til å yte ei teneste i eitt land normalt skal
ha høve til å yte tenesta i andre land i EØS-området.

Noreg står friare til å regulere tenesteleverandø-
rar som kjem frå land utanfor EØS enn leverandørar
frå land i EØS. Men dei folkerettslege avtalene som
Noreg har inngått, set også visse rammer for handle-
fridommen til å regulere tenesteleverandørar frå tred-
jeland. To slike avtaler er OECD sine kapital- og libe-
raliseringskodar og WTO sin generalavtale om han-
del med tenester. I tillegg har Noreg gjennom EFTA
inngått ei rekkje frihandelsavtaler. Alle desse avta-
lene byggjer på grunnleggjande prinsipp om mark-
nadstilgjenge og om at medlemslanda ikkje skal for-
skjellsbehandle på grunnlag av nasjonalitet. Dei
internasjonale skyldnadene våre inneber at det i
hovudsak ikkje kan nyttast nasjonale verkemiddel
som diskriminerer mellom utanlandske og nasjonale
aktørar (tenesteleverandørar, investorar, låntakarar
med fleire) eller mellom utanlandske aktørar frå ulike
land.

Ein vesentleg forskjell på EØS-avtala og dei
andre avtalene Noreg har inngått, er at EØS-avtala er
supplert med regelverksharmonisering og gjensidig
anerkjenning av tilsyn, løyve og regelverk. Desse til-
legga vert bindande etter kvart som direktiva og for-
ordningane vert tekne inn i EØS-avtala. Det inneber
at det vil vere forskjellig regulering av tenesteleve-
randørar frå andre EØS-statar, som kan drive verk-
semd sidan dei har løyve i heimstaten, og tenestele-
verandørar frå tredjeland, som må ha norsk løyve.
Men også overfor føretak frå tredjeland set dei inter-
nasjonale avtalene Noreg har inngått, medrekna
OECD sin kapitalkode og GATS-avtala, grenser for
kva krav Noreg kan stille, og kva restriksjonar Noreg
kan innføre. I det følgjande gjev vi ei nærare omtale
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av desse internasjonale avtalene og korleis dei set
rammer for finansmarknadsreguleringa.

Ein viser til meldinga for nærmare omtale. 

4.1.2 Komiteens merknader
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlemmet

fra Venstre, tar omtalen til orientering. 

K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  V e n s t r e  viser til
at Venstre en rekke ganger har tatt opp regjeringens
lett uforståelige kamp mot EU når det gjelder å
implementere EU-forordningen om kapitalkrav når
det gjelder utlån til små og mellomstore bedrifter,
populært kalt SMB-rabatten. Konsekvensen av regje-
ringens politikk er at norske småbedrifter blir pålagt
dyrere lån enn det som er nødvendig, og at Norge
kaster vekk ressurser og goodwill som burde vært
brukt til det motsatte, nemlig bedre rammevilkår for
norsk næringsliv.

D e t t e  m e d l e m  viser til at Finans-Norge under
høringen om finansmarknadsmeldinga understreket
at særnorsk implementering innebærer at norske
myndigheter ikke utnytter det nasjonale handlings-
rommet på samme måte som omverdenen gjør. Sær-
norske regler rammer ikke filialer av utenlandske
banker med virksomhet i Norge, og skjevregulerin-
gen innebærer at lik risiko ikke blir regulert likt i det
norske markedet.

D e t t e  m e d l e m  fremmer på denne bakgrunn
følgende forslag: 

«Stortinget ber regjeringen om snarest å imple-
mentere EU-forordningen om kapitalkrav når det
gjelder utlån til små og mellomstore bedrifter.» 

5. Endring av regelverket og fullmakter 
i større saker på finansmarkeds-
området

5.1 Utvikling av regelverket

5.1.1 Sammendrag
Dette kapittelet gjev eit oversyn over dei vikti-

gaste endringane i regelverket på finansmarknads-
området i 2014. Det inneheld også ein omtale av sent-
rale løyve som vart gjevne same året, med ein kort
omtale av kvar einskild sak.

Endringane i regelverket på finansmarknadsom-
rådet i 2014 hadde som overordna mål å medverke til
finansiell stabilitet og velfungerande marknader.

Ein viser til meldinga for nærmare omtale. 

5.1.2 Komiteens merknader
K o m i t e e n  tar omtalen til orientering. 

6. Virksomheten til Norges Bank i 2014
6.1 Innledning

6.1.1 Sammendrag
Noregs Bank utfører viktige samfunnsoppgåver

og forvaltar store verdiar på vegner av fellesskapet.
Gjennom sentralbankverksemda skal Noregs Bank
fremje stabilitet i økonomien. Målet for kapitalfor-
valtinga er å få så høg avkasting som mogleg på mid-
lane i Statens pensjonsfond utland (SPU) innanfor
rammene som dei politiske myndigheitene har fast-
sett.

Verksemda til Noregs Bank er regulert i lov om
Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbanklova)
av 24. mai 1985. Lova slår fast at Noregs Bank skal
vere eit utøvande og rådgivande organ for penge-,
kreditt- og valutapolitikken. Regjeringa har fastsett
eit inflasjonsmål for pengepolitikken gjennom ei for-
skrift til sentralbanklova. Forskrifta seier at det ope-
rative målet for pengepolitikken skal vere ein års-
vekst i konsumprisane som over tid er nær 2,5 pst..
Banken skal skrive ut pengesetlar og myntar, fremje
eit effektivt betalingssystem innanlands og overfor
utlandet og overvake penge-, kreditt og valutamark-
nadene. Etter forskrift frå oktober 2013 skal Noregs
Bank òg utarbeide avgjerdsgrunnlag og gi Finansde-
partementet kvartalsvise råd om nivået på den mot-
sykliske kapitalbufferen i bankane.

Oppgåva Noregs Bank har med å forvalte Statens
pensjonsfond utland er regulert gjennom lov om Sta-
tens pensjonsfond og mandat for forvaltinga av Sta-
tens pensjonsfond utland (SPU) fastsett av Finansde-
partementet.

Ein viser til meldinga for nærmare omtale. 

6.1.2 Komiteens merknader
K o m i t e e n  viser til at Norges Banks hovedstyre

leder den utøvende og rådgivende virksomheten til
banken, mens representantskapet skal føre tilsyn med
bankens drift og med at reglene for bankens virksom-
het blir fulgt. K o m i t e e n  viser til at regjeringen har
lagt frem forslag til endringer i sentralbankloven i
Prop. 90 L (2014–2015) som blant annet tydeliggjør
representantskapets rolle når det gjelder etterkont-
roll, samt forslag om to visesentralbanksjefer i Nor-
ges Bank. K o m i t e e n  viser til de respektive partie-
nes merknader om dette i finanskomiteens innstilling
til Prop. 90 L (2014–2015). 

K o m i t e e n  tar for øvrig omtalen til orientering. 
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7. Virksomheten til Finanstilsynet i 2014
7.1 Innledning

7.1.1 Sammendrag
Finanstilsynet er det sentrale offentlege organet

som fører tilsyn med at finansinstitusjonane steller
seg slik at lover og forskrifter vert følgde. Etter
finanstilsynslova § 8 andre ledd skal Finanstilsynet
kvart år gje ei melding om verksemda si til Finansde-
partementet. I meldinga omtaler Finanstilsynet orga-
nisatoriske tilhøve, rekneskap, tilsynsarbeidet ålment
og arbeidet på kvart tilsynsområde. Årsmeldinga til
Finanstilsynet er eit ikkje prenta vedlegg til mel-
dinga.

