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Høringsuttalelse - NOU 2018:5 Kapital i omstillingens tid - 
Næringslivets tilgang til kapital  

Konkurransetilsynet viser til NOU 2018:5 – Kapital i omstillingens tid, sendt på høring av 
Nærings- og fiskeridepartementet. Tilsynet ønsker å knytte noen merknader til den delen av 
rapporten som omhandler regulering av banker, nærmere bestemt underkapittel 5.4.2.  
Utvalget peker på at utforming av norsk regulering, i tillegg til å ta hensyn til finansiell 
stabilitet, så langt som mulig bør ta hensyn til norske bankers konkurranseevne i lokale 
markeder. Utvalget anser det som viktig at effekter av ny regulering konsekvensutredes med 
hensyn til både gevinster og kostnader, både direkte for bankene og indirekte for 
finansieringen av norsk næringsliv. Videre anfører utvalget at avvikende reguleringer, både i 
omfang og tid, bør begrunnes særskilt, samt at Norge bør arbeide for full gjensidig 
anerkjennelse (resiprositet) for all regulering. Utvalget mener også at norsk kapitalregulering 
som utgangspunkt bør gjelde for alle aktører i det nasjonale markedet.  
Utvalgets anbefaling er dermed at utformingen av norsk regulering, i tillegg til å vektlegge 
finansiell stabilitet, så langt som mulig bør ta hensyn til norske bankers konkurranseevne i 
lokale markeder. Det anbefales også at eventuelle avvik i reguleringer fra praksis i EØS-
området bør begrunnes særskilt. 
Konkurransetilsynet deler utvalgets oppfatning på disse områdene. Tilsynet har tidligere 
kommet med høringsuttalelser som er i tråd med utvalgets anbefaling. Ved flere anledninger 
har tilsynet oppfordret til å vektlegge konkurransemessige hensyn ved innføring av ny 
regulering. Tilsynet har også oppfordret til en harmonisering av reguleringen av 
banknæringen, for å sikre konkurranse på like vilkår for banker med virksomhet i Norge.1 
Eksempelvis har Konkurransetilsynet i rapporten "Konkurransen i boliglånsmarkedet" 
foreslått at norske myndigheter bør tilstrebe en harmonisering med EUs 
kapitalkravsregelverk.2 Tilsynet har også pekt på at særnorsk regulering kan være med på å 
undergrave finansiell stabilitet.3 

                                                 
1 Se blant annet Høringsuttalelse – forskrifter om kapitalkrav, godtgjørelsesordninger mv., Høringsuttalelse – 
utkast til regler om systemviktige finansinstitusjoner, og Høringsuttalelse – beregningsgrunnlag for kapitalkrav. 
2 Rapporten er tilgjengelig fra http://www.konkurransetilsynet.no/nb-NO/aktuelt/nyheter/20152/rapport-sarbar-
konkurranse-i-boliglansmarkedet/ 
3 Artikkelen er tilgjengelig fra https://www.magma.no/kan-sarnorske-kapitalkrav-undergrave-stabiliteten 
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Konkurransetilsynet ønsker med dette å understreke viktigheten av at reguleringen i 
bankmarkedet utformes på en måte som sikrer like konkurransevilkår, og at eventuelle avvik 
fra EUs regelverk må begrunnes særskilt. 
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