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Er vi ferdige nå?
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Hvor startet det?
(for alvor?)

Financial Services Action plan – 1999-2005: 42 tiltak med formål

–Å sette EU i stand til å respondere raskt ved behov for nye eller justerte regler

–Fjerne eventuell gjenværende fragmentering av kapitalmarkedene for å redusere 

kapitalkostnadene

–Sikre fri flyt av finansielle tjenester både for brukere og leverandører – og 

samtidig sikre investorvern

–Bedre tilsynsmessig samarbeid over grensene og 

–Etablere en integrert infrastruktur innenfor EU for finansielle transaksjoner

Strategiske hovedmål:

–Ett indre marked for finansielle tjenester og produkter

–Åpne og trygge markeder for ikke-profesjonelle kunder

–Styrke rammeverk og tilsyn
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Hvordan fortsatte det?
Finanskrisen 2008

Analyser opp og ned: hvordan kunne dette skje, og hvordan skal man unngå 

at det skjer igjen? 

Forsterkede kapitalkrav til bankene

Koordinerte regler på tvers av EU for å sikre tidlig samarbeid ved kriser i 

internasjonale selskapsgrupper

Regler om godtgjørelsesordninger – bonusbegrensninger

Transparens AIFMD – innsyn i store porteføljer, og kontroll med forvalterne
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Hvordan fortsatte det?
Og hva skjer da med tilgang på kapital?

Eksempler:

–Bankene er sånn passe ivrige på å låne ut til risikofylte prosjekter og SMB

–AIF- ikke pass overfor ikke-profesjonelle

Reparasjonsrunden innledes:

–Undergrupper av AIF får pass overfor ikke-proffe på ulike vilkår

• EuVECA

• EuSEF

• ELTIF

– Ingen av disse er på plass i Norge foreløpig

2015: Action plan for kapitalmarkedsunionen

–Skape et reelt indre marked innen 2019 (men var det ikke det FSAP skulle 

løse?)
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Hvordan fortsatte det?
Kapitalmarkedsunionen

Reell utvidelse av finansieringsmuligheter både for små og store selskaper

–Legge til rette for at andre utlånsaktører kan konkurrere med bankene

• Prospektregler – tilpasse informasjonskravene bedre

• Utlånsfond

• Crowd funding

Bedre utlånskapasiteten for bankene

Forenkling av grensekryssende investeringer (også utenfor 

fondsinvesteringer)

Stimulere til økte investeringer fra investorsiden

–Digitalisering av salg og rådgivning for retail

–Se på kapitalkravene for forsikringsselskaper – spesielt for aksjer og 

infrastruktur

–Fondsdistribusjon – er det fortsatt barrierer, og er de i tilfelle for høye?
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Hvordan fortsatte det?
Consumer Financial Services Action Plan

Mars 2017 – avledet av Kapitalmarkedsunionen – "Better Products, More 
Choice"

–Øke investorenes tillit til produkter som leveres i andre EU-land

–Redusere rettslige og regulatoriske hindre for virksomheter som ønsker å 
ekspandere utenfor hhjemlandet

–FinTech

• Legge til rette for elektronisk ID ()

• Observere utviklingen

• Regulere hvis nødvendig

– 12 spesifikke tiltak

Planen gjelder finansielle tjenester i vid forstand, bl. a.

–Finansiering – standarder for kredittvurderinger

–Betalingstjenester – skifte av tjenesteleverandør

–Sammenlikningssider for finansielle produkter

–Forsikring (motorvogn) 
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Hvordan fortsatte det?

FinTech Action Plan

Del av Kapitalmarkedsunionen

Publisert 8. mars 2018

Legge til rette for innovasjon innenfor forsvarlige rettslige rammer:

–Kommisjonen skal tilrettelegge et samarbeidsforum for myndigheter og 
tilbydere av teknologiske tjenester

–Observasjonssenter for blockchain (allerede etablert) – skal utarbeide strategi 
for distributed ledger-teknologi og block chain på tvers av økonomiske sektorer

–Gjennomføring av høringer for å fremme digitalisering av opplysninger om 
noterte selskaper

–Forslag til ny forordning om crowd funding, forslag fremlagt fra kommisjonen 
8. mars 2018, monitorering av krypto-assets og ICO's for å vurdere evt, ny 
regulering
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Er vi ferdige nå?

Langt ifra…

Stadige initiativ:

– Finansiell stabilitet 

– Tilgang til kapital 

– Forbrukerbeskyttelse 

– Fri flyt av tjenester og produkter

– Holde følge med markedsutviklingen

– Disse hensynene virker til dels mot hverandre, og vi finner ikke balansen

I tillegg:

– Begrenset tillit til nasjonalstatenes evne og vilje til lojal implementering

• Økt bruk av forordninger på alle nivåer (1, 2, 2 ½) 

• Enorm detaljgrad 

• Guidelines, opinions and Q&A: er de egentlig bare veiledende?
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Hvordan skal selskapene møte flommen?

Alle mann på dekk? Noen menn på dekk?

Etablere og opprettholde gode lytteposter – unngå overraskelser

–VFF, abonnement på ESMA, Europalov, Finanstilsynet

–Få oversikt over omfanget – hva treffer?

– Ikke glem regulering som ikke er selskapsspesifikk for fondsforvaltere:

• MAR: fondene er investorer

• MiFID II 

• GDPR

–Les fortaler! Forklarer formålet med reguleringen, og kan bidra til forståelse av 

reglene 

Ikke vent på norsk implementering før man tar fatt, den kan være på én 

setning: forordning XXX gjelder som norsk forskrift.
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Hvordan skal selskapene møte flommen?

Og hvis det dreier seg om en elefant:

Analyse Beslutning Gjennomføring Opplæring
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Hvilken virksomhet driver vi i dag?

–Tjenestespekter

–Kunder

–Produkter

–Kanaler

–Avtalepartnere 

Hvilke systemer har vi i dag, hvilken funksjonalitet har disse?

Hvordan treffer den nye reguleringen vår virksomhet?

Steg 1: Kartlegging/analyse
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Strategiske beslutninger

– Vil de nye reglene påvirke vår organisering?

– Er det behov for å justere tjenestene våre?

• Eks: PRIIPs' effekt for obligasjoner: retail utelukkes fra target market

• MiFID II: skal vi gi råd til ikke-profesjonelle kunder? Skal vi være SI?

• AIFMD: skal vi utvide til ordreformidling?

Kommersielle endringer

– Får vi nye kommersielle muligheter pga endret konkurrentbilde?

– Finansielle implikasjoner

– Reforhandling av avtaler med leverandører, kunder etc

Systemendringer – f.eks. GDPR – håndtering av samtykker

Rutineendringer

Viktig at ledelsen er involvert tidlig

Steg 2: Beslutninger
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Formell implementering

–Vedta rutiner, ta i bruk nye systemer, etterleve nye avtaler

Reell implementering

–Ta inn over seg essensen i endringene

–Dette tar tid, krever kompetanse hos ressurspersoner, løpende oppfølging, 

evaluering, kontroll og korrigeringer

Steg 3 Implementering
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Spis elefanten i biter

Lag en opplæringsplan

–Del opp temaene

–Del opp de ansatte

–Sørg for at de mest sentrale delene gjentas

–Påse at alle deltar, de som viser størst interesse er gjerne de som trenger det 

minst

Steg 4: Oppæring 
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Steg 5: På'n igjen…(med nye endringer)

• Ikke sånn…
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Steg 5: På'n igjen…(med nye endringer)

• Men sånn !