Finanstilsynet har tilsyn med bankar, finan-
sieringsføretak, e-pengeføretak, forsikringsselskap,
pensjonskasser, verdipapirføretak, verdipapirfonds-
forvaltninga og marknadsåtferda i verdipapirmarkna-
den, børsar og andre regulerte marknader, oppgjers-
sentralar og verdipapirregister, eigedomsmeklingsfø-
retak, inkassoføretak, rekneskapsførarar og revisorar.
I tillegg har Finanstilsynet kontroll med den finan-
sielle rapporteringa til børsnoterte føretak og med
marknadsåtferda i verdipapirmarknaden. Finanstilsy-
net skal etter finanstilsynslova sjå til at dei institusjo-
nane det har tilsyn med, fungerer tenleg og trygt i
samsvar med lover og føresegner og etter føremålet
og vedtektene til kvar institusjon. Tilsynet skal mel-
lom anna sjå til at institusjonane tek hand om interes-
sene og rettane til forbrukarane. For å utføre tilsyns-
oppgåvene skal Finanstilsynet granske rekneskapar
og andre oppgåver frå institusjonane og elles granske
stillinga og verksemda til institusjonane i den mon
tilsynet meiner det trengst.

Ein viser til meldinga for nærmare omtale. 

7.1.2 Komiteens merknader
K o m i t e e n  tar omtalen til orientering. 

8. Virksomheten til Folketrygdfondet
8.1 Innledning

8.1.1 Sammendrag
Folketrygdfondet er eit statleg særlovselskap

som har til oppgåve å forvalta Statens pensjonsfond
Noreg (SPN) på vegner av Finansdepartementet.
Verksemda i fondet er regulert gjennom eit overordna
mandat som er fastsett av departementet, medan sty-
ret i Folketrygdfondet er ansvarleg for den operative
forvaltninga. Målet med Folketrygdfondet si forvalt-
ning av SPN er høgast mogleg avkastning målt i
norske kroner. Finansdepartementet følgjer opp Fol-
ketrygdfondet si forvaltning av SPN mellom anna
gjennom kvartalsvise møte.

Folketrygdfondet si forvaltning av SPN er omtalt
i Meld. St. 21 (2014–2015) Forvaltningen av Statens
pensjonsfond i 2014, der departementet òg gjer greie
for sine vurderingar av dei oppnådde resultata i for-
valtninga. Folketrygdfondet forvalta i 2014 også Sta-
tens obligasjonsfond, men dette fondet vart avvikla i
løpet av året, jf. omtale i Nasjonalbudsjettet 2015.

Folketrygdfondet har for 2014 utarbeidd ein års-
rapport om forvaltninga av SPN og Statens obliga-
sjonsfond, jf. ovanfor. I tillegg har Folketrygdfondet
utarbeidd kvartalsrapportar om SPN. Årsrapporten
frå Folketrygdfondet følgde som utrykt vedlegg til
Meld. St. 21 (2014–2015).

I samsvar med § 13 i lov om Folketrygdfondet
har departementet peika ut ein ekstern revisor til å
revidera rekneskapen for Folketrygdfondet, inkludert
forvaltninga av SPN. Det skjedde etter ein offentleg
konkurranse der tilbydaren med det samla sett øko-
nomisk beste tilbodet fekk tilslaget. Det er òg inngått
ei avtale med revisor om eit attestasjonsoppdrag for å
stadfesta at forvaltninga av SPN er i samsvar med
lov, mandat, forskrift o.a. som er fastsette av departe-
mentet. Riksrevisjonen skal følgja opp og føra tilsyn
med Finansdepartementet som forvaltar av Statens
pensjonsfond og eigar av Folketrygdfondet, jf. riks-
revisjonslova § 9.

Departementet har i ei særskild forskrift fastsett
nærare reglar om korleis rekneskapen for Folke-
trygdfondet skal førast, jf. forskrift 8. desember 2011
nr. 1217 om årsregnskap m.m. for Folketrygdfondet.
Etter lov om Folketrygdfondet § 12 skal årsrekneska-
pen og årsmeldinga til Folketrygdfondet godkjennast
av departementet og leggjast fram for Stortinget.
Finansdepartementet godkjende årsrekneskapen og
årsmeldinga 27. mars 2015.

Ein viser til meldinga for nærmare omtale. 

8.1.2 Komiteens merknader
K o m i t e e n  viser til at departementet har igang-

satt et arbeid for å vurdere om det bør åpnes for at
deler av Folketrygdfondet/SPN skal kunne investeres
i unotert eiendom og infrastruktur, og at fondet har
lagt frem vurderinger der dette anbefales. K o m i -
t e e n  viser til at slike investeringer kan bidra til en
bedre balanse mellom avkastning og risiko i SPN, og
at også norske livselskaper og pensjonskasser vil
kunne få glede av at markedet for slike investeringer
i Norge styrkes. K o m i t e e n  mener det er viktig at
det arbeides videre med denne problemstillingen, og
at arbeidet må sees i sammenheng med vurderingen
av tilsvarende unoterte investeringer i SPU. K o m i -
t e e n  vil for øvrig vise til de respektive merknader i
Innst. 290 (2014–2015), jf. Meld. St. 21 (2014–
2015). 
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9. Virksomheten til Statens finansfond
9.1 Sammendrag

Statens finansfond vart skipa 6. mars 2009, same
dagen som lov om Statens finansfond vart sanksjo-
nert. Lova vart vedteken av Stortinget på grunnlag av
Ot.prp. nr. 35 (2008–2009), som vart lagd fram
9. februar 2009. Finansfondet vart skipa med ein
kapital på 50 mrd. kroner, jf. St.prp. nr. 40 (2008–
2009), Innst. S. nr. 158 (2008–2009) og vedtak
nr. 230 26. februar 2009.

Opprettinga av Statens finansfond var eit tiltak
som vart sett i verk for å førebyggje og motverke
effekten av den internasjonale finanskrisa. Målet
med Finansfondet var å «bidra midlertidig med kjer-
nekapital til norske banker for å styrke bankene og
sette bankene bedre i stand til å opprettholde normal
utlånsvirksomhet», jf. lov om Statens finansfond § 1.

Overvakingsorganet i EFTA (ESA) godkjende
tiltaket 8. mai 2009. Fondet var ope for søknader om
kapitaltilførsel frå medio mai 2009 til ultimo septem-
ber 2009.

Finansfondet betalte ut det første innskotet
30. september 2009 og det siste 17. desember 2009. I
alt teikna fondet fondsobligasjonar i 28 bankar på til
saman vel 4,1 mrd. kroner. Fondet tilførte ein bank
preferansekapital på snautt 27 mill. kroner.

Bankane som fekk tildelt kapital frå finansfondet,
representerte om lag 14 pst. av forvaltningskapitalen
i norske bankar, og dei representerte 21 pst. av alle
bankane i landet. Nitten bankar hadde ei kjernekapi-
taldekning på over 12 pst. etter kapitalinnskot, og fire
bankar fekk ein auke i kjernekapitaldekninga på meir
enn 2 prosentpoeng. Prisen på kapitalinnskot frå fon-
det kunne reknast ut på ulikt vis, men alle bankane
valde seks månaders statskassevekselrente som refe-
ranserente for fondsobligasjonane.

Statens finansfond vart avvikla i mars 2014 etter
at Kongen i statsråd 14. februar 2014 vedtok at Sta-
tens finansfond skulle avviklast ved utgangen av
første kvartal 2014 og at kapitalen som var igjen i
fondet skulle verte tilbakeført til statskassa.

Statens finansfond bidrog med ansvarleg kapital
til 28 bankar. Ved årsskiftet 2013/2014 hadde 27 ban-
kar betalt tilbake kapitalinnskota, og det stod igjen
berre eitt engasjement på 60 mill. kroner i fondet.
Folketrygdfondet støtta staten med forvaltninga av
det eine engasjementet som stod igjen til det vart inn-
betalt og avslutta i juli 2014.

