
19. mars 2010

Forslag til endring i FOR 2006-12-14 nr 1506: Forskrift om
kapitalkrav for forretningsbanker, sparebanker,
finansieringsforetak, holdingselskaper i finanskonsern,
verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond mv.
(kapitalkravsforskriften)

§  1-2.  Definisjoner
kk) Re-verdi a iriserin : Verdi a iriserin hvor en eller flere av underli ende

en as'ementer omfattes av definis.onen i 1-2 bokstav verdi a iriserin

§  3-4.  Unntak fra IRB-metode
(1) Finanstilsynet kan gjøre unntak fra IRB-metode slik at følgende engasjementer
behandles etter standardmetoden for beregning av kredittrisiko (del II):
(a) engasjementer med-el-en EØS  norskc stater o deres lokale o re ionale
m ndi heter som nevnt i 5-2 annet o tred'e ledd forutsatt at en as'ementer med
staten har 0 % risikovekt etter 5-1

§ 3-4.  Unntak fra IRB-metode
(le)  engasjementer med herunder e enka ital osis'oner i foretak i samme konsern
som enten faller inn under § 1-1 første ledd første punktum eller er foretak som yter
tilknyttede tjenester, og som er underlagt tilsyn,

(1d) alle institusjonens egenkapitalposisjoner, jf. § 9-1 første ledd bokstav d som
ikke er omfattet av bokstav c o verdi a irfondsandeler, dersom disse ikke
overstiger 10 prosent av institusjonens ansvarlige kapital, beregnet etter siste års
gjennomsnitt (dersom antall posisjoner er færre enn 10, skal grensen i forrige
punktum reduseres fra 10 prosent til 5 prosent) og

§  5-2.  Lokale og regionale myndigheter (herunder kommuner)

(1) Engasjementer med lokale og regionale myndigheter skal ha følgende risikovekt
fastsatt ut fra den aktuelle statens risikoklasse:

Risikoklasse for
engasjementer med
staten
Risikovekt

0 og 1 3

En as'ementer med lokale o re ionale m ndi heter innen EØS som I der å
debitors valuta o er finansiert i samme valuta skal ha risikovekt 20 rosent.

6 og 7

20 % 50 % 100 % 100 % I 100 % 150 %



(2) Engasjementer med lokale og regionale myndigheter i andre EØS-stater kan gis
samme risikovekt som engasjementer med staten dersom dette fremgår av en liste
offentliggjort fra denne stats kompetente myndighet.

§  5-15.  Øvrige engasjementer
7 En as'ementsbelø et for leasin en as'ementer er nåverdien av minste leiebelø

Minste leiebelø er:
a leietakers betalin er i lø et av leie erioden
b eventuelle o s'oner som forventes ben tet
c restverdier som er arantert etter re lene i 17-9 o 17-10. For aranterte
restverdier av leasin avtaler bere nes verdien som 1/M x 100 rosent x
en as'ementsbelø et hvor M er den største verdien av 1 o leasin eriodens

'enværende vari het avrundet til nærmeste hele år.

§  7-1. Godkjente ratingbyråer
(3) Dersom ratingbyrå som nevnt i første ledd er godkjent av tilsynsmyndighetene i
en annen stat innen EØS, kan Finanstilsynet legge denne godkjenningen til grunn. I
tilfeller hvor et ratin b rå har konses'on i henhold til Euro a arlamentets o Rådets
forordnin EU nr. 1060/2009 av 16. se tember 2009 om ratin b råer.

§  12-2. Avansert IRB-metode
(5) Effekten av garantier beregnes etter del Il dersom et tilsvarende direkte
en as'ement med garantisten '
ville ha behandlest etter del II.

§  12-4. Egne PD-verdier (misligholdssannsynlighet)
(2d) når institusjonen benytter statistiske modeller som estimerer
misligholdssannsynligheter for hver motpart i en risikoklasse, kan  institusionen
betrakte estimatene som PD-verdier å en kontinuerli skala eller fastsette
risikoklassens PD factscttcs som uvektet gjennomsnitt av disse, og

§  12-7. Egne M-verdier (engasjementenes løpetid)
(4) Ved motregning av derivater eller av verdipapirfinansiering skal beregnet effektiv
løpetid være et gjennomsnitt av de enkelte instrumentenes gjenstående løpetid,
vektet med hvert nominelle engasjementsbeløp. For ' derivater oq  
mar inavtaler skal M være minst 10/365 hvis kontrakten er fullt sikret. For

'enkb savtaler o lån av finansielle instrumenter o varer skal M være minst 5/365
hvis kontrakten er fullt sikret.

