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 Statlig – lansert i jan 2008
 Fra 1. januar 2010 organisert som del av Forbrukerrådet

Fem medarbeidere:
 Nettansvarlig bank
 Nettansvarlig forsikring
 Nettansvarlig Sende penger hjem
 IKT-sjef
 Redaktør og daglig leder



Bedre konkurranse i 
forbrukermarkedet for 
finansielle tjenester

Mobilitet og marginer

..dette skaper ...Finansportalen produserer ... ..slik at forbruker ... ..og derfor ...

Datagrunnlag med riktig og 
fullstendig informasjon om 
priser og kvalitet ved vesentlige 
produkter

Feilprosent

Brukerundersøkelser

Produkt- og 
prissammenligninger som viser 
gevinster ved å forhandle

Kan måles internt

Interaktive verktøy som 
forenkler forhandlinger

Brukerundersøkelser

Redaksjonelt stoff som 
stimulerer til å forhandle

Brukerundersøkelser

Innspill til regelendringer som 
øker FP’s måloppnåelse

Brukerundersøkelser

Har oversikt over alle 
sine alternativer lett 
tilgjengelig

Distribusjonsstatistikk 
Egen brukerstatistikk

Kjenner sine 
rettigheter, 
lønnsomhetskriterier 
og kan forhandle

Brukerundersøkelser

Har lave byttekostnader

Brukerundersøkelser

Er motivert til å 
forhandle

Brukerundersøkelser

Pruter eller bytter 
leverandør når det 
lønner seg



Finansportalen- den store organisasjonen

Dataleverandører og/eller finansaktører:

 222 banker og finansinstitusjoner

 14 forsikringsselskaper

 Oslo Børs data om cirka 120 verdipapirfond 

 152 Nasjonale og internasjonale pengeoverføringsforetak
 143 banker
 5 nettbaserte betalingsforetak (MTO)
 4 betalingsforetak med filialnett (MTO)



Finansportalen – den store organisasjonen 
(forts)

I tillegg:

 Distributører (nettmedier)

 Forvaltningsleverandør (teknisk)

 Driftsleverandør (maskinvare)

 Utviklere av nye løsninger (programmerere hos ulike 
leverandører)



Så fullstendig er Finansportalen:
Per 25.10.10: 

 971 bankspareprodukter, 717 boliglån, 129 smålån, 396 prislister for 
dagligbanktjenester inkl. debet- og kredittkort

Til sammen representerer bankproduktene over 65 000 dataelementer

I tillegg:
 Vilkår for cirka 80 skadeforsikringsprodukter innen reise, bil, innbo og villa
 Historiske data knyttet til ca 120 verdipapirfond

Fra 2009 ble vårt datagrunnlag tatt i bruk av Statistisk sentralbyrå til bruk for 
offentlig statistikk (på oppdrag fra Norges Bank) om priser på banktjenester. 



Vi deler data med andre medier

Bruk av grunnlagsdata (feed); NYTT: Portabel boliglånskalkulator



Vår effekt på samfunnet hittil

Bytt Bank 
Lansert 28. Januar 2009 - «Call to action» fra hovedsiden og bankrelaterte deler av løsningen

 Per 25. oktober 2010 har nesten 11.000 forbrukere sendt e-post 

 17 % har sendt henvendelse med ønske om bytte av bankforbindelse
 48 %  har bedt om å få et tilbud
 35 % har bedt sin nåværende bankforbindelse om bedre betingelser

 Billigste - dyreste boliglån:  2,8 – 5,5 pst effektiv rente
 Mulig sparing 17.000 kroner per år (forutsatt boliglån 1.000.000)

Dersom hver bytt-bank henvendelse har medført 10.000 kroner spart per forbruker per år, har 
løsningen hittil hatt en direkte positiv effekt på  husholdningenes økonomi  på 11 mill kroner per 
år



Database

Redaksjonellt 
miljø
CMS

Finansportalen.no



Hvordan legge inn data manuelt?

Datafanger
 Nettside laget for innlasting av data
 Brukes først og fremst av leverandørene (banker, 

forsikringsselskaper, etc..)
 Finansportalen, innlegging av data og kvalitetssikring



Finansportalen.no

Datafanger

Leverandør

Finansportalen

Redaksjonelt innhold

Kvalitetssikring 
& adm

Automatiske 
feeder

Finansportalen.no - oversikt



Offentliggjøring

Kontakt, 
nettverk, 
arbeidsmøter 
og praktisk 
samarbeid m/ 
leverandører og 
organisasjoner 

Utarbeide og 
dokumentere felles 
forståelse av 
datagrunnlaget

Legger data ut i 
finansportalen.no

Leverandører, 
finansportale og 
automatiske feeder 

Finansportalen 
bruker manuelle og 
automatiske verktøy 

Datainnsamlingsprosess



Prosjekter

 Sende Penger Hjem  - 8. nov 2010







Ny arkitektur
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