Statens finansfond hadde i 2014 eit rammebud-
sjett på 3 mill. kroner. Dei samla driftskostnadene i
2014 var på 1,6 mill. kroner. Dette gjev eit overskot
ved avslutning av rekneskapen 17. juni 2014 på 1,4
mill. kroner og opptent eigenkapital på 1,7 mill. kro-
ner. 

9.2 Komiteens merknader

K o m i t e e n  tar omtalen til orientering. 

10. Virksomheten til Det internasjonale 
valutafondet (IMF)

10.1 Innledning

10.1.1 Sammendrag
Det internasjonale valutafondet (IMF) blei opp-

retta i 1945 og har i dag 188 medlemsland. IMF skal
fremje samarbeidet om det internasjonale monetære
systemet, styrkje den finansielle stabiliteten og støtte
opp under den internasjonale handelen. IMF skal
også arbeide for høg sysselsetjing, berekraftig øko-
nomisk vekst og redusert fattigdom verda rundt. Dei
tre hovudoppgåvene til IMF er: 

– å overvake økonomien i medlemslanda for å
førebyggje økonomiske ubalansar og kriser

– å gi teknisk assistanse til medlemslanda
– å gi lån til medlemsland som har problem med

betalingsbalansen. 

IMF samarbeider med andre internasjonale orga-
nisasjonar som Verdsbanken, dei regionale utvik-
lingsbankane og Verdas handelsorganisasjon (WTO).
IMF deltek også i G20 sitt arbeid med å stabilisere og
styrkje verdsøkonomien.

IMF har stått sentralt i arbeidet med å dempe dei
økonomiske skadeverknadene av den verdsom-
spennande finanskrisa og den statsfinansielle krisa i
Europa. I tillegg til å gi lån har IMF brukt den omfat-
tande ekspertisen organisasjonen har på krisehandte-
ring, til å lage analysar og gi råd.

Dette kapittelet tek føre seg verksemda til IMF
med vekt på det siste halvanna året.

Ein viser til meldinga for nærmare omtale. 

10.1.2 Komiteens merknader
K o m i t e e n  tar omtalen til orientering. 

11. Forslag fra mindretall
Forslag fra Senterpartiet og Venstre:

Forslag 1
Stortinget ber regjeringen snarest fremme forslag

til endring i finansforetaksloven § 17-13 slik at det
gjøres unntak fra de generelle kravene om forholds-
messig konsolidering av eierandeler på under 10 pst. 
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Forslag fra Venstre:

Forslag 2
Stortinget ber regjeringen supplere Meld. St. 22

(2014–2015) Finansmarknadsmeldinga 2014, med
en oversikt over regjeringens ambisjoner og planer
for utvikling av næringspolitikk rettet mot finansnæ-
ringen – innen områdene utdanning, forskning og
innovasjon, konkurranseforhold, kapitalforvaltning
og bærekraft. 

Forslag 3
Stortinget ber regjeringen om snarest å imple-

mentere EU-forordningen om kapitalkrav når det
gjelder utlån til små og mellomstore bedrifter. 

12. Komiteens tilråding
K o m i t e e n  har for øvrig ingen merknader, viser

til meldingen og rår Stortinget til å gjøre slikt

v e d t a k :

Meld. St. 22 (2014–2015) – Finansmarknadsmel-
dinga 2014 – vedlegges protokollen. 

Oslo, i finanskomiteen, den 28. mai 2015

Hans Olav Syversen Tom E. B. Holthe
leder ordfører
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Åpen høring i finanskomiteen mandag den 4. mai
2015 kl. 13.30

Møteleder: H a n s O l a v S y v e r s e n (KrF)
(komiteens leder)

S a k :

Finansmarknadsmeldinga 2014 (Meld. St. 22 (2014–
2015))

Møtelederen: Da er det en glede for meg å få ønske
velkommen til høringen i finanskomiteen knyttet til
finansmarkedsmeldingen. Vi har sentralbanksjefen til
stede, som vil gi en redegjørelse som vi ser fram til. Jeg
skal bare gjøre oppmerksom på at det er Tom E.B. Holthe
som er saksordfører.

Vær så god, sentralbanksjef.

Høring med sentralbanksjef Øystein Olsen

(Sentralbanksjefens redegjørelse ble fulgt av en Power-
Point-presentasjon)

Øystein Olsen: Takk for det, komitéleder, og takk for
anledningen til å gjøre rede for utøvelsen av pengepoli-
tikken. Min innledning her i dag bygger på Norges Banks
årsmelding for fjoråret, for 2014, og våre pengepolitiske
vurderinger frem til rentemøtet i mars.

(Figur: Inflasjon og anslag på kapasitetsutnytting)
Jeg starter litt prinsipielt og minner om at pengepoli-

tikken i Norge er innrettet mot å holde inflasjonen lav
og stabil. Det operative målet er en konsumprisvekst som
over tid er nær 2,5 pst. Inflasjonsmålet gir økonomien et
nominelt ankerfeste. Inflasjonen har tatt seg opp de siste
årene og lå rundt 2,5 pst. gjennom fjoråret. Når infla-
sjonen og inflasjonsforventningene er godt forankret, kan
pengepolitikken være førstelinjeforsvaret når konjunktu-
rene avtar.

Pengepolitikken søker å være robust. I utøvelsen av
pengepolitikken vektlegger vi robusthet og å ta hensyn til
faren for særlig ugunstige utfall i økonomien. Siktemålet
er å unngå en brå nedgang i økonomien med økt arbeids-
ledighet. Ved større forstyrrelser, som f.eks. et kraftig fall
i oljeprisen, kan det innebære en mer aktiv pengepoli-
tikk enn i mer normale tider. Hensynet til robusthet inne-
bærer også at pengepolitikken bør søke å dempe faren for
at finansielle ubalanser bygger seg opp. Derfor er veks-
ten i boligpriser og gjeld også viktig for pengepolitikken.
Norges Bank avveier ulike typer risiko mot hverandre.

Det er nå seks år siden internasjonal økonomi ble hardt
rammet av finanskrisen. Norsk økonomi har klart seg godt
i årene etter krisen, stimulert av høy aktivitet i petroleums-
næringen. Veksten har avtatt de siste årene, og et fall i
oljeprisen vil gi lav vekst i en periode fremover. Svek-
kede utsikter for norsk økonomi og enda lavere renter ute
førte til at Norges Bank nedjusterte sine prognoser for sty-

ringsrenten gjennom 2014 og satte ned styringsrenten i
desember i fjor.

(Figur: Pengemarkedsrente hos handelspartnerne)
Den moderate veksten i verdensøkonomien fortsetter,

men det er betydelige forskjeller mellom ulike områder og
ulike land. Det kraftige fallet i oljeprisen er positivt for
veksten hos de fleste av våre handelspartnere, som da pre-
sumptivt importerer olje, men bidrar samtidig til å dempe
aktiviteten i oljeproduserende land. I USA har veksten fått
feste, selv om utviklingen den siste tiden har vært litt sva-
kere. En ekspansiv pengepolitikk ser ut til å virke, og både
forbruk og investeringer har tatt seg opp. Arbeidsledighe-
ten har kommet ned.

I euroområdet er aktiviteten i ferd med å ta seg opp,
men veksten er fremdeles lav. Husholdningenes forbruk
øker, mens bedriftenes investeringer fortsatt er på et lavt
nivå. Høy arbeidsledighet og videre nedbelåning i privat
og offentlig sektor vil trolig bidra til å bremse økonomien
i eurosonen i lang tid fremover.

I Kina avtar veksten, bl.a. som følge av svakere utvik-
ling i eiendomsinvesteringer.

