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Klage på Finanstilsynets vedtak om risiko og kapitalbehov Bank2 ASA 

 

 

Finansdepartementet viser til klage 23. juni 2017 fra Bank 2 ASA (klager) over 

Finanstilsynets vedtak 2. juni 2017 om pilar 2-krav for klager, og Finanstilsynets brev 

18. september 2017 der klagen er oversendt til Finansdepartementet. 

 

1. SAKENS BAKGRUNN 

Finanstilsynet fattet 2. juni 2017 vedtak om et pilar 2-krav for Bank 2 ASA. Vedtaket 

pålegger Bank 2 ASA å ha en ren kjernekapital på 5,5 pst. av beregningsgrunnlaget, i 

tillegg til lovpålagte minstekrav og bufferkrav til ren kjernekapital i finansforetaksloven. 

Kapitalen skal dekke risikoer som foretaket er utsatt for, og som ikke, eller bare delvis, 

er dekket av pilar 1-kravene etter loven. I dette tilfellet omfatter dette tillegg for 

forretningsmodell, kredittrisiko (herunder konsentrasjonsrisiko) og operasjonell risiko. 

Pilar 2-kravet trådte i kraft 30. september 2017. 

 

Finanstilsynets vedtak er fattet på bakgrunn av klagers egen risiko- og kapitalbehovs-

vurdering (ICAAP), og Finanstilsynets egen skjønnsmessige vurdering basert på 

Finanstilsynets rundskriv 12/2016 om praksis for vurdering av risiko og kapitalbehov. 

Finanstilsynets metoder for vurdering av pilar 2-krav bygger blant annet på 

retningslinjer fra den europeiske banktilsynsmyndigheten (EBA), publisert i desember 

2014, samt presiseringer gjort av Finansdepartementet i brev til Finanstilsynet av 17. 

mars 2016. 

 

Vedtaket bygger på vurderinger i brev hhv. 24. februar og 2. juni 2017 til styret i Bank 2 
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ASA, samt klagers merknader til brevet 24. februar 2017 i brev 5. april 2017. 

2. RETTSLIG GRUNNLAG 

Det følger av finansforetaksloven § 13-6 første ledd at et finansforetak til enhver tid skal 

ha oversikt over, og med jevne mellomrom vurdere, hvilke enkelte risikoer og samlet 

risiko, herunder systemrisiko, som er knyttet til virksomheten. Videre skal et 

finansforetak til enhver tid ha ansvarlig kapital som er forsvarlig ut fra risikoen ved og 

omfanget av den virksomhet institusjonen driver. Etter § 14-6 annet ledd skal 

Finanstilsynet vurdere alle risikoer som banker, kredittforetak og finansieringsforetak 

samt holdingselskap i finanskonsern er og kan bli eksponert for, og den risikoen som 

foretakene representerer for det finansielle systemet. Med hjemmel i finansforetaks-

loven § 13-6 syvende ledd annet punktum (delegert til Finanstilsynet) kan 

Finanstilsynet fastsette høyere kapitalkrav («pilar 2-krav») eller virksomhets-

begrensninger for å sikre at ansvarlig kapital er i samsvar med foretakets risiko-

eksponering. 

 

I Finanstilsynets rundskriv 12/2016 om praksis for vurdering av risiko og kapitalbehov 

med vedlegg er hovedelementene i tilsynets metoder for å vurdere foretakenes samlede 

risikonivå og tilhørende kapitalbehov beskrevet. Finanstilsynets rundskriv bygger på 

Det europeiske banktilsynets (EBA) retningslinjer fra 2014 for felles prosedyrer og 

metoder for tilsynskontroll og vurderingsprosesser, såkalt SREP («supervisory review 

and evaluation process»). 

 

 

3. FINANSTILSYNETS VEDTAK 

Med hjemmel i finansforetaksloven § 13-6 syvende ledd vedtok Finanstilsynet 2. juni 

2017 følgende: 

 

«Bank2 ASA skal ha kapital utover minstekravet og bufferkrav tilsvarende 5,5 

prosent av beregningsgrunnlaget (pilar 2-krav) for risikoer som foretaket er utsatt 

for og som ikke, eller bare delvis, er dekket i pilar 1. Pilar 2-kravet skal dekkes av 

ren kjernekapital. 

