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HØRINGSSVAR – BEREGNINGSGRUNNLAG FOR KAPITALKRAV 

Det jobbes for tiden med harmonisering av IRB regelverket både i Baselkomiteen og EBA. Formålet 

med dette arbeidet er at kravene til IRB modellene skal skjerpes slik at høyere kapitalkrav genereres 

også i gode tider. Særnorske beregningsmodeller er slik Finansforbundet ser det uheldig, da 

forbundet mener at det er veldig viktig med like konkurransevilkår mellom norske og utenlandske 

aktører. Myndighetene bør engasjere seg og styrke sitt arbeid med utviklingen og skjerpingen av IRB 

modellene, et arbeid som allerede er startet i Baselkomiteen og EBA.  

Myndighetene har allerede kommet med lovforslag om nye kapitalkrav, publisert 22.mars 2013. 

Innføringen av bufferkravene er rettet mot samme systemrisiko som Finansdepartementet ønsker å 

oppnå ved å innføre særnorske beregningsgrunnlag for IRB-bankene. Dette bidrar til at det innføres 

overlappende virkemidler, noe vi mener er uheldig og igjen skaper ulike konkurransevilkår i forhold 

til utenlandske aktører. Kapitalberegningsreglene må sørge for at beregningsgrunnlaget 

representerer bankenes underliggende risiko og risikoprofil. 

Finansdepartementet har sendt 4 alternativer på høring. Alternativ 1 og 4 om gulvkrav til risikovekter 

vurderes ikke som akseptable alternativ. Finansforbundet har det grunnleggende syn at risikogulvet 

for bankene ikke må bygges så høyt og statisk at bankene mister muligheten til å drive god kreditt- og 

risikostyring.  

Det er vanskelig å ta standpunkt til de øvrige alternativene, da enkeltbanker vil kunne ha ulike 

preferanser til valg av metode, med bakgrunn i eksisterende risikovekter og risikoprofil, det kan i 

tillegg endres over tid.  Dersom en av disse alternativene skal innføres er alternativ 2 å foretrekke, da 

denne i det minste gir like rammevilkår for både norske og utenlandske finansforetak. 
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