Det internasjonale pengefondet, IMF, offentliggjorde i
april i år nye vurderinger av utsiktene for internasjonal
økonomi. Den globale veksten i år er nedjustert med en
kvart prosentenhet på grunn av svakere utsikter for frem-
voksende økonomier spesielt. IMF anslår at BNP-veksten
globalt blir 3,5 pst. i år og 3,8 pst. neste år. Samtidig mener
IMF at risikoen for finansiell ustabilitet har økt, med større
svingninger både i finansmarkeder og i valutamarkeder.

Veksten i konsumprisene er lav hos de fleste av våre
handelspartnere og nær null i mange land. Oljeprisfallet
bidrar til å holde inflasjonen nede. Den lave inflasjonen har
ført til at flere sentralbanker har gjennomført ytterligere
lettelser i pengepolitikken. Styringsrenten i enkelte land
er negativ. Den europeiske sentralbanken, ESB, og Sveri-
ges Riksbank har i tillegg iverksatt ukonvensjonelle tiltak
for å motvirke faren for deflasjon og stimulere aktiviteten.
Betydelige mengder verdipapirer – herunder statsobliga-
sjoner – blir kjøpt i markedet.

Renten på langsiktige statsobligasjoner har fortsatt å
falle i mange land. Den ekspansive pengepolitikken, som
jeg akkurat nevnte, kanskje særlig fra ESB i den senere tid,
har bidratt til at de lange rentene har falt. Renteoppgan-
gen internasjonalt er skjøvet ytterligere ut i tid. Lave renter
ute påvirker utviklingen i kronen og dermed utsiktene for
inflasjonen her hjemme. Det bidrar til lave renter også i
Norge.

(Figur: Oljepris og kronekurs)
Det kraftige fallet i oljeprisen siden i fjor sommer har

påvirket utsiktene for norsk økonomi. Fallet i oljeprisen
kommer på toppen av en planlagt omstilling til et lavere
aktivitetsnivå i norsk oljesektor. Etter flere år med sterk
vekst i oljeinvesteringene ligger det nå an til en tilpasning
til et lavere aktivitetsnivå de neste par årene. Dette vil gi
negative ringvirkninger til resten av økonomien – altså til
fastlandsøkonomien.

Pengepolitikken kan ikke ta hovedansvaret for nødven-
dige omstillinger i økonomien. Men gjennom virkningene
på valutakursen kan pengepolitikken bidra til at omstillin-
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ger i næringslivet lettere kommer i gang. Så lenge det er
tillit til at inflasjonen holder seg lav og stabil over tid, kan
en markert svekkelse av kronekursen gå sammen med lav
rente.

La meg nå gå nærmere inn på gjennomføringen av
pengepolitikken det siste året.

Pengepolitikken gjennom 2014 var preget av stadig
lavere renter ute og svekkede vekstutsikter her hjemme.

(Figur: Petroleumsinvesteringer)
Norsk økonomi utviklet seg om lag som vi hadde sett

for oss ved inngangen til fjoråret. Men bildet endret seg
rett før sommeren. Før Norges Banks rentemøte i juni kom
informasjon som tydet på at oljeinvesteringene ville falle
kraftig særlig i 2015. Høy kostnadsvekst og fokusering på
bedre lønnsomhet bidro til at oljeselskapene strammet inn
sine investeringsplaner. På denne bakgrunn var det utsik-
ter til at veksten i norsk økonomi fremover kunne bli lavere
enn tidligere ventet. På rentemøtet i juni i fjor holdt Norges
Bank styringsrenten uendret, men nedjusterte prognosen
for styringsrenten fremover. Vi la vekt på at dersom vekst-
utsiktene skulle svekkes ytterligere, ville det bli aktuelt å
sette ned styringsrenten.

Utover høsten i fjor falt så oljeprisen markert, til rundt
70 dollar fatet i begynnelsen av desember. Det var om
lag 35 pst. lavere enn gjennomsnittet for første halvår i
fjor. Samtidig svekket kronen seg betydelig. En svakere
krone gjør at varer som vi importerer, blir dyrere. Sam-
tidig bedres konkurranseevnen for norske bedrifter som
møter konkurranse fra utlandet. Kronesvekkelsen demper
dermed virkningene på norsk økonomi av en lavere olje-
pris. Men utsiktene for norsk økonomi samlet sett var like-
vel klart svekket. På rentemøtet 10. desember i fjor la
Norges Bank særlig vekt på å redusere risikoen for en mar-
kert nedgang i norsk økonomi som en følge av det kraf-
tige fallet i oljeprisen. Styringsrenten ble derfor kuttet med
25 basispunkter til 1,25 pst. Analysen i vår pengepoli-
tiske rapport tilsa en styringsrente på dette nivået eller noe
lavere de nærmeste årene.

(Figur: Renteprognoser i ulike pengepolitiske rappor-
ter, PPR)

Frem mot rentemøtet i mars i år hadde norsk økonomi
utviklet seg om lag som anslått i desember i fjor. Prisveks-
ten var fortsatt nær 2,5 pst. Arbeidsledigheten hadde holdt
seg stabil og vært litt lavere enn ventet. Samtidig var utsik-
tene fremover svakere enn vi så for oss i desember. Oljepri-
sen hadde falt videre, og aktiviteten i petroleumsnæringen
så ut til å avta mer enn tidligere antatt, både i år og neste
år. Lønnsveksten i 2014 ble lavere enn lagt til grunn, og det
var utsikter til at lønningene fremover vil øke noe mindre
enn tidligere anslått.

På dette rentemøtet i mars la vi vekt på at styringsrenten
hadde blitt redusert i desember for – som jeg sa – å mot-
virke faren for en markert nedgang i norsk økonomi som
følge av en lavere oljepris. Så langt hadde utslagene i real-
økonomien vært relativt små. Samtidig hadde boligprisene
fortsatt å stige mye. Den sterke veksten i eiendomsprisene
kan føre til at gjeldsveksten tiltar. Det kan gjøre hushold-
ningene mer sårbare og utløse eller forsterke et tilbakeslag
i økonomien lenger frem i tid. Etter en samlet vurdering

valgte Norges Bank å holde styringsrenten uendret. Hvis
utviklingen i økonomien fremover blir om lag som anslått,
er det imidlertid utsikter til at renten vil bli satt ytterligere
ned i løpet av første halvår.

Analysen i vår siste pengepolitiske rapport tilsier at
kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi vil avta fremover.
Det er også utsikter til at arbeidsledigheten vil kunne øke
noe, men redusert arbeidsinnvandring vil trolig bidra til å
begrense oppgangen. Kronesvekkelsen siden i fjor høst vil
bidra til å holde prisveksten oppe den nærmeste tiden, men
lenger frem venter vi at inflasjonen vil kunne avta.

I pengepolitikken søker vi å dempe faren for at finan-
sielle ubalanser bygger seg opp, men pengepolitikken kan
ikke ta et hovedansvar for stabiliteten i det finansielle
systemet. Skulle finansielle ubalanser bygge seg videre
opp, kan kravet til den motsykliske kapitalbufferen i ban-
kene økes. Sterk vekst i boligpriser og gjeld kan også gjøre
det nødvendig å iverksette andre målrettede tiltak for å
dempe risikoen knyttet til den høye gjelden hos hushold-
ningene.

