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Utkast til forskrift om motsyklisk kapitalbuffer 

 

Forskrift om motsyklisk kapitalbuffer, fastsatt ved Kongelig resolusjon 

(_____________), med hjemmel i lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og 

pengevesenet mv. § 2, lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet for 

kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel mv. § 2 og lov 10. 

juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2-9 e. 

 

§ 1 

Formålet med den motsykliske kapitalbufferen er å gjøre institusjonene mer 

solide og robuste overfor utlånstap i en framtidig lavkonjunktur og dempe faren 

for at bankene skal bidra til å forsterke en eventuell nedgangskonjunktur ved å 

redusere sin kredittgivning.  

 

Forskriften §§ 1- 4 gjelder myndighetenes arbeid med motsyklisk kapitalbuffer. 

Forskriften § 5 gjelder finansinstitusjoner som er omfattet av kravet til 

motsyklisk buffer etter finansieringsvirksomhetsloven § 2-9 e.  

 

§ 2  

Finansdepartementet skal fastsette nivået på den motsykliske kapitalbufferen. 

Nivået skal som hovedregel være mellom 0 og 2,5 prosent. I særlige tilfeller kan 

nivået også settes høyere enn 2,5 prosent.  

 

Beslutning om nivået på den motsykliske kapitalbufferen skal fattes hvert 

kvartal.  Første beslutning om nivå på bufferen og beslutning om å øke nivået 

skal normalt tidligst tre i kraft 12 måneder etter at beslutningen er fattet.  I 

særlige tilfelle kan tidligere ikrafttredelse besluttes. Beslutning om å redusere 

nivået kan tre i kraft umiddelbart. Nivået skal endres i trinn på en eller flere 

ganger 0,25 prosentenheter.   

 

§ 3 

Norges Bank skal hvert kvartal utarbeide et grunnlag for beslutningen om nivået 

på den motsykliske kapitalbufferen. I dette arbeidet skal Norges Bank og 

Finanstilsynet utveksle relevant informasjon og vurderinger. 

Beslutningsgrunnlaget skal inneholde oversikt over forholdet mellom kreditt og 

BNP og hvordan dette avviker fra den langsiktige trenden, samt andre 

indikatorer, og Norges Banks vurdering av systemrisiko som bygges opp eller er 

bygget opp over tid.  

 

Norges Bank skal fire ganger i året, senest innen utgangen av hvert kvartal, gi 

departementet råd om beslutning om nivået på den motsykliske kapitalbufferen, 

inkludert råd om i hvilken grad norske finansinstitusjoner bør oppfylle krav til 

motsyklisk kapitalbuffer for den del av virksomheten som drives i andre land. 
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Rådet skal bygge på Norges Banks beslutningsgrunnlag og eventuelle råd fra 

Det europeiske risikorådet (ESRB). 

 

Dersom Norges Bank gir råd om en reduksjon av bufferkravet, skal 

beslutningsgrunnlaget også inneholde Norges Banks anslag på når Norges Bank 

vil gi råd om å øke bufferkravet. 

 

Norges Banks råd er unntatt offentlighet inntil departementets vedtak om nivået 

på den motsykliske kapitalbufferen er fattet.   

 

§ 4 

Finansdepartementet fastsetter i hvilken grad norske finansinstitusjoner skal 

oppfylle krav til motsyklisk kapitalbuffer fastsatt av andre lands myndigheter for 

den del av virksomheten som drives i vedkommende land, samt eventuelt 

bufferkrav for virksomhet i land der myndighetene ikke har fastsatt eget 

bufferkrav.  

 

§ 5 

Beregningsgrunnlaget for den motsykliske kapitalbufferen skal, med mindre 

annet er fastsatt i forskrift eller ved fastsettelsen av nivået på bufferen, være det 

samme som beregningsgrunnlaget for minstekravet til ansvarlig kapitaldekning. 

 

En finansinstitusjon som er omfattet av kravet til motsyklisk kapitalbuffer skal, 

når det er fastsatt nivå på bufferen, beregne sitt institusjonsspesifikke krav til 

motsyklisk kapitalbuffer. Finanstilsynet kan fastsette nærmere regler om 

finansinstitusjoners beregning av sitt institusjonsspesifikke krav til motsyklisk 

kapitalbuffer. 

 

§ 6 

Forskriften trer i kraft (_1. september 2013_). 

 
 