 

Pilar 2-kravet kommer i tillegg til følgende minstekrav og bufferkrav: 

 Minstekravet til kapital i pilar 1 på 8 prosent av beregningsgrunnlaget, 

hvorav 4,5 prosent eller mer er ren kjernekapital og 6 prosent eller mer er 

kjernekapital i henhold til gjeldende kapitaldekningsregler. 

 En samlet buffer ut over minstekravet og pilar 2-kravet, bestående av ren 

kjernekapital, for å dekke summen av de til enhver tid gjeldende bufferkrav 

i pilar 1. 

 

Pilar 2-kravet er fastsatt på bakgrunn av Bank2 ASAs egen risiko- og 

kapitalbehovsvurdering (ICAAP) og Finanstilsynets samlede skjønnsmessige 
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vurdering med støtte i metodikk i Finanstilsynets rundskriv 12/2016. Kravet på 

5,5 prosent er fastsatt etter en helhetsvurdering av Bank2 ASAs risikoer knyttet til 

kredittrisiko, herunder konsentrasjonsrisiko, forretnings- og strategirisiko samt 

operasjonell risiko. Pilar 2-kravet trer i kraft 30. september 2017.» 

 

4. KLAGERS ANFØRSLER 

4.1 Generelt 

I brev 23. juni klager Bank2 ASA på Finanstilsynets vedtak. Klager anfører at vedtaket 

ikke tilfredsstiller kravene til begrunnelse i fvl. § 25. Klager anfører at vedtaket er svært 

inngripende for klager, og at dette etter rettspraksis og ulovfestede prinsipper skjerper 

kravene til begrunnelse. Klager anfører at vedtaket ikke oppfyller disse skjerpede 

kravene til begrunnelse.  Videre anfører klager generelt at Finanstilsynet ikke har 

sørget for at faktum blir klargjort, jf. fvl. § 17, og at opplysningene som er gitt i brev 5. 

april 2017, ikke har blitt tilfredsstillende vurdert eller kontrollert. Klager viser til at 

undersøkelsesplikten strekker seg lengre i inngripende saker.  

 

Klager anfører også generelt at klager har blitt utsatt for usaklig forskjellsbehandling 

ved å bli pålagt et «klart høyere pilar 2-krav enn øvrige banker med sammenlignbar 

eller høyere risikoprofil». 

 

I tillegg til de generelle klagegrunnene har klager også en rekke anførsler knyttet til de 

forskjellige pilar 2-tilleggene som Finanstilsynet har ilagt. Disse kommenteres i det 

følgende. I sum mener klager at anførslene medfører at vedtaket må oppheves eller 

endres.  

 

Bank 2 klager ikke på pilar 2-tillegget for markedsrisiko. 

 

4.2 Pilar 2-tillegg for forretnings- og strategirisiko 

Klager anfører at Finanstilsynets pilar 2-tillegg på 1 pst. er mangelfullt begrunnet, at det 

bygger på feil fakta, og at det er feil ved skjønnsutøvelsen.  

 

Klager anfører at Finanstilsynet ikke oppgir de faktiske forhold som ligger til grunn for 

det skjønnsmessige tillegget på 1 prosentpoeng, og at det gjør det svært krevende for 

banken å forstå og akseptere tillegget.  

 

Videre anfører klager at det ikke er riktig at foretaket har en avvikende høy risikoprofil 

sammenlignet med andre banker. Klager viser til at den forhøyede  misligholdsrisikoen 

er håndtert gjennom krav til sikkerhetsstillelse og pant, noe som har medført at 

bankens faktiske tap og tapshistorikk er på linje med andre banker. Tapsrisikoen er 

således ikke forhøyet, ifølge klager. .  
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Videre anfører klager at forretnings- og strategirisiko utelukkende gjelder risiko knyttet 

til virksomhetens lønnsomhet, og at det derfor uansett ikke kan legges vekt på dette 

momentet ved beregning av pilar 2-tillegg for forretningsrisiko. Klager anfører at 

Finanstilsynet har lagt til grunn feil fakta, ved ikke å kommentere lønnsomhet, 

kompetanse og styringsstruktur for å følge opp risikonivå. Klager anfører videre at 

Finanstilsynet tar feil når tilsynet legger vekt på at en rekke av Bank 2s kunder har 

historikk med mislighold.  