§  13-3.  Kvantifisering av LGD og KF
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1 b) LGD fastsettes som i § 12-5 andre til sjuende ledd. Dersom det benyttes samlet
I risikoklassifisering etter § 13-1 fjerde ledd bokstav b og PD fastsettes etter § 412-4

første og annet ledd, kan institusjonen likevel for hver risikoklasse estimere LGD i
samsvar med § 12-5 fjerde til sjuende ledd ut fra PD-estimatene og EL estimert ut fra
realiserte tap og

§  14-1.  Metodevalg
. .

(3) For engasjementer med verdipapirfond eg-der
vilkårene i § 5-14 tredje Gg-fie-rdetil femte ledd ikke er oppfylt, eller institus'onen ikke
k'enner fondets investerin er til enhver tid gjelder bestemmelsene i § 14-4.

§  14-4.  Forenklet behandling av engasjementer med verdipapirfond

(1) For engasjementer med verdipapirfond som
leckEskal behandles etter 14-1 3 , skal verdipapirfondets egenkapitalposisjoner
behandles etter § 14-2,

(2)-e-g-r Resterende engasjementer behandles  etter del ll, men dersom risikovekten
etter del Il tilsvarer risikovekten til ikke-ratede en as'ementer eller til klassen med
hø est risikovekt for en itt kate ori multi liseres risikovekten med 2 be renset
o ad til 1250 %. For øvri e en as'ementer multi liseres risikovekten med 1 1 o
risikovekten be renses nedad til 5 %.

200 procent.

§  15-4.  Beregningsgrunnlag - øvrige eiendeler uten kredittrisiko
For øvrige eiendeler uten kredittrisiko skal beregningsgrunnlaget være lik EAD
multiplisert med en risikovekt på 100 prosent. For restverdier av leasingavtaler skal
likevel risikovekten være 1/M, der M er leasingperiodens gjenværende varighet
rundet eppGver-til nærmeste hele år, minst 1.

§  17-4.  Krav til pant i finansielle instrumenter
(1) Det kan tas hensyn til pant i følgende finansielle instrumenter:

i. andeler i fond som bare investerer i instrumenter som nevnt i denne paragraf
bokstavene a til i og i derivater som benyttes til sikring, og dersom kursen på
andelene offentliggjøres daglig,

egenkapitalinstrumenter eller konvertible obligasjoner som ikke inngår i en
hovedindeks, men som er notert på en regulert markedsplass dersom
institusjonen bruker avansert metode for finansielt pant,
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k. andeler i fond som kun investerer i instrumenter som nevnt i denne paragraf
og i derivater som benyttes til sikring dersom kursen å andelene
offentli 'øres da li o institusjonen bruker avansert metode for finansielt
pant, og  

1. andeler i andre fond med den delen av andelen som tilsvarer lasserin er i
instrumenter nevnt i bokstavene a til i ved enkel metode for finansielt ant o
bokstavene a til • ved avansert metode for finansielt ant. Det forutsettes at
fondet er fullinvestert i andre instrumenter enn instrumentene nevnt i denne

ara raf inntil de øvre investerin s rensene for fondet er nådd. Dersom
fondets investerin er i andre instrumenter enn instrumentene nevnt i denne

ara raf har en samlet ne ativ verdi å runn av for liktelser o betin ede
for liktelser som føl e av eierska skal den samlede verdien av
instrumentene nevnt i denne ara raf reduseres med denne verdien.

