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Overskuddsdisponering i norske banker etter 30. september i år 

Finanstilsynet viser til Finansdepartementets brev 26. august 2021 om overskuddsdisponering i 

norske banker etter 30. september i år.  

 

Finansdepartementet viser til at det i brev og pressemelding 20. januar 2021 uttrykte en forventning 

om at norske banker som etter en forsiktig vurdering og basert på Det europeiske systemrisikorådets 

anbefaling finner grunnlag for utdelinger, frem til 30. september 2021 holder samlede utdelinger 

innenfor 30 prosent av kumulert årsresultat for årene 2019 og 2020. Departementet ber om 

Finanstilsynets vurdering av behovet for ytterligere kommunikasjon til bankene om overskudds-

disponeringen etter 30. september i år, også i lys av relevante uttalelser og diskusjoner ellers i 

Europa. 

 

Omfattende koronavaksinasjon og nedbygging av smitteverntiltak har bidratt til gradvis 

normalisering og økt økonomisk aktivitet, både i Norge og mange andre land. Samtidig er det 

fortsatt vesentlig usikkerhet knyttet til pandemiens videre forløp og økonomiske virkninger, blant 

annet som følge av fortsatt høyt smittetrykk og usikkerhet om vaksinenes beskyttelse mot 

mutasjoner av viruset. Samlet sett anser likevel Finanstilsynet at usikkerheten om den økonomiske 

utviklingen i Norge og internasjonalt er vesentlig redusert siden Finansdepartementets brev og 

pressemelding om bankenes overskuddsdisponering ble publisert 20. januar i år. 

 

De norske bankenes resultater og egenkapitalavkastning gikk ned i 2020, men lønnsomheten var 

fortsatt god. For 2020 under ett var de bokførte utlånstapene de høyeste siden bankkrisen på 1990-

tallet, men likevel lavere enn fryktet tidlig i pandemiforløpet. Tall for første halvår 2021 viser økt 

inntjening som følge av lavere bokførte utlånstap.  

 

Tilbakeholdte overskudd bidro til bedring i norske bankers kapitaldekning i 2020. 

Finansdepartementet besluttet 17. juni at det motsykliske kapitalbufferkravet for bankene skal økes 

fra 1,0 til 1,5 prosent fra 30. juni 2022, og Norges Bank har uttrykt at bufferen på noe sikt skal 

tilbake til 2,5 prosent. Dette bidrar til å redusere faren for at bankene vil svekke soliditeten 

betydelig gjennom høye utbytter og annen utdeling av kapital. 

 

Bankene har i første halvår 2021 holdt de samlede utdelingene innenfor rammen av departementets 

forventning. I mange banker har styret samtidig fått fullmakt til å foreta ytterligere utdelinger i 

fjerde kvartal 2021. 
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I pressemelding 13. juli 2021 kunngjorde Bank of England (BoE) at de ekstraordinære retnings-

linjene med begrensninger i bankenes utbytter trekkes tilbake med umiddelbar virkning. Den 

europeiske sentralbanken (ECB) besluttet 23. juli 2021 at gjeldende anbefalinger om bankenes 

utdelinger av utbytter mv. ikke vil bli videreført etter 30. september. Den svenske 

Finansinspektionen kunngjorde i pressemelding 20. august 2021 at anbefalingen om begrensning av 

bankenes utbetalinger av utbytte ikke videreføres etter 30. september. Både BoE, ECB og 

Finansinspektionen påpeker at det fortsatt er stor usikkerhet om den økonomiske utviklingen, og 

oppfordrer bankene til å utvise forsiktighet i vurderingen av kapitalbehov og beslutninger om 

utdeling av utbytte. 

 

På bakgrunn av vurderingene ovenfor og den informasjon som nå foreligger, er det etter 

Finanstilsynets vurdering ikke behov for å endre Finansdepartementets forventninger til bankenes 

overskuddsdisponering, det vil si at det ikke er behov for å stille tilsvarende forventninger etter 30. 

september i år. Fra dette tidspunktet må bankenes overskuddsdisponering, som tidligere, vurderes 

innenfor rammen av finansforetaksloven § 10-6. Finanstilsynet understreker at alle 

resultatdisponeringer må vurderes opp mot foretakenes soliditet og i lys av utsiktene framover.  

 

Det europeiske systemrisikorådet vil om kort tid vurdere om det skal fastsettes en ny anbefaling til 

medlemslandenes myndigheter om finansforetaks utdelinger etter 30. september i år. Etter 

Finanstilsynets vurdering bør norske myndigheter følge opp eventuelle nye anbefalinger fra 

systemrisikorådet. 
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