 

Klager anfører også at Finanstilsynets skjønnsutøvelse ved ileggelse av pilar 2-tillegg 

for forretningsrisiko ikke er i tråd med Finanstilsynets rundskriv eller EBAs 

retningslinjer. Klager kan ikke se at Finanstilsynet har fremlagt analyser som viser 

hvordan blant annet ulike kundesegmenters og produkters bidrag til balansestruktur, 

risikoprofil og lønnsomhet leder til Finanstilsynets konklusjon om pilar 2-tillegg på 1 

pst. 

 

4.3 Pilar 2-tillegg for kredittrisiko, herunder konsentrasjonsrisiko 

Klager anfører at Finanstilsynets begrunnelse er mangelfull, og at tilsynet har lagt til 

grunn feil faktum ved vurdering av pilar-2 tillegg for kredittrisiko.  

 

Klager anfører at Finanstilsynet har misforstått uttalelsen i ICAAP om risiko for at 

interne kredittretningslinjer tøyes, og mener dette er en feil tolkning av uttalelsen. 

Klager anfører at dette kun er nevnt som er risikofaktor, og at banken ikke har 

indikasjoner på at dette har skjedd, og nettopp det at klager er klar over risikoen, vil 

bety at klager kan iverksette tiltak for å motvirke den.  

 

Videre anfører klager at det er feil å legge til grunn at bankens bedriftslån har høy 

sannsynlighet for mislighold, og viser til at klager har benyttet Finanstilsynets egne 

beregninger for sannsynlighet for mislighold. 

 

Klager anfører også at det er iverksatt tiltak knyttet til styring og kontroll etter stedlig 

tilsyn i september 2016, og at det er feil av Finanstilsynet å ikke vektlegge dette ved 

vedtaket om pilar 2-tillegg. 

4.4 Pilar 2-tillegg for operasjonell risiko 

Til Finanstilsynets pilar 2-tillegg for operasjonell risiko, anfører klager at dette tillegget 

ikke er tilstrekkelig begrunnet etter fvl. § 25.  

 

Klager mener at tilsynet ikke adresserer det klager mener er påpekninger av faktiske 

feilvurderinger i bankens tilsvar til Finanstilsynets foreløpige SREP. Klager mener 

videre at tilsynet ikke påpeker hvilke forhold som har vært avgjørende for skjønnet, og 

at tilsynet ikke gjør en vurdering av om risikoen er dekket av pilar 1. Videre anfører 

klager at tilsynets merknader knyttet til hvitvaskingsrisiko ikke kan være tilstrekkelig 

til å begrunne pilar 2-påslaget for operasjonell risiko. 
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Klager viser videre til at EBAs retningslinjer forutsetter en detaljert vurdering av 

bankens samlede operasjonelle risiko, og anfører at tilsynet ikke har fulgt EBAs 

retningslinjer på dette punktet.  

 

5. FINANSTILSYNETS MERKNADER TIL KLAGEN 

Finanstilsynet opprettholder vedtaket i brev 18. september 2017 til 

Finansdepartementet.   

5.1 Forretningsmodell og strategirisiko 

Etter tilsynets vurdering har banken en avvikende høy risikoprofil sammenlignet med 

andre banker, og viser til at kapitalbehovet knyttet til forretningsmodell i stor grad vil 

måtte baseres på skjønn. Bankens forretningsmodell er tilnærmet uendret siden 

etableringen av banken. Finanstilsynet viser til at banken også i tidligere ICAAPer og 

SREPer har konkludert med at banken har en avvikende høy risikoprofil. Videre viser 

tilsynet til at banken i sin egen omtale av forretningsmodellen uttaler at banken gir lån 

til kunder som ikke kvalifiserer til lån i andre banker og til kunder med 

betalingsanmerkninger. Finanstilsynet understreker at det at banken refinansierer 

misligholdte og misligholdsutsatte lån representerer en vesentlig økt risiko 

sammenlignet med andre banker, herunder forbrukslånsbanker, som normalt ikke gir 

lan til kunder med betalingsanmerkninger.  