Finansdepartementet ba i mars i år Finanstilsynet vur-
dere om det er hensiktsmessig å iverksette tiltak som kan
begrense kreditt- og boligprisveksten. Finanstilsynet har
foreslått å skjerpe kravene til bankenes utlånspraksis for
boliglån. Norges Bank har i dag, 4. mai, avgitt sitt hørings-
svar. I svaret gir vi støtte til Finanstilsynets forslag, men
understreker at regelverket bør gi bankene fleksibilitet og
ansvar for å utføre gode kredittvurderinger. Norges Bank
anbefaler at den øvre grensen for belåningsgrad på 85 pst.
forskriftsfestes, men at bankene samtidig tillates å yte en
viss andel lån med høyere belåningsgrad enn 85 pst. Slike
kvoter for nye lån som overstiger et fastsatt krav, omta-
les gjerne som «fartsgrenser». Norges Bank anbefaler at
de skjerpede kravene til avdragsplikt for lån med høy
belåningsgrad og til gjeldsbetjeningsevne ikke forskrifts-
festes, men gis som retningslinjer. Kravene til en forsvarlig
utlånspraksis gjør bankene og husholdningene mer robuste
og bør anses som et varig, strukturelt tiltak.

La meg avslutte med å gå tilbake til den aktuelle situa-
sjonen og utfordringer for norsk økonomi. Siden i fjor
sommer er oljeprisen nær halvert. Så langt har effektene
på fastlandsøkonomien vært nokså små. Likevel må norsk
økonomi nå tilpasse seg en lavere etterspørsel fra oljesek-
toren og lavere oljeinntekter.

Overgangen til en oljedrevet økonomi med høy lønns-
evne kan sies å ha vært en behagelig reise. Returen, hvor
leverandørnæringen skal krympe og annen konkurranse-
utsatt virksomhet må vokse frem, blir mer krevende.

Utgangspunktet for å håndtere disse omstillingene vi
nå står foran, er godt. Vi har handlingsrom i den økono-
miske politikken. Inflasjonen og inflasjonsforventningene
er godt forankret, og kronekursen fungerer som en stabili-
sator. Og kanskje aller viktigst: Norsk næringsliv og par-
tene i arbeidslivet har tidligere vist evner til omstilling. Det
blir avgjørende også denne gangen.

Takk for oppmerksomheten.

Møtelederen: Takk skal du ha. Det var vektige ord, vil
jeg si.
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Da åpner jeg for spørsmålsrunden. Det er vel naturlig å
spørre om saksordføreren har et spørsmål eller to, så da gir
jeg deg ordet, og så tegner vi ytterligere talere deretter.

Tom E.B. Holthe (FrP): Takk for det, leder.
Jeg vil takke sentralbanksjefen for at han velger å bruke

så mye tid på komiteen i dag.
Finansmarkedsmeldingen tar inn over seg mange vik-

tige temaer, og det er hevet over enhver tvil at norsk øko-
nomi er inne i en omstillingsfase og antagelig vil være det
i lang tid framover. Vi vet jo hvilke vilkår finansnæringen
har i dag, men det kunne være interessant å høre hvilke
vilkår som kanskje bør være til stede for at finansnærin-
gen skal kunne klare den omstillingen som er nødvendig i
norsk økonomi.

Møtelederen: Truls Wickholm, vær så god.

Truls Wickholm (A): Tusen takk.
Sentralbanksjefen er jo inne på husholdningene og

boligmarkedet, og han er også inne på arbeidsdelingen
mellom Norges Bank og Finanstilsynet når det gjelder å
holde boligmarkedet i sjakk. Du nevner jo også hørings-
svaret i dag og en av vurderingene knyttet til det, men
kunne du sagt noe mer om du tenker at de tiltakene som
nå er kommet fra Finanstilsynet er nok, og om de er riktig
dimensjonert? Er vi der vi bør være, nå?

Møtelederen: Svein Flåtten, vær så god.

Svein Flåtten (H): Takk, leder, og takk til sentralbank-
sjefen for en oppdatert og aktuell redegjørelse.

Sentralbanksjefen sier at pengepolitikken ikke kan ta
hovedansvaret for nødvendige omstillinger, men at det er
den første forsvarslinjen. Kan sentralbanksjefen, for sin
del, slik han oppfatter det, si noe om arbeidsdelingen
mellom pengepolitikken og finanspolitikken i en omstil-
lingstid? Og i tilknytning til det: Har han noen vurdering
av hva slags type tiltak myndighetene kan gjennomføre
for å gjøre en slik omstilling lettere? La meg også legge
til det tredje spørsmålet: Er det noen områder av økono-
mien der sentralbanken og sentralbanksjefen oppfatter at
omstillingen fungerer bedre enn på andre områder?

Møtelederen: Da tror jeg vi tar en runde med svar på de
spørsmålene som nå er stilt, så får øvrige melde seg under
hans svar. Vær så god, sentralbanksjef.

Øystein Olsen: Takk for det. Det var brede spørsmål.
Jeg skal forsøke å svare på alle, så får dere komme tilbake
til dem hvis svarene ikke er utfyllende nok.

Til det første, fra Tom E.B. Holthe, om vilkår for
finansnæringen når man er fremoverskuende, slik jeg
tolker spørsmålet: Det er et veldig bredt spørsmål, hvor
Norges Bank ikke akkurat nå har en fersk utredning med
det som hovedfokus, men det er helt klart at vi i disse tider
først og fremst er opptatt av å høste og lære av erfaringer
fra krisen. For om det ikke var en entydig bankkrise, var
det en finanskrise, og problemene startet på mange måter

i utlånspraksis og utfordringer i selve finansnæringen og
har spredt seg derfra til resten av økonomien. Det er på
basis av de erfaringene man nå søker å løse de problemene
på internasjonal basis, og da synes jeg stadig de hoved-
stolpene som ligger i det nye reguleringsregimet som er på
vei, er viktige å få på plass. Det er solide og mer robuste
banker, med høyere soliditet og klart høyere krav til kapi-
taldekning enn det vi hadde i forkant av krisen. Det var en
tung lærdom.

Vi lærte også at finansnæringen i et land kan bli rammet
og påført problemer utenfra gjennom de internasjonale
finansieringsmarkedene, så man må også være opptatt av
passende likviditetskrav, som det heter, en passende lang-
siktig finansiering når det gjelder bankenes oppgave, lik-
viditetsbuffere når det gjelder å motstå kapitaltørke og
utstrømming av kapital i en kortere, avgrenset periode, osv.
Dette har jeg omtalt i generelle vendinger i de nye kravene
som er på vei.

Hvis vi i tillegg til det sørger for å ha et banksystem som
fungerer også ved at det er konkurranse mellom ulike insti-
tusjoner og mellom banker, tror jeg myndighetene kommer
langt hvis de kan sørge for disse hovedpilarene. Jeg tror jeg
vil svare såpass generelt på det spørsmålet.

Til spørsmålet fra Truls Wickholm om forslagene som
har kommet fra Finanstilsynet, etter oppfordring, er riktig
dimensjonert, er mitt korte svar at vi ikke har noe å tilføye.
I vårt høringssvar i dag har vi holdt oss til den virkemid-
delpakken, tiltakspakken, som de har foreslått. Men vi har
også en litt fyldigere redegjørelse, som handler om baktep-
pet for hvorfor gjeldssituasjonen har utviklet seg som den
har gjort, og som den gjør, blant husholdningene, og hvor-
for boligmarkedet er såpass stramt som det er i Norge. Jeg
tror jeg skal være litt mer presis i mitt svar:

Når det gjelder konkrete reguleringstiltak, er det en
ganske utfyllende liste, og vi har ikke noe å tilføye i så
måte. Men i tråd med tilspranget i vårt høringssvar er
det klart at alle forhold som påvirker tilbudet av og etter-
spørselen etter boliger, er av betydning. Det er et bolig-
marked her som har vært stramt. Jeg sier ikke at det har
vært bygget for lite, men de fleste regnestykker som kart-
legger igangsetting og fullføring av nye boliger og sam-
menholder det med befolkningsveksten i den perioden vi
har bak oss, bidrar til å forklare hvorfor det er et stramt
boligmarked.

