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Mange har i løpet av de siste årene fattet interesse for digitale 
valutaer (eller såkalte kryptovalutaer), og da især bitcoins. 
Prisstigningen har vært helt formidabel! Natt til onsdag 06. 
desember 2017 så passerte prisen på én bitcoin 100 000 kr, og 
prisen har økt med rundt 25 % bare i løpet av den første uken i 
desember. Det er ingen tvil om at bitcoin dermed er et spennende 
investeringsobjekt. Men Oslo Unge Høyre mener det er på tide å ha 
en seriøs diskusjon om hvordan vi skal forholde oss til denne 
valutaen. 
Kina og Sør-Korea har valgt å forby bitcoins. Vi i Oslo Unge Høyre 
mener at dette er litt for drastisk. Vi ønsker ikke å forby bitcoins, 
men vi ønsker mer kontroll.  
 
Utfordringen med digitale valutaer som ikke er håndhevet av 
sentralbankene (som for eksempel bitcoins) er at de som kjøper 
bitcoins er anonyme. Det er få eller ingen kontrollmekanismer for å 
ansvarliggjøre de som kjøper slik digital valuta, og det er så å si 
umulig å spore kjøperne. Dermed er det vanskelig å si hva bitcoins 
brukes til. Mange er bekymret over at det kan brukes til korrupsjon 
eller til skatteunndragelse. En annen stor utfordring følger av at 
sentralbankene har liten kontroll og at svingningene i prisene er så 
store – det truer den finansielle stabiliteten. Dette kan igjen ha 
konsekvenser for resten av økonomien. 
 
På den annen side så er det ingen tvil om at digitale valutaer og 
teknologien disse bygger på, blokkjedeteknologi, kan ha positiv 
effekt på den økonomiske utviklingen. I en rapport fra Bank of 
England kommer det frem at dersom sentralbanker trykker 30 % av 
bruttonasjonalproduktet (BNP) i digital valuta, så kan det heve BNP 
med 3% på permanent basis. Dette skyldes bl. a. lavere 
transaksjonskostnader. Det er også mye billigere å trykke opp 
digital enn sedler og mynter. Derfor mener Oslo Unge Høyre at vi 
trenger reguleringer, men at vi vil ha noe forbud.  
 
Oslo Unge Høyre mener at det er viktig å respektere at Norges Bank 
har sitt mandat og vil som sådan ikke legge seg opp i hvorvidt 
Norges Bank skal utstede sin egen digitale valuta. Samtidig er det 



en forskjell på valutaen som Norges Bank utsteder og bitcoin. I og 
med at bitcoin ikke reguleres av sentralbanken, så er det et politisk 
spørsmål som krever politiske svar.  
Vi ønsker oss reguleringer som tvinger utstedere og kjøpere til å 
registrere seg. Dette er på linje med den reguleringen som 
Storbritannia og EU har innført. Dette vil fjerne den problematiske 
anonymiteten som har vært forbundet med kryptovalutaer, og vil 
gjøre det vanskeligere å bruke slike til kriminelle handlinger.  Rent 
konkret kan dette gjøres ved å innføre en lisens til å forhandle med 
bitcoins i Norge. Ved å lisensiere utstederne blir det også enklere å 
registrere kjøperne. Dette er mer effektivt enn å gå til handling mot 
kjøperne direkte.  
 
Oslo Unge Høyre vil: 

• Ikke forby kryptovalutaer, men innføre reguleringer som gjør det 
enklere å kontrollere transaksjonene ved å fjerne anonymiteten til 
kjøperne 

• Ikke legge føringer for Norges Banks vurdering om å innføre sin 
egen digitale valuta 



	