§  17-5. Krav til pant i livsforsikringspoliser
Det kan tas hensyn til pant i livsforsikringspoliser dersom:

a. utsteder har rett til å drive forsikrin svirksomhet i EØS-
området eller er underla t tils n som etter Finanstils nets vurderin er å EØS-
nivå,

b. utsteder er underrettet om pantsettelsen, eller overdragelsen av kravet, og kan
ikke foreta utbetalin er under olisen
uten samtykke fra den utlånende institusjonen,

c. polisens gjenkjøpsverdi ikke kan settes lavere enn det som er angitt,

d. utlånende institusjon har rett til å kansellere polisen og motta gjenkjøpsverdien
•

' ' • dersom låntaker misligholder,

e. utlånende institusjon er informert om kontraktsfestede innbetalinger som ikke er
foretatt,e{3

f. polisens løpetid tilsvarer minst forpliktelsens løpetid, og  
g. anmodnin om utbetalin av 'enkb sverdien krever samt kke av utlånende

institus•on o utbetalin skal sk"e innen rimeli tid

§  17-10. Særlig om kontragarantier fra stater mv.
Det kan tas hensyn til kontragarantier stillet av stater og sentralbanker, regionale og
lokale myndighetercos multilaterale utviklingsbanker o internasbnale
or anisasbner som etter del II tilordnes risikovekt 0, samt offentlige eide foretak som
etter del Il tilordnes en risikovekt opp til og med 20 prosent, dersom:
a. kontragarantien dekker samme kredittrisiko som garantien,

b. både garantien og kontragarantien oppfyller kravene til garantier i § 17-9 med
unntak av annet ledd bokstav a, og
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c. det ikke foreligger forhold, herunder tidligere erfaringer, som kan tilsi at
kontragarantien ikke kan likestilles med en direkte garanti fra samme motpart.

§  18-1.  Generelt
(1) Pant i innskudd og tilsvarende eiendeler, kan behandles som garanti.

(32) Utlån og innskudd som kan motregnes kan behandles som kontanter.
(43) Utstedte kredittlinkete gjeldsinstrumenter kan behandles som kontanter.
4 Ved bere nin en av andelen av et ikke-balanseført en as'ement som er dekket

av sikkerhetsstillelse skal den ikke-balanseførte osten inn å med 100 rosent av
verdien.  

§  18-2.  Pant i finansielle instrumenter, innskudd og tilsvarende eiendeler og gull
(finansielt pant) - enkel metode
(1) Enkel metode for finansielt pant kan benyttes av institusjoner som fastsetter
kapitalkravet etter del II. En institusjon kan ikke benytte både den enkle og den
avanserte metoden for finansielt pant, med mindre det sk.er i henhold til 3-3 2 o
3-4.

§  18-7.  Garantier og kredittderivater - beregningsmetode

(2) Ved bruk av standardmetoden kan garantier og kredittderivater hensyntas som
følger:

a. risikovekten til garantisten eller selger av beskyttelsen kan benyttes der
engasjementet er fullt ut sikret. Engasjementet anses fullt ut sikret der verdien av
kredittbeskyttelsen justert for løpetidsforskjeller o volatilitets'ustert for
valutarisiko etter 18-6 2 o 3 minst tilsvarer engasjementsbeløpet,

18-9.  Pant i livsforsikrin s oliser
1 Det kan tas hens n til ant i livsforsikrin s olise som o f ller kravene i 17-5.

Når livsforsikrin s olisen er utstedt i en annen valuta enn en as'ementet skal
olisens .enkb sverdi volatilitets"usteres for valutarisiko etter bestemmelsen i

§18-6 (2).  
2 Dersom ka italkravet for en as'ementene bere nes etter del Il skal den delen av

en as'ementsbelø et som er dekket av olisens 'enkb sverdi is føl ende
risikovekt:  

a. 20 rosent hvis usikrede en as'ementer med best rioritet å utsteder av
olisen har risikovekt 20 rosent

b. 35 rosent hvis usikrede en as'ementer med best rioritet å utsteder av
olisen har risikovekt 50 rosent

c. 70 rosent hvis usikrede en as'ementer med best rioritet å utsteder av
olisen har risikovekt 100 rosent o
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d. 150 rosent hvis usikrede en as'ementer med best rioritet å utsteder av
olisen har risikovekt 150 rosent.

3 Dersom ka italkravet for en as'ementene bere nes etter runnle ende IRB-
metode skal den delen av en as'ementsbelø et som er dekket av olisens

'enk'ø sverdi ha en LGD å 40 rosent.