 

Til klagers anførsel om at lånene er pantesikret, og at risikoen for tap dermed ikke er 

større enn i andre banker, viser Finanstilsynet til utviklingen i eiendomsprisene som en 

vesentlig risikofaktor for banken, særlig under henvisning til boligprisveksten i Oslo og 

Akershus, som utgjør 70 pst. av utlånene, de siste årene. Det er særlig usikkerheten 

knyttet til verdien av sikkerheter og generell usikkerhet knyttet til realisering av 

sikkerheter som Finanstilsynet peker på.  

 

Til klagers anførsel om at begrunnelsen ikke er i tråd med EBAs retningslinjer peker 

Finanstilsynet på at det i Finanstilsynets rundskriv 12/2016 om Finanstilsynets praksis 

for vurdering av risiko og kapitalbehov kun er utviklet beregningsmetoder for visse 

risikokategorier innen kreditt og markedsrisiko, at enkelte pilar 2-risikoer er vanskelig 

å kvantifisere, og at det for slike pilar 2-risikoer nødvendigvis vil måtte legges til grunn 

kvalitative vurderinger av kapitalbehovet. Finanstilsynet påpeker også at EBAs 

anbefalinger ikke angir kvantitative beregningsmetoder for vurdering av bankers 

forretningsmodell. 

 

5.2 Kredittrisiko, herunder konsentrasjonsrisiko 

Finanstilsynet viser til at pilar 2-tillegget for kredittrisiko utover bankens egen 

vurdering er begrunnet i tre konkrete risikofaktorer som banken ikke har tatt 

tilstrekkelig høyde for: 
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- Avvikende høy omløpshastighet og derav en underliggende vekst i 

utlånsporteføljen som ikke dekkes av Finanstilsynets beregningsmetode for pilar 

2-tillegg for utlånsvekst. 

- SEBRA-analysen som viser at bankens bedriftsmarkedsportefølje har en 

misligholdsannsynlighet som er 2,2 prosentpoeng høyere enn gjennomsnittlig 

misligholdsannsynlighet i alle norske aksjeselskaper. 

- Banken har ikke beregnet kapitalbehov for risikoen knyttet til ambisjonen om 

høy nysalgsaktivitet og fare for at interne kredittretningslinjer «tøyes» i den 

forbindelse. Finanstilsynets viser herunder til at banken erfaringsmessig hadde 

utvist høy risikovillighet i innvilgelsen av enkelte bedriftsmarkeds-

engasjementer. 

 

Til klagers anførsel om at Finanstilsynet ikke har lagt vekt på nye styrings- og 

kontrolltiltak, påpeker Finanstilsynet at effekten av styringsvedtatte handlingsplaner vil 

måtte revurderes av banken i en fornyet ICAAP.   

 

5.3 Operasjonell risiko 

Finanstilsynet fastholder at tillegget for operasjonell risiko er godt begrunnet. 

Finanstilsynet viser til at følgende risikofaktorer danner grunnlaget for pilar 2-påslag for 

operasjonell risiko: 

 

 Økt IKT- og compliancerisiko i finansforetakene generelt. 

 Bankens etablering av ny virksomhet, jfr. brevets pkt. 4.1 om at banken etablerte 

datterselskapet Finans2 i 2015. 

 Bankens høye salgsaktivitet, med referanse og henvisning til bankens ICAAP 

hvor det pekes på økt operasjonell risiko knyttet til høy salgsaktivitet. 

 Hvitvaskingsrisikoen i banken, med referanse og henvisning til Finanstilsynets 

påpekte svakheter i bankens styring og kontroll av risikoen for hvitvasking etter 

stedlig tilsyn 12. og 13. september 2016. 

 

6. MERKNADER TIL FINANSTILSYNETS BREV 18. SEPTEMBER 

I brev til departementet 26. september 2017 kommenterer klager Finanstilsynet brev 

18. september.  

 

Klager påpeker det som etter klagers syn er en rekke faktafeil i brevet fra 

Finanstilsynet.  

 

Videre anfører klager at forretnings- og strategirisiko gjelder risiko knyttet til 

virksomhetens lønnsomhet. Risiko for mislighold er etter klagers syn en kredittrisiko. 

