
 

Finansnæringens autorisasjonsordninger 
Post PB 2572 Solli, 0202 Oslo    Besøk Hansteens gt. 2, Oslo 
Telefon +47 23 28 42 00    Web www.finaut.no    E-post post@finaut.no Side 1 av 1 

Mandat – Rådgivende regelverksutvalg  

Besluttet av FinAuts styre 23.11.2022  

Utvalgets oppgaver 

Rådgivende regelverksutvalg skal følge med på utviklingen av regelverk i Norge og EU på områder som har betydning for FinAut sin 
virksomhet. Rådgivende regelverksutvalg skal bidra til: 

- at FinAut har god kunnskap om regelutviklingen innen områder som er relevant for FinAut,  
- at basiskompetanse i kundebehandling samt fagplaner og godkjennings-, og autorisasjonsordninger videreutvikles,  
- at endringer innfases i rett tid. 
- gjennom å fange opp regelverksendringer på et tidlig stadium, bidra til strategisk utvikling av FinAut og gi relevante faglige innspill til 
forhold som berører autorisasjonsordningene.    

Utvalgets arbeid skal være rådgivende. Det operative ansvaret knyttet til justeringer av fagplaner o.l. er tillagt fagrådene.  
Utvalget opprettes av FinAuts styre. Det er styret som vedtar mandat og oppnevner medlemmer til utvalget. 
Rådgivende regelverksutvalg organiseres som et utvalg med de spesifikke oppgavene beskrevet i dette mandatet.  

Sammensetning 

Utvalget settes sammen av representanter fra FinAuts fagråd knyttet til de ulike ordningene, fortrinnsvis representanter med fagansvar for 
emnet regelverk, samt fra eierne: Finans Norge og VFF.  
I tillegg kan utvalget bestå av personer med kompetanse innen andre områder av betydning for ordningene.  
Representantene fra fagrådene skal være bindeledd begge veier mellom det aktuelle fagråd og regelverksutvalget. De skal følge 
regelverksutviklingen innen sitt område.   
Representanten fra Finans Norge og VFF har i oppgave å være bindeledd mellom Finans Norge/VFF og FinAut på regelverksområdet. 
FinAut oppnevner koordinator/sekretær for utvalget.   

Funksjonstid 

Medlemmer fra FinAuts fagråd følger samme funksjonstid som i fagrådene.  For andre medlemmer foreslår Finans Norge og VFF sitt 
medlem som oppnevnes av styret. Dette gjelder også for eventuelt andre ressurspersoner som administrasjonen ønsker som medlem. 
Funksjonstiden er i utgangspunktet to år fra oppnevning 1. april.  

Møtefrekvens  

Utvalget møtes 3-4 ganger i året. Det kan innkalles til møte utenom dette ved særlig behov. Utvalget gir uttalelser til fagrådene og til 
styret. Møtene vil derfor bli planlagt i forhold til deres møteplan. Utvalget sitt arbeid vil inngå som en del av saksforberedelsen til fagrådene 
og styret på relevante saker.    
Det skal skrives referat etter hvert møte.  Det skal tydelig komme frem om en sak er til orientering eller til behandling.  

Leveranser 

• Status i regelverksutviklingen i EU og Norge  
• Innspill til styret for behandling eller orientering, inkl. innspill til strategiprosess 
• Innspill til fagrådene som gjelder endringer i regelverk av mulig betydning for fagplanene  
• Innspill til mulige oppdateringsemner i fagplanene   
• Saker til orientering for fagrådene  
• Nyhetssaker til medlemmer  
• Innspill til høringer 


