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Forskriftsregler om forlengelse av løpetiden på OMF
Finansdepartementet la 17. desember 2021 frem Prop. 42 LS (2021-2022) om gjennomføring av OMF-direktivet, basert på Finanstilsynets høringsnotat som var på høring til
17. august 2020. I proposisjonen kapittel 5.3.5 slutter departementet seg til Finanstilsynets forslag om å lovfeste at foretakene kan utstede OMF der det er angitt i
avtalevilkårene at løpetiden kan forlenges, i tråd med dagens markedspraksis og det
nasjonale valget i OMF-direktivet artikkel 17. Etter lovforslaget kan løpetiden forlenges
når nærmere angitte hendelser inntreffer, og departementet skriver bl.a. følgende om
den nasjonale reguleringen av slike hendelser:
«Siden regelverket er ment å bidra til et mer integrert felleseuropeisk marked for
OMF, vil det være en stor fordel med en felles tilnærming til dette på europeisk nivå.
Departementet er derfor enig med Finanstilsynet i at en i utformingen av norske
regler bør se hen til regelverk og markedspraksis i andre land, med sikte på at en ev.
felles eller likeartet tilnærming kan ligge til grunn også for norske regler.»
I kapittel 5.4.5 skriver departementet videre at «slike forlengelsesmuligheter bør kunne tas
hensyn til i beregningen av likviditetsbufferkravet, forutsatt at de objektive hendelsene som
utløser forlengelse av løpetiden, er knyttet til foretakets likviditetsrisiko».
Departementet ber Finanstilsynet utarbeide utkast til forskriftsregler om hendelser
som kan utløse forlengelse av løpetiden, jf. vurderingene i proposisjonen og forslaget til
finansforetaksloven § 11-12 annet og tredje ledd, og et tilhørende høringsnotat i tråd
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med utredningsinstruksen. Vi ber om at Finanstilsynet innhenter innspill fra finansnæringen og ev. andre parter underveis i arbeidet. Vi ber om at utkastet til forskriftsregler og høringsnotatet oversendes departementet innen 4. april 2022.

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef
Marius Østli
avdelingsdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Side 2