Klager anfører at forretningsmodellen har vist seg å være stabil og lønnsom og i stand 

til å absorbere vesentlig større tap over normal drift enn andre banker.   
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Klager anfører videre at banken har lagt til grunn verdifall på sikkerhetene på 35 pst. i 

bankens ICAAP. Banken vurderer at kvaliteten på sikkerhetene er tilstrekkelig god til 

at det ikke er saklig grunnlag for å ilegge banken et skjønnsbasert tilleggskrav på 

bakgrunn av misligholdsnivået. Klager anfører videre at tapsrisikoen som følge av dette 

er målbar og kan fastsettes uten bruk av skjønn.  

 

Klager anfører videre at den høye omløpshastigheten i porteføljen skal være dekket av 

tilsynets beregningsmetode for kredittrisiko. Finanstilsynets merknader knyttet til høy 

nysalgsaktivitet under kredittrisiko er videre etter klagers syn hovedsakelig en 

operasjonell risiko. Klager er bekymret for at dette risikoelementet er regnet dobbelt 

ved at Finanstilsynet har vektlagt det både under kredittrisiko og under operasjonell 

risiko. 

 

For operasjonell risiko mener klager at Finanstilsynet ikke har lagt tilstrekkelig vekt på 

at klager har et høyt beregnet pilar 1-krav, og at dette må tas med i vurderingen ved 

beregningen av evt. pilar 2-påslag.  

 

7. DEPARTEMENTETS VURDERING 

7.1 Generelt 

Saken gjelder klage på vedtak om høyere kapitalkrav etter finansforetaksloven § 13-6 

syvende ledd annet punktum. Vilkåret i bestemmelsen er å «sikre at ansvarlig kapital er 

i samsvar med institusjonens risikoeksponering». Bestemmelsen innebærer at et 

foretak med høyere risikoeksponering enn det som fanges opp av pilar 1-kravene, skal 

stå overfor høyere kapitalkrav. I motsatt fall vil et foretaket på kort sikt kunne oppnå en 

for gunstig konkurransesituasjon så lenge risikoen ikke materialiseres, selv om den 

utilstrekkelige kapitaliseringen over tid er en samfunnsøkonomisk kostnad som også 

kan svekke foretaket selv. 

 

Finansforetakloven § 13-6 gir sammen med § 13-8 og § 14-6 det rettslige grunnlaget for 

pilar 2-prosessen, som er en sentral del av Finanstilsynets tilsyn med de enkelte 

finansforetak. Finanstilsynets vurderinger og kvantifisering av ev. pilar 2-krav vil 

nødvendigvis måtte fastsettes ut fra en skjønnsmessig vurdering og erfaringsgrunnlag. 

 

Departementet er ikke enig med klager i at Finanstilsynets vedtak ikke oppfyller 

kravene til begrunnelse gitt i fvl. § 25. I tillegg til begrunnelsen som er gitt i vedtaket, 

har Finanstilsynet redegjort for hovedelementene i sine metoder for å vurdere 

foretakenes samlede risikonivå og tilhørende kapitalbehov i rundskriv 12/2016 datert 

27. juni 2016 med vedlegg. Rundskrivet er basert på retningslinjer fra den europeiske 

banktilsynsmyndigheten (EBA) om vurderingskriteriene som tilsynsmyndighetene bør 

benytte i pilar II-prosessen. Etter departementets syn gir tilsynets rundskriv sammen 

med EBAs anbefalinger en god oversikt over hovedelementene i de metodene 
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Finanstilsynet benytter ved vurderinger av risiko og kapitalbehov i bankene, og 

metodene ligger etter departementets syn klart innenfor rammen av 

finansforetaksloven § 13-6 og § 14-6. Prosessen forutsetter at Finanstilsynet utøver 

skjønn ved fastsettelse av pilar 2-kravet. Etter departementets syn tilfredsstiller 

vedtaket, sammen med rundskrivet, klart kravet til begrunnelse i fvl. § 25. 

 

Finanstilsynets detaljkunnskap og erfaringsbase knyttet til tilsyn med banker og andre 

finansforetak gir tilsynet muligheten til å sammenligne situasjonen i de ulike bankene 

og vurdere systematisk oppbygging av risiko i ulike deler av banknæringen. 

