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RAPPORT — ARBEIDSGRUPPE OM MAKROOVERVAKING

Vi viser til departementets brev av 30.1.2012 vedlagt rapport fra en arbeidsgruppe for blant
annet å utrede hvordan arbeidet med bufferkrav og makroovervåking bør innrettes i Norge,
utforming av motsyklisk kapitalbuffer og lovhjemmel for forskrift om forsvarlig
utlånspraksis.

Finansieringsselskapenes Forening har ikke sterke oppfatninger om de hovedspørsmål som
drøftes i rapporten (her viser vil til FNO's høringssvar) eller om hvilken modell som gir best
beslutningsstruktur for makroovervåking i Norge. Etter vår mening synes det likevel naturlig
å se dette som en del av soliditetshåndteringen og at det er liten grunn til å skille mellom
ordinære og motsykliske kapitalkrav. Vi går derfor primært inn for Modell 2 under pkt 6 i
rapporten.

Vi ser det som en fordel at hjemmelsgrunnlaget blir avklart slik at man ut i fra hensyn til
finansiell stabilitet kan gi regler om forsvarlig utlånspraksis som er bindende — og ikke bare
anbefalinger — for aktører i det norske markedet. Siden slike bestemmelser vil være sterkt
konkurransevridende i forhold til aktører som ikke blir berørt, er vi mer i tvil om dette vil
kunne bli et bidrag for velfungerende kredittmarked. Vi tenker her på utenlandske filialer,
utenlandske kredittgivere som driver grensekryssende virksomhet og ulike nettsteder med
lenke til utenlandske kredittgivere som dermed blir tilgjengelig for norske låntakere uten at
foretakende kan sies å drive grensekryssende virksomhet. Slike kredittgivere er ikke alltid
kredittinstitusjoner og står i varierende grad under tilsyn i hjemlandet.
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