§  23-4.  Sikringsgrupper (trinn 3)

7 Kredittb teavtaler som ir deknin for den n-te underli ende kreditten i en kurv
skal behandles å føl ende måte:
a. Verdien av hver risiko osis'on fastsettes ved å multi lisere nominell verdi av

hovedstolen til referansekreditten med kredittderivatets modifiserte duras'on.
Kredittderivatets modifiserte duras'on skal fastsettes å runnla av
referansekredittens følsomhet ovenfor endrin er i kreditts readen

b. Hver referansekreditt tilordnes en se arat sikrin s ru e. Risiko osis'oner fra
ulike kredittb teavtaler skal ikke inkluderes i samme sikrin s ru e

Tidligere  7.  til 9. ledd blir 8. til 10. ledd.

§  23-5.  Konverteringsfaktorer for sikringsgrupper (trinn 4)

Hver kategori av sikringsgrupper skal multipliseres med konverteringsfaktor etter
følgende tabell:
Sikringsgruppekategori Konverterings-

faktor

1. Renter med unntak av renter som nevnt i nr. 2 og 3.
2. Renter for risikoposisjoner fra referansekreditt
kredittbytteavtale med risikovekt 20 prosent eller lavere etter § 32-
4 o referansekreditt fra kredittb teavtaler som ir deknin for den
n-te underli ende kreditten i en kurv med risikovekt 100 % eller
lavere etter del
3. Renter for risikoposisjoner fra gjeldsinstrument eller
referansekreditt med risikovekt høyere enn 20 prosent etter § 32-4
o referansekreditt fra kredittb teavtaler som ir deknin for den
n-te underli ende kreditten i en kurv o som ikke omfattes av
fore ående unkt.

2,5%
5. Elektrisk kraft 4,0%
6. Gull 5,0%
7. Egenkapital 7,0%
,8. Edelmetaller 8,5%
j9. Andre varer 10,0%
10. Underliggende instrumenter av derivater som ikke hører til 10,0%
kategoriene ovenfor

4. Valuta

0,2%
0,3%

0,6%
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§  25-1.  Motregning av derivater mv.

(2) Institusjoner som har fått tillatelse til bruk av IMM-metode, kan
motregne for hver av eller på tvers av kontraktstypene derivater, gjenkjøpsavtaler
og lån av finansielle instrumenter eller varer og verdipapirfinansiering,

11) re ne alle motre nin s ru er mot en enkeltmot art som én motre nin s ru e
dersom simulerte ne ative restimerin skostnader settes til 0 ved estimerin en
etter § 24-1  

§  26-1.  Tradisjonell verdipapirisering
(1) Risikoen ved engasjementer som er overdratt til spesialforetak for
verdipapirisering etter bestemmelsene i finansieringsvirksomhetsloven kapittel 2 V,
ansees overført dersom følgende vilkår er oppfylt:

a. utbetalingene til innehavere av posisjoner i verdipapiriseringen skal ikke kunne
øke som følge av svekket kredittkvalitet i engasjementene og,

b. det foreligger en juridisk erklæring som bekrefter at institusjonens kreditorer ikke
kan ta dekning i engasjementene, oq  

c. bere nin s runnla et til trans'er tilhørende risikoklasse 2-4 etter 28-2 o
risikoklasse 3-11 etter 29-2 som ori inator tilbakeholder i den aktuelle
verdi a iriserin en ikke oversti er 50 % av samlet bere nin s runnia for
trans'er i nevnte risikoklasser. I tilfeller hvor verdi a iriserin en kun inneholder
andre trans'er enn de nevnte skal institus'onen ikke tilbakeholde mer enn 20 % av
bere nin s runnla et til trans'ene som kommer til fradra i ansvarli ka ital eller

is en risikovekt å 1250 %.

§  26-2.  Syntetisk verdipapirisering

(1) Ved sikkerhetsstillelse etter bestemmelsene i del IV anses engasjementenes
risiko overført dersom følgende vilkår er oppfylt:
a. vilkårene i § 26-1 første ledd bokstav a  oq c