Departementet vil i det følgende vurdere klagers anførsler om feil i skjønnsutøvelsen og 

om at Finanstilsynet skal ha lagt feilaktige fakta til grunn for vurderingen.  

 

Finanstilsynet besvarte i brev 5. oktober påstandene fra klager i brev 26. september om 

faktafeil. Departementet kan etter dette ikke se at Finanstilsynet har lagt feilaktige fakta 

til grunn for pilar 2-vedtaket. 

 

7.2 Forretningsmodell og strategirisiko 

Klager anfører at det ikke er riktig at banken har en avvikende høy risikoprofil 

sammenlignet med andre banker, og at  risikoen er håndtert gjennom krav til 

sikkerhetsstillelse og pant. Finanstilsynet peker på at forretningsmodellen til banken er 

tilnærmet uendret siden etableringen, og at det er en vesentlig økt risiko at banken 

refinansierer misligholdte og misligholdsutsatte lån. Videre viser tilsynet til at 

utviklingen i eiendomsprisene er en vesentlig risikofaktor for banken.  Departementet 

er enig i tilsynets vurderinger av risikofaktorene knyttet til bankens forretningsmodell 

og av at risikoen er avvikende høy sammenlignet med andre banker. 

Finansdepartementet er også enig i tilsynets vurdering av at det er usikkerhet knyttet til 

verdien av sikkerheter og  til realisering av sikkerheter. Videre er Finansdepartementet 

enig i at vurderingen av forretningsmodellen til banken hører hjemme i en pilar 2-

gjennomgang, og at pilar 1-kravene ikke dekker institusjonsspesifikk forretnings- og 

strategirisiko.  

 

Klager anfører også at forretnings- og strategirisiko gjelder utelukkende risiko knyttet 

til virksomhetens lønnsomhet, og viser til EBAs retningslinjer. Klager påpeker at risiko 

for mislighold er en kredittrisiko, og at det derfor ikke kan legges vekt på at foretakets 

kunder har høyere sannsynlighet for mislighold enn generelt.  

 

Departementet er ikke enig i denne vurderingen. Etter rundskrivet punkt 4.3 skal 

vurderingen av forretningsmodell omfatte vurderinger av «risikoappetitt, 

risikostrategier, markedsmessige rammebetingelser, samt ulike kundesegmenters og 

produkters bidrag til foretakets balansestruktur, risikoprofil og lønnsomhet». Også i 

retningslinjene fra EBA er det lagt til grunn at foretakets risikoprofil er av betydning 
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ved vurdering av forretningsstrategi, jf. bla. rundskrivet avsnitt 75 bokstav c1. Det er 

etter dette klart at Finanstilsynet under vurdering av forretningsstrategi kan legge vekt 

på at foretaket gir lån til kunder med høyere sannsynlighet for mislighold. 

 

Klager anfører videre at Finanstilsynets pilar 2-tillegg på 1 pst. knyttet til 

forretningsstrategi bygger på feil fakta. Klager anfører at foretakets forretningsstrategi 

er lagt om i 2015 og 2016, og at Finanstilsynet ikke har tatt høyde for dette. 

Departementet kan ikke se at Finanstilsynet har lagt feil faktum til grunn ved 

vurderingen av risikoprofilen til klager. [ 

 

Pilar 2-tillegget for forretnings- og strategirisiko må nødvendigvis fastsettes med 

skjønn. Departementet kan ikke se at det foreligger feil ved Finanstilsynets 

skjønnsutøvelse knyttet til pilar 2-tillegg for forretningsrisiko. 