Det er ingen tvil om at det er et dilemma for sentral-
banker – ikke minst Norges Bank – at renten er lav, av
mange gode grunner som jeg har nevnt, og at det koster lite
å låne penger, er en driver for nettopp det å låne penger.
Så hvis man mener at renten er et godt stykke unna å
være normal, er situasjonen tilsvarende unormal. Det er én
begrunnelse – sier Finanstilsynet selv – for at de foreslår
tiltak som de selv beskriver som inngripende.

Det vi understreker i vårt høringssvar, er at vi synes det
er viktig å få på plass strukturelle tiltak, som vi kaller det,
som ikke er altfor situasjonsspesifikke, men som kan være
der også når ting endrer seg, og at det bør være førende når
man dimensjonerer disse tiltakene.

Til Svein Flåttens spørsmål om pengepolitikkens rolle i
en omstillingstid og spesielt om forholdet til finanspolitik-
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ken: Nå gjentar jeg meg selv litt, men så lenge inflasjonen
er godt forankret og forventningene om fremtidig inflasjon
er de samme, i tråd med mandatet for pengepolitikken,
utøver vi fleksibel inflasjonsstyring, dvs. at vi tar hensyn
også til utviklingen i produksjon og sysselsetting og føl-
gelig alle forhold som påvirker både inflasjonsutsikter og
stabiliteten i økonomien fremover i tid.

Så har pengepolitikken den veldig store fordelen at
man kan reagere raskt. Så lenge man har handlingsrom en
bestemt vei, kan man reagere raskt, enten ved å sette renten
opp eller ved å sette den ned, dersom situasjonen skulle
tilsi det. Dersom konjunkturene avtar eller svikter, kan
man sette renten raskt ned – hvilket myndighetene gjorde
f.eks. i krisen i 2008. Da hadde man et betydelig handlings-
rom i pengepolitikken. I den situasjonen reagerte finans-
politikken også. Det mener jeg også var godt begrunnet,
for det var virkelig en krise, med betydelig fare for at
arbeidsledigheten ville øke.

Når det gjelder finanspolitikkens rolle i en omstillings-
tid, vil jeg si at så lenge det skjer en avdemping av veks-
ten, slik vi nå opplever det – vi har i dag sagt at vi ikke har
noen krise i økonomien – kan det være grunner til å vise
tilbakeholdenhet i finanspolitikken, også fordi lavere olje-
pris i dagens situasjon innebærer at man over tid, i et lengre
perspektiv, har fått og får mindre penger å rutte med hvis
oljeprisen forblir lav. Men jeg vil ikke sitte her og si at hvis
krisen blir veldig mye mer alvorlig, er det ikke naturlig at
finanspolitikken også kan spille en rolle, for vi har jo hand-
lingsrom i finanspolitikken for å motvirke en eventuelt
enda sterkere økning i ledigheten enn det bildet vi nå ser.
Så på kort sikt mener jeg at det er fornuftig at pengepoli-
tikken har den rollen, og at den er et førstelinjeforsvar, som
kan reagere raskt og være målrettet, mens det tar lengre tid
å reagere i finanspolitikken. Men selvfølgelig, hvis krisen
blir alvorlig – vi brukte penger, som vi hadde, i 2008. En
rekke andre land brukte for øvrig også penger – som de
ikke hadde.

Jeg synes det er vanskelig å være spesifikk i svaret på
den siste delen av spørsmålet, som gjelder i hvilke deler
av økonomien omstillingene ser ut til å ha kommet lengst.
Det krever en nærmere analyse, men jeg har lyst å være
såpass optimistisk på vegne av det vi ser i oljenæringen,
med den teknologien som er utviklet over tid, og med den
høye kompetansen som personene i sektoren åpenbart har,
enten det er ingeniører eller andre, at jeg vil si at den
typen arbeidskraft og ressurser er anvendbare også andre
steder, og at de er i stand til å få seg nye jobber. Det er
noe ved ledighetstallene som peker i den retningen: De har
fått seg nye jobber, og de er sånn sett omstillingsdyktige.
Noe av det samme kan også gjelde entreprenører og men-
nesker som besitter kapital, og som – når mulighetene blir
litt færre, f.eks. i oljenæringen – er i stand til å utnytte sin
kreativitet og kapital på andre områder. Jeg er såpass opti-
mistisk når det gjelder de miljøene vi har bygget opp over
flere tiår. Men dette blir litt sånn kvalifisert synsing.

Møtelederen: Det siste er jo helt ukjent for politikere.
(Munterhet i rommet) Jeg tror vi tar godt imot det også.

Da har jeg undertegnede, Heidi Nordby Lunde og Tor

Arne Bell Ljunggren på talerlisten. Hvis det er flere, får
dere melde dere etter hvert.

Jeg har lyst å gripe fatt i to temaer som du var innom
i redegjørelsen. Det første er antall ledige. Hvis du ser litt
tilbake, da vi ante at 2015 ble et litt annerledes år enn vi
trodde, med fallende oljepris osv., er det noe i utviklings-
trekkene i norsk økonomi som du vil si har gått på en
annen måte enn du forventet, f.eks. da du så dette i fjor
høst, også når det gjelder ledighet?

Jeg skjønner at dere skal ha et rentemøte hvert øye-
blikk, så jeg skal ikke spørre mer om det. Men den norske
kronen har jo falt betydelig i verdi, særlig målt mot dolla-
ren, men for så vidt også målt mot euroen. Var den overvur-
dert, slik at fallet ble større enn de underliggende parame-
terne skulle tilsi? Hvilke vurderinger har du rundt kronens
verdi og utsikter for det? Det er viktig med både olje-
pris og valutakurs, men også om vi får drivkraft og driv-
hjelp til økonomisk omstilling, som vi jo har hatt gjennom
kursfallet.

Da var det Heidi Nordby Lunde – vær så god.

Heidi Nordby Lunde (H): Takk, leder. En optimistisk
sentralbanksjef skal man ikke kimse av, og de spørsmålene
bygger vel litt på hverandre. Det var visst sentralbanksje-
fen selv som var inne på det om «fra særstilling til omstil-
ling» i sin egen årstale. Det er jo ikke alle som snakker om
omstilling med positivt fortegn, med de mulighetene som
det gir, og som du akkurat var inne på. Men du sier jo her
at valutakursen kan bidra til at omstillingen i næringslivet
lettere kommer i gang, og du kan gjerne utdype litt. Du var
inne på det når det gjelder hvilke områder, kanskje hvilke
næringer man ser det i, og hvilke muligheter det gir.

Møtelederen: Så var det Ljunggren, vær så god.

Tor Arne Bell Ljunggren (A): Takk. Jeg tror at jeg
med trygghet kan si at husholdningenes økonomi påvir-
kes i stor grad av forholdet til fast eiendom. Når vi nå
ser på det nye egenkapitalkravet eller opprettholdelsen av
et slikt krav for husholdningene, hvordan vurderer sentral-
banksjefen at økonomien vil utvikle seg i gruppa «eiere
av egen bolig» versus gruppa «ikke eiere av egen bolig»?
Takk.

Møtelederen: Takk for det. Da er ordet sentralbanksje-
fens, og hvis det da er ytterligere spørsmål … Ja, da lurer
jeg på: Er det greit å ta et spørsmål til? Snorre Serigstad
Valen, vær så god.

Snorre Serigstad Valen (SV): Tusen takk, leder.
Det er jo, som sentralbanksjefen er inne på, en omstil-
ling vi skal gjennom. Den oppleves i oljenæringen og
i leverandørindustrien først og vil vel over tid kunne
føre til lavere etterspørsel i en del markeder. Hvor mye
mer prisvekst i boligmarkedet er bærekraftig og kan vi
tåle før det blir et uakseptabelt stort gap mellom real-
økonomien og folks gjeldsbelastning? Og er tiltakene
Finanstilsynet har foreslått, tilstrekkelige for å tette det
gapet?
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Møtelederen: Vær så god.

