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Systemviktige finansforetak i gjeldende rett
Systemviktige finansforetak har høyere kapitalkrav enn andre for å ta hensyn til at økonomiske
problemer i slike foretak kan ha alvorlige konsekvenser for det finansielle systemet og
realøkonomien. Etter finansforetaksloven § 14-3 tredje ledd skal systemviktige finansforetak
oppfylle et særskilt kapitalbufferkrav på 2 pst. på toppen av de samlede, risikovektede kapitalkravene som gjelder for finansforetak generelt. Etter CRR/CRD IV-forskriften § 5 skal
systemviktige finansforetak også oppfylle et høyere krav til uvektet kjernekapitaldekningsbuffer
på 3 pst., mot 2 pst. for øvrige foretak.
Etter CRR/CRD IV-forskriften § 24 skal Finansdepartementet hvert år beslutte hvilke foretak
som skal anses som systemviktige i Norge, på grunnlag av råd fra Finanstilsynet. Beslutningen
skal normalt tidligst tre i kraft 12 måneder etter at den er fattet. I utgangspunktet skal foretak med
forvaltningskapital tilsvarende minst 10 pst. av Fastlands-Norges BNP, eller en markedsandel
innen utlån til publikum i Norge på minst 5 pst., anses som systemviktige. Departementet kan i
særlige tilfeller bestemme at foretak som oppfyller disse kriteriene likevel ikke skal anses som
systemviktige, og at andre foretak skal anses som systemviktige. En slik beslutning skal baseres
på en vurdering av det enkelte foretakets størrelse og kompleksitet, omfanget av virksomhet i
Norge og i andre land, foretakets rolle i den finansielle infrastrukturen, og i hvilken grad foretaket
er sammenvevet med resten av det finansielle systemet.
Etter at forskriftsreglene om systemviktige finansforetak ble fastsatt i 2014, har DNB Bank ASA
og Kommunalbanken AS hvert år blitt identifisert som systemviktige. Frem til banken ble
omdannet til filial av utenlandsk bank i 2017, var også Nordea Bank Norge ASA identifisert som
systemviktig.
Forslag fra Finanstilsynet
Finanstilsynet har i brev 19. oktober 2018 til departementet foreslått at også foretak med en
markedsandel innen utlån til bedrifter på minst 10 pst. i én eller flere regioner, skal anses som
systemviktige. Forslaget er likelydende med et forslag som Finanstilsynet fremmet i brev 4.
november 2013 (vedlagt et utfyllende høringsnotat) til departementet, bortsett fra enkelte
endringer i regioninndelingen. Departementet hadde forslaget på høring frem til 10. februar 2014.
Vi viser til Finanstilsynets vurderinger i det høringsnotatet, særlig i avsnitt 3.2.3 om erstattbarhet.
Departementet valgte den gang ikke å legge et regionkriterium til grunn for identifiseringen av
systemviktige foretak, men fulgte for øvrig opp Finanstilsynets forslag til forskriftsregler, se

departementets pressemelding 12. mai 2014. Departementet har ikke nå foretatt noen vurdering
av Finanstilsynets reviderte forslag før saken sendes på høring.
Finanstilsynet skriver i brevet 19. oktober 2018 at det nå bør innføres et regionkriterium i
forskriften fordi:


gjennomføringen av krisehåndteringsregelverket reduserer konkurransemessige fordeler fra
eventuelle «implisitte statsgarantier» ved status som systemviktig finansforetak,



de norske regionbankenes betydning for bedrifter i hjemmemarkedene synes å ha økt, og det
kan være vanskelig å erstatte utlånsvirksomheten deres,



strukturell sammenveving mellom bankene gjennom alliansesamarbeid kan forsterke de
enkelte bankenes systemviktighet.

På grunnlag av tall for 4. kvartal 2017 innebærer Finanstilsynets forslag at Sparebank 1 NordNorge, Sparebank 1 SMN, Sparebank 1 SR-Bank, Sparebank 1 Østlandet, Sparebanken Sør og
Sparebanken Vest skal anses som systemviktige, i tillegg til DNB Bank og Kommunalbanken.
Utkast til endringsforskrift
Departementet ber høringsinstansene ta stilling til følgende utkast til endringer i CRR/CRD IVforskriften som kan gjennomføre Finanstilsynets forslag:
24 annet ledd ny bokstav c skal lyde:
c) foretak som ved utgangen av foregående år hadde utlån til bedrifter i en region som utgjorde
mer enn 10 prosent av samlede utlån til bedrifter i den regionen.
24 nytt femte ledd skal lyde:
Regioner som nevnt i annet ledd bokstav c skal forstås som:
a) Nord: Nordland, Troms og Finnmark
b) Midt: Møre og Romsdal og Trøndelag
c) Vest: Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane
d) Sør: Aust-Agder, Vest-Agder, Telemark og Vestfold
e) Øst: Østfold, Buskerud, Akershus og Oslo
f) Innlandet: Oppland og Hedmark

Økonomiske konsekvenser
Finanstilsynets forslag kan for det første innebære at de identifiserte sparebankene får økt sitt
bufferkrav til ren kjernekapitaldekning med 2 prosentpoeng. Med ett unntak lå sparebankene ved
utgangen av 2. kvartal 2018 under de samlede minste- og bufferkravene til ren
kjernekapitaldekning som kan følge av forslaget, se figur 1 under. I gjennomsnitt lå sparebankene
om lag 1 prosentpoeng under. Behovet for årlig kapitaloppbygging vil avhenge av når en
eventuell forskriftsendring trer i kraft. I perioden 2013-2016 økte norske banker sin rene
kjernekapitaldekning med i gjennomsnitt 1,15 prosentpoeng per år. De samfunnsøkonomiske
virkningene av kapitalkrav for banker er beskrevet bl.a. i avsnitt 6.3 i Nasjonalbudsjettet 2017.

Figur 1. Minste- og bufferkrav til ren kjernekapitaldekning, inkl. mulig ny buffer for banker som
ikke er ansett som systemviktige i dag, og faktisk dekning 2. kvartal 2018. Prosent av
risikovektede eiendeler

Kilde: Finanstilsynet

Finanstilsynets forslag kan for det andre innebære at de identifiserte sparebankene får en økning i
det uvektede kravet til kjernekapitaldekningsbuffer på 1 prosentpoeng (til 3 pst.). Alle
sparebankene oppfylte dette med god margin ved utgangen av 2. kvartal 2018, se figur 2 under.

Figur 2. Minste- og bufferkrav til uvektet kjernekapitaldekning, inkl. mulig ny buffer for banker
som ikke er ansett som systemviktige i dag, og faktisk dekning 2. kvartal 2018. Prosent av
eiendeler mv.

Kilde: Finanstilsynet

Finanstilsynets forslag kan for det tredje bidra til at minstekravet til konvertibel gjeld etter
finansforetaksloven § 20-9 (som trer i kraft 1. januar 2019) blir høyere enn det ellers ville blitt, jf.
forslag til utfyllende forskriftsregler publisert på Finanstilsynets nettsider 5. november 2018.
Høringsfrist mv.
Departementet ber om eventuelle merknader til Finanstilsynets forslag og forskriftsutkastet innen
22. februar 2019. For å avgi høringsuttalelse kan du gå til denne høringssaken på regjeringen.no
og bruke den digitale løsningen for høringsuttalelse. Her kan du registrere deg, mellomlagre en
uttalelse og laste opp vedlegg. Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige
etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.
Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, å forelegge
høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.
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