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Rundskriv om høyrisikoengasjementer 
 

Nordic Corporate Bank ASA har i vedlagte brev til Finansdepartementet 11. desember 

2020 kommentert Finanstilsynets rundskriv nr. 5/2020 om engasjementer som skal 

klassifiseres som høyrisiko, som ble fastsatt 10. desember.  

 

Banken gir i brevet en del kommentarer til bakgrunnen for fastsettelsen av rundskrivet 

som ikke foranlediger oppfølging fra departementet. Vi ber imidlertid om at Finans-

tilsynet besvarer de delene av brevet som gjelder det fastsatte rundskrivet, herunder 

om bankenes implementering av endringer i beregningsgrunnlaget og om forholdet 

mellom risikovekter for slike engasjementer i standardmetodebanker og IRB-banker. I 

den forbindelse antar vi at det kan være hensiktsmessig at Finanstilsynet også vurderer 

andre kommentarer som har fremkommet fra finansnæringen, herunder uttalelsen i 

pressemelding 15. desember der Finans Norge stiller spørsmål ved om signerte salgs-

kontrakter kan anses som ugjenkallelige avtaler. Videre antar vi at det kan være 

hensiktsmessig at Finanstilsynet opplyser standardmetodebankene og næringen for 

øvrig om grunnlaget for eventuelle tilpasninger i pilar 2-krav, i den grad oppfølging av 

rundskrivet medfører vesentlige skjerpelser i pilar 1-kravene. 

 

Finanstilsynet bør i den utstrekning det er nødvendig og hensiktsmessig hente inn 

informasjon fra og holde kontakt med næringen.  

 

  



Side 2 

Som omtalt i Finanstilsynets rundskriv, har Baselkomiteen foreslått at det fra 1. januar 

2023 innføres nye kriterier for lempeligere behandling av blant annet boligprosjekt-

finansiering, der det skal være opp til nasjonale myndigheter å fastsette krav til 

forhåndssalg, egenkapitalandel mv. i prosjektene. Departementet ser det som ønskelig 

at de nye kriteriene gjennomføres som EU/EØS-regler, slik at de kan gjøres gjeldende i 

Norge. 
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