Øystein Olsen: Takk for det.
Til lederens spørsmål, som var ganske konkrete, det

første på ledighetsutviklingen, la oss si sammenholdt med
det bildet vi så for oss i fjor høst. Det korte svaret her er
at – og særlig når man fokuserer på registrert ledige, der
kom det nye tall i dag – selv med det nye tallet er den
utviklingen som har funnet sted i ledigheten, om lag som
vi hadde anslått, dvs. ikke mer dramatisk. Så får man et
litt nyansert bilde av det hvis man ser på utviklingen i
AKU-ledigheten, altså arbeidskraftundersøkelsen til Sta-
tistisk sentralbyrå, som for det første er en utvalgsundersø-
kelse. Der ligger det en utvalgsusikkerhet. Der har ledighe-
ten gått litt opp og litt mer markert opp, men heller ikke det
er dramatisk i forhold til det man kunne forvente. Ledig-
heten der, målt på AKU, er vel oppe i 4,1 pst. Men ledig-
heten der har vært litt sterkere, litt mer markert enn for
utviklingen i registrert ledige. En mulig årsak er at defini-
sjonen på ledige, ifølge AKU, er bredere enn for dem som
registrerer seg ledige på arbeidskontorene, fordi man spør
rett og slett folk om de aktivt har tilbudt sin arbeidskraft.
Hvis de svarer ja på det spørsmålet, er de definert som
arbeidsledige, litt enkelt sagt.

En mulighet i dagens situasjon kan være at en god del
av de som blir ledige, kan tenkes å være folk med ganske
høy utdanning i oljenæringen og beslektede virksomheter,
og som ikke har samme tilbøyelighet til å melde seg på
arbeidskontorene som øvrige. Følgelig kan den ledighets-
utviklingen som vi ser i AKU, være noe annet enn utvalgs-
usikkerhet og være noe som dekker den type realiteter.
Dette følger vi veldig nøye med på, men allikevel vil jeg
ikke avvike fra mitt hovedsvar, som er at ledighetsutvik-
lingen så langt har vært om lag på linje med det vi så for
oss.

Hvis jeg skal kommentere kronekursutviklingen, skal
jeg være enda mer ydmyk når det gjelder vår evne til å for-
utse og si at kronekursen i grunnen har beveget seg akkurat
slik vi ventet. Det sier jeg ikke. Men hovedbildet er likevel
det at etter at kronekursen, utviklingen, snudde inn i fjor-
året, og etter hvert som kronekursen svekket seg i kjølvan-
net av oljeprisen, var det en veldig forutsigbar utvikling
og en naturlig tilpasning av en valutakurs til at en veldig
viktig inntektskilde ikke ble borte, slett ikke ble borte, men
at inntektene kanskje forventningsmessig ble på et mye
lavere nivå, slik vurderingene da var eller er i valutamarke-
det. Så kronekursen svekket seg veldig markant i kjølvan-
net av at oljeprisen falt og har senere langt på vei reflektert
at oljeprisen har beveget seg litt opp og ned igjen, i til-
legg til at Norges Banks signaler om renten også har vært
av betydning. Men hvis jeg går tilbake et par rentemøter,
har ikke utviklingen i kronekursen heller, grovt sagt, vært
veldig annerledes enn det vi la til grunn da vi fastsatte
renten, og det bildet står fortsatt.

Det er kanskje overgangen til spørsmålet fra Heidi
Nordby Lunde om kronekursens funksjon, så å si. Den
virker som en buffer, sa jeg, for økonomien når oljeprisen
faller, og hvis det bildet varer ved, blir oljeinntektene våre
over tid vesentlig lavere. For å kunne opprettholde full sys-

selsetting og god aktivitet i økonomien over tid da, vil det
i en ny likevekt, lenger frem i tid med nødvendighet måtte
vokse frem mer av annen type konkurranseutsatt virksom-
het for at vi skal kunne ha balanse i økonomien. Det er en
nødvendighet. Det er motstykket til det faktum at da vi fikk
oljeinntekter og faset det inn i økonomien, så er en nødven-
dig samfunnsøkonomisk kostnad der at deler av konkur-
ranseutsatt næringsliv blir konkurrert ut. Det er en natur-
lig tilpasning. Det kan skje uten arbeidsledighet, men det
gjenstår å se.

Nå er det den motsatte prosessen som vi kanskje er inne
i, omstillingen vi er inne i, i større eller mindre omfang,
avhengig av hvordan det går med oljeprisen fremover. Og
i den sammenheng kan pengepolitikken hjelpe, fordi hvis
oljeprisen blir på et mye lavere nivå, har du behov for en
litt lavere realkurs eller lavere reallønn – for det er en nær
sammenheng her – enn alternativet. Den lavere reallønnen
kan finne sted på to måter: Enten kan lønnstakerne ta hele
støyten – om ikke det kreves lønnsnedslag, så må hele til-
pasningen til lavere reallønn komme via lønningene – eller
så kan kronekursen hjelpe til på den tilpasningen og sånn
sett avlaste den tilpasningen som skjer via lønnsdannelsen.
Ikke helt, det bør ikke skje, lønnstakerne bør ikke glemme
sin rolle, partene i arbeidslivet mer generelt, men krone-
kursen kan hjelpe til som en stabilisator og som en buffer
på veien mot en potensielt sett lavere reallønn, hvis det er
det vi trenger.

Så til spørsmålet fra Ljunggren om å leie versus å eie.
(Latter i rommet). Her skal jeg være tilbakeholden. Jeg kan
ikke si at selv om vi lever i litt unormale tider – renten
er lav, det kommer kanskje, som et motstykke til det, nye
tiltak for å begrense utlånspraksisen – skal det rokke fun-
damentalt ved det som er litt grunnleggende hos det norske
folk, nemlig at man ønsker å eie sin egen bolig. Det er
ikke bare av økonomiske grunner, mener og tror jeg, så jeg
tror det skal litt til før man rokker veldig ved det, så lenge
det ikke gjennomføres ganske grunnleggende skatterefor-
mer, med en tung boligbeskatning. For det er ingen tvil
om at hvis man tenker seg en skattereform med en bolig-
beskatning av et helt annet omfang enn det vi har i dag, så
virker det skjerpende, altså det blir mindre lønnsomt å eie i
forhold til å leie. Så det trekker i retning av flere leietakere.

Til Snorre Serigstad Valen og hva slags prisvekst vi
kan tåle i boligmarkedet. Det er ingen tvil om at boligpris-
vekst er det som driver husholdningenes gjeldsutvikling.
Følgelig er det at boligprisene vokser – og vokser ganske
sterkt – med påfølgende gjelds- og låneopptak, en ved-
varende bekymring hos oss og hos myndighetene. Men å
si akkurat hvor balansen går, og hvor tippepunktet er, er
veldig, veldig vanskelig. Jeg vil si det slik at det som er
spist, og det som er bak oss, er jo bak oss. Gjelden er blitt
så høy. Boligprisene er kommet opp på det nivået det er.

Jeg tror det beste vi kan håpe på, er – jeg holdt på
si – å sørge for en jevn utvikling fremover, med mye lavere
og mer dempet boligprisutvikling, for hvis det kommer
en brå justering nedover, er det akkurat en situasjon som
man forsøker å unngå. Jeg kan ikke svare mer presist
enn det – heller ikke på det spørsmålet. (Munterhet i
rommet)
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Møtelederen: Jeg vet ikke om Serigstad Valen skal ut
på boligmarkedet og vil sikre seg en gevinst her. (Latter i
rommet).

