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Norges Banks svar til Finansdepartementet – Fastsettelse av 
bestemmelse om beslutning om motsyklisk kapitalbuffer og råd 
om systemrisikobuffer 

Det vises til brev 17. august 2021 fra Finansdepartementet. 
 
Saken har vært behandlet både i Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell 
stabilitet og i Norges Banks hovedstyre. Norges Bank har ingen innsigelser til 
departementets forslag om at myndighet til å beslutte nivået på det motsykliske 
kapitalbufferkravet delegeres til Norges Bank samt at Norges Bank gis i oppgave å gi råd 
til Finansdepartementet om nivået på systemrisikobufferkravet. Norges Bank har ingen 
merknader til utkastet til bestemmelse. 
 
Norges Bank er rede til å påta seg utvidet ansvar for de to bufferkravene. Norges Bank 
skal ha utøvende og rådgivende myndighet i arbeidet for finansiell stabilitet 
(sentralbankloven §1-3 (2)). Banken har siden rapporten Finansiell stabilitet ble etablert i 
1996 gitt råd om tiltak for å trygge finansiell stabilitet, herunder råd om kapitalkrav i 
bankene. Siden 2013 har Norges Bank hatt et formalisert rådgiveransvar for motsyklisk 
kapitalbuffer. Sentralbanklovutvalget anbefalte i NOU 2017:13 Ny sentralbanklov at 
Norges Bank skulle få beslutningsmyndigheten for motsyklisk kapitalbuffer. I 2020 
anbefalte IMF at Norges Bank gis rådgiveransvar for systemrisikobufferen.1  
 
Både oppgaven med å fastsette nivået på det motsykliske kapitalbufferkravet og å gi råd 
til Finansdepartementet om nivået på systemrisikobufferkravet vil bli lagt til komiteen for 
pengepolitikk og finansiell stabilitet.  
 
Norges Bank viser til at Finansdepartementet i tråd med ordinære prinsipper for 
delegasjon legger til grunn at myndigheten som delegeres til å beslutte nivået på det 
motsykliske kapitalbufferkravet, kan utøves av Finansdepartementet også etter 
delegasjonen. Banken merker seg i den sammenheng departementets omtale av de 
særlige situasjoner hvor dette kan tenkes aktuelt. 

 
1 https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/08/07/Norway-Financial-System-Stability-Assessment-Press-

Release-and-Statement-by-the-Executive-49670 
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Norges Bank er enig i at beslutninger om nivået på det motsykliske bufferkravet er saker 
«av viktighet», jf. sentralbankloven § 1-6, som Norges Bank skal informere Finans-
departementet om. I departementets brev heter det at «Det antas videre at departementet 
vil bli informert om bankens beslutninger før de offentliggjøres, slik praksis er for 
informasjon til departementet om Norges Banks rentebeslutninger.» Norges Bank slutter 
seg til dette og legger som for rentebeslutninger til grunn at departementets behov for 
informasjon om beslutningen og begrunnelsen for den ivaretas ved at departementet 
informeres gjennom møte eller på annen avtalt måte etter at komiteen har truffet sin 
beslutning, men før Norges Bank offentliggjør den.  
 
I arbeidet med å vurdere bufferkravene vil Norges Bank utveksle informasjon og 
vurderinger med Finanstilsynet, slik Finansdepartementet legger opp til i utkastet til 
bestemmelse. Det er i tråd med dagens bestemmelse om motsyklisk kapitalbuffer.  
 
Banken ber om bli kontaktet hvis det er ønskelig med drøftelser om de varslede 
konsekvensjusteringer i CRR/CRD IV-forskriften som følge av delegasjonen. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Øystein Olsen 
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