7.3 Kredittrisiko 

Finanstilsynet har økt pilar 2-påslaget for kredittrisiko fra 2,8 pst. i bankens egen 

ICAAP-vurdering til 3,3 pst. i SREP-vedtaket. Bankene har lagt til grunn Finanstilsynets 

beregningsmetode for kredittrisiko, jf. rundskrivet vedlegg 2, ved beregning av pilar 2-

påslaget. Finanstilsynet begrunner økningen med at banken har avvikende høy 

omløpshastighet på utlånsporteføljen, og at denne ikke dekkes av Finanstilsynets 

beregningsmetode. Finanstilsynet viser til at banken selv har vurdert at den høye 

omløpshastigheten forutsetter høy nysalgsaktivitet, og at dette kan innebære risiko for 

at interne retningslinjer tøyes. Banken beregner ikke pilar 2-tillegg for denne risikoen, 

men legger vekt på intern styring og kontroll. Finanstilsynet viser i vedtaket til at det 

ved stedlig tilsyn i september 2016 ble påpekt svakheter i intern styring og kontroll, og 

at det var tilsynets vurdering at banken hadde utvist høy risikovillighet i innvilgelsen av 

enkelte bedriftsmarkedsengasjementer. Effekten av risikoreduserende tiltak vedtatt av 

styret etter stedlig tilsyn er ikke vektlagt av Finanstilsynet. 

 

Departementet kan ikke se at Finanstilsynet har gjort feil i sin skjønnsutøvelse ved 

beregning av pilar 2-tillegg for kredittrisiko. Tilsynet har begrunnet tillegget ved 

konkrete risikoer som verken fanges opp i pilar 1 eller Finanstilsynets 

beregningsmetode for kredittrisiko. Selv om høy nysalgsaktivitet gir opphav både til 

kredittrisiko og til operasjonell risiko, innebærer ikke dette i seg selv at samme 

risikoelement har gitt dobbelt påslag. Finansdepartementet slutter seg til 

Finanstilsynets vurderinger, som klart er innenfor de skjønnsmessige rammene som 

loven forutsetter at skal ligge til grunn for pilar 2-vurderingen.  

 

Finansdepartementet slutter seg til Finanstilsynets vurdering av at det ikke skal legges 

vekt på senere inntrådte forhold ved behandling av klagen. Pilar 2-kravet til banken er 

fastsatt med utgangspunkt i bankens ICAAP vedtatt av styret 17. november 2016. På 

                                                 
1 «risk appetite: competent authorities should consider whether the institution’s business model or 

strategy relies on a risk appetite, for individual risks (e.g. credit, market) or more generally, that is 

considered high or is an outlier amongst the peer group to generate sufficient returns» 
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tidspunktet for vedtaket ville det ikke vært mulig å evaluere effektene av de 

styrevedtatte handlingsplanene som klager viser til. Eventuelle forbedringer i bankens 

risikostyring må tas i neste ICAAP-prosess, og Finanstilsynets nye skriftlige 

vurderinger av banken. 

 

7.4 Operasjonell risiko 

Finanstilsynet har i SREP-vedtaket lagt til grunn et pilar 2-tillegg for operasjonell risiko 

på 0,5 pst. Banken hadde i sin ICAAP-vurdering ikke beregnet pilar 2-tillegg for 

operasjonell risiko under henvisning til at pilar 1-kravet for operasjonell risiko er høyere 

enn for andre banker.  

 

Beregningen pilar 2-tillegg for operasjonell risiko må etter sin art være skjønnsmessig. 

Det listes opp enkelte forhold som kan begrunne pilar 2-påslag for operasjonell risiko i 

rundskrivet punkt 5.2, bl.a. knyttet til ikt- og etterlevelsesrisiko (compliance). Det 

generelle kriteriet er imidlertid om det foreligger «spesielle forhold knyttet til 

operasjonell risiko». Finanstilsynet peker i oversendelsen av klagen punkt 3.4 på en 

rekke forhold som medfører økt operasjonell risiko, herunder både IKT-risiko og risiko 

for manglende etterlevelse av regelverk. Finansdepartementet deler ikke klagers 

vurdering av at pilar 1-kravet for operasjonell risiko fanger opp den risikoen som 

Finanstilsynet fremhever i vedtaket. 

 

Finansdepartementet kan ikke se at Finanstilsynet har begått feil i sin skjønnsutøvelse 

knyttet til beregning av pilar 2-tillegg for operasjonell risiko. 

 

8. VEDTAK 

Klagen tas ikke til følge, og Finanstilsynets vedtak 2. juni 2017 stadfestes. 

 

Dette vedtaket kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd. 

 

Med hilsen 

 

 

 

Geir Åvitsland  e.f. 

ekspedisjonssjef 

 

Åse Natvig 

avdelingsdirektør 
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