Da er det siste runde med spørsmål. Foreløpig er det
Svein Flåtten og Marianne Marthinsen. Er det øvrige, meld
dere under Svein Flåttens spørsmål. Vær så god.

Svein Flåtten (H): Takk, leder.
Det er en oppfølging av mitt forrige spørsmål, om

avveiningen mellom finanspolitikk og pengepolitikk. Sen-
tralbanksjefen har flere ganger kommet tilbake til finans-
krisen og til hvordan rask innsats fra pengepolitikken da
ble fulgt opp med finanspolitiske tiltak. Han sier – som
alle mener, foreløpig – at vi er ikke der, og forhåpentligvis
kommer vi heller ikke dit.

Spørsmålet mitt er egentlig slik: Med det pengepoli-
tiske rommet som nå gjenstår – vi er jo i en annen situasjon
enn vi var under finanskrisen – blir vi da enda mer og enda
raskere avhengig av en komplementerende finanspolitikk?

Møtelederen: Marianne Marthinsen.

Marianne Marthinsen (A): Takk skal du ha, leder.
Dette er først og fremst en høring om norsk pengepoli-

tikk, men jeg vil anta at sentralbanken også følger ganske
nøye med på utøvelsen av pengepolitikken i våre nabo-
land, og særlig blant våre viktigste handelspartnere. Den
europeiske sentralbanken satte i gang med sine oppkjøp av
statsobligasjoner i mars. Jeg lurer da på om sentralbanksje-
fen allerede nå har noen vurdering av effekten av det tilta-
ket og eventuelle konsekvenser som dette kan ha for vårt
pengepolitiske handlingsrom i tiden som kommer?

Møtelederen: Siden vi er på det internasjonale mar-
kedet, kunne det vært fristende å spørre om sentralbank-
sjefen har noen vurdering av hvordan den svenske banken
har agert i det siste. Det har i hvert fall forbauset en del
observatører.

Vær så god, sentralbanksjef.

Øystein Olsen: Jeg sier – til Marianne Marthinsen – at
jeg smilte bare fordi jeg ofte får dette spørsmålet noen
dager før rentemøtet (munterhet i rommet), for liksom å
uteske hva vi skal si og gjøre. Det var ikke noe annet i
min kommentar til andre sentralbankers handlingsmøns-
ter. (Munterhet i rommet)

Jeg tar det kronologisk og starter med Svein Flåttens
spørsmål, som jeg forsto på den måten at med det gjenstå-
ende handlingsrommet som vi har i pengepolitikken, som
er mer begrenset enn det vi hadde ved inngangen til sep-
tember 2008, er det korte svaret ja. Hvis man kommer dit
at man har brukt opp handlingsrommet, eller det er svært
begrenset, vil det isolert sett – gitt en bestemt hendelse
av kraftig omfang, som tilsier ekspansiv økonomisk poli-
tikk – tilsi at det raskere kan bli behov for finanspolitiske
tiltak i en slik type situasjon.

Men jeg vil understreke at vår rente er ikke null. Vi har
fortsatt handlingsrom begge veier. Vi har erfaring for at
både enkelthandlinger hvor handlingen er en kvarting ned,

25 punkter ned, og signaler om tilsvarende, med utgangs-
punkt i dagens rentenivå, er et ganske kraftfullt signal fra
en sentralbank, og særlig i en situasjon hvor andre sen-
tralbanker ligger godt under oss, på ulike plan – bare for
å understreke at handlingsrommet vårt i pengepolitikken
ikke er borte. Men rent logisk følger – som første del av
svaret på ditt spørsmål – at når den tid kommer, tilsier det
at en gitt kraftig hendelse lettere og raskere kan følges opp
av en komplementerende finanspolitikk.

Til Marianne Marthinsens spørsmål om andre sentral-
bankers politikk: Også sentralbanker har lenge erkjent at
her er de i et litt ukjent terreng, dette er et litt nytt ter-
ritorium for sentralbanker. Fortsatt snakker man om «The
Zero Lower Bound». Det er altså en nedre grense på null
– renten kan ikke komme under null. Man bruker ikke dette
uttrykket så ofte lenger, for noen renter har kommet litt
på nedsiden av null. Samtidig har sentralbanker utvidet sin
pengepolitikk gjennom det som kalles kvantitative lettel-
ser, hvor siktemålet er å påvirke publikums renter – andre
renter i markedet – mer direkte blir å tilføre store mengder
likviditet i ulike varianter.

Når det gjelder hvordan det virker, må jeg si at sen-
tralbanker fortsatt er i en læringsfase, så det er usikker-
het knyttet til virkningene. Men jeg nevnte vel i mitt inn-
legg USA, fordi den amerikanske sentralbanken er den
som har kjørt denne politikken lengst. De har gått igjen-
nom hele syklusen, på den måten at de også har reversert
tiltakene, slik de varslet. De største advarslene går jo i ret-
ning av at disse tiltakene ikke blir reversert, fordi det da
vil virke inflatorisk når situasjonen blir normal. Jeg synes
det som har skjedd i USA, er en positiv erfaring – også
på den måten at de har reversert tiltakene. Den ameri-
kanske sentralbankens egne analyser sier at politikken har
virket.

Så er ESB kommet etter skrittvis – iflere varianter. De
er i ferd med å utvikle en tilsvarende kommunikasjon nå.
Jeg vil ikke bestride deres nåværende analyser, som sier at
de spirene til en mer positiv utvikling i deler av nærings-
livet og i europeisk økonomi vi nå ser, delvis er et resultat
av denne politikken. Det er ingen grunn til å bestride det,
mener jeg.

Så til spørsmålet om Sveriges Riksbanks siste tiltak for
å bringe renten under null og det at Riksbanken har iverk-
satt den type kvantitative lettelser: For det første vil jeg nå,
noen få dager før rentemøtet, understreke at Norges Bank
er langt fra en sånn situasjon. Vi har ikke tenkt tanken en
gang. Det er det samme svaret: Vi har fortsatt handlings-
rom i pengepolitikken, og vi tenker ikke tanken å gjøre
noe tilsvarende her. Men Sverige er i en helt annen situa-
sjon. De har ikke hatt våre vekstimpulser. De har fortsatt
mye høyere ledighet, selv om de har fått fart på økonomien.
Men de har en prisstigning som er på vei mot null, og de
frykter at den beveger seg under null.

Jeg vil her uttrykke en viss forståelse for at de har iverk-
satt tiltak, ved å gå tilbake til mars 2012, fra desember
2014. Sist gang Norges Bank satte ned renten, var i mars
2012. Da pekte alle pilene for norsk økonomi oppover.
Boligmarkedet vil jeg ikke engang snakke om. Det var høy
veksttakt, sterk vekst i realøkonomien – det var god fart
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i norsk økonomi. Alt pekte oppover, bortsett fra inflasjo-
nen, som bl.a. i kjølvannet av en sterkere og sterkere krone
tikket nedover og nedover.

Det var en god del kritikk mot at vi i den situasjonen
satte ned renten, men det var fordi i en gitt situasjon, når
prisstigningen kommer – nærmer seg ikke bare under 1,
men nærmer seg null – bør sentralbanken reagere. Mange
ting er viktige, men når det nominelle ankerfestet, som jeg
også har beskrevet her, viser tegn til å svikte, bør sentral-

bankene reagere i forkant av dette og motvirke en sånn
spiral. Situasjonen er ikke helt parallell den til Sverige.
Likevel vil jeg svare på den måten.

Møtelederen: Vi takker sentralbanksjefen. Det ble bre-
dere og bredere temaer etter som spørsmålene kom, men
det er en god mulighet for oss til å spørre en så sentral
person om både det ene og det andre. Takk for det.

Da tar vi en pause frem til kl. 15. Da fortsetter høringen.

Høringen ble avsluttet kl. 14.21.
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