26-3.  Krav til institusbner som investerer i verdi a iriserin er

1 En institus'on kan kun investere i verdi a iriserin er dersom ori inator s onsor
eller o rinneli lån iver lø ende tilbakeholder:

a. minst 5 % av nominell verdi av hver av trans'ene som er sol t eller overført til
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investorene,  

b. minst 5 % av nominell verdi av de verdi a iriserte en as'ementene i tilfeller der
den verdi a iriserte orteføl'en involverer rullerende en as'ementer

c. tilfeldi utval te en as'ementer som kunne ha inn ått i verdi a iriserin en o
som minst ut 'ør 5 % av nominelt belø av de verdi a iriserte en as'ementene
forutsatt at antallet otensielt verdi a iriserbare en as'ementer er flere enn 100
oq,  

d. e enka italtrans'en o om nødvendi andre trans'er som er minst like risikoutsatt
o som ikke har forfall før trans'ene som er sol t til investorer der de
tilbakeholdte trans'ene ut 'ør minst 5 % av nominell verdi.

2 S onsor o ori inator skal i informas'on til investorer som viser hvordan kravene
i 26-3 1. ledd er o f It.

3 Institus.onen skal ha retnin slin'er o rutiner for å vurdere o overvåke risikoen i
investerin ene.

4 Hvis kravet om tilbakeholdelse ikke er o f It kan Finanstils net i tille til
risikovektene som føl er av ka ittel 28 o 29 åle e en økt risikovekt. Samlet
risikovekt skal maksimalt ut 'øre 1 250 %.

26-4.  Unntak for tilbakeholdelse

Verdi a iriserin er er unntatt fra bestemmelsen i 26-3 dersom de verdi a iriserte
en as'ementene er:

1. en as'ementer med eller arantert av:
a) stater eller sentralbanker
b) lokale eller re ionale m ndi heter
c) institus'oner som is en risikovekt å 50 % eller lavere etter 5-6
d) multilaterale utviklin sbanker

2. transaks'oner basert å en trans arent o til 'en eli indeks hvor de
underli ende referanseenhetene inn år i en anerk.ent indeks eller er
omsetteli e verdi a irer som ikke er verdi a iriserin s osis'oner

3. s ndikerte lån k.ø te kundefordrin er eller kredittb teavtaler under
forutsetnin at instrumentene ikke ben tes til å sikre risiko kn tet til

osis'onene omfattet av 26-3.

§  27-2.  Ekstern rating

d. dersom kredittvurderin en er basert å kredittstøtte fra institus'onen selv skal
verdi a iriserin en behandles i samsvar med 28-3 o 29-3.
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§  28-1. Konverteringsfaktorer for ikke-ratet likviditetsstøtte

Ikke-ratet likviditetsstøtte kan ved fastsettelse av engasjementsbeløp i
standardmetoden ha følgende kredittkonverteringsfaktorer:
a,

ba 50 prosent der opprinnelig løpetid er over ett år,

G.

db 0 prosent der likviditetsstøtten ubetinget kan kanselleres og tilbakebetaling av
. trekk under støtten har høyere prioritet enn alle andre krav på kontantstrømmer
fra de verdipapiriserte engasjementer (kontantforskudd).

§  28-2. Risikovekter for ratede posisjoner

(1) Ratede verdi a iriserin sposisjoner i standardmetoden skal ha følgende
risikovekt:

-

(2) Ratede re-verdi a iriserin s osisbner i standardrnetoden skal ha føl ende
risikovekt:  

Risikoklasse 1 2 3 4 øvricie  

Risikovekt i % 40 1100 225 650 1250  

3 Verdi a iriserin s- o re-verdi a iriserin s osis'oner som har en kortsikti ratin
i risikoklasse 4 behandles som øvri e

§ 29-1. Konverteringsfaktorer for likviditetsstøtte

prosent i IRB

§  29-2. Risikovekter for ratede posisjoner
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(1) Ratede verdi a iriserin sposisjoner i IRB skal ha risikovekt i henhold til kolonne  
A-C i  tabellen nedenfor. Ratede re-verdi a iriserin s osisbner i IRB skal ha en
risikovekt i henhold til kolonne Do Ei tabellen nedenfor. Med unntak av posisjoner
med risikovekt 1250 prosent skal risikovekten multipliseres med 1,06.

1Posisjoner med langsiktig rating

Risikoklasse

[1—
2 8 40
3 10 50
4 12 65
5 20 100
6 35
7 60
8 100
9  250
10 425

150
225
350
500
650

650 850
1250 1250

11
Øvrige

Posisjoner med kortsiktig rating:

Øvrige

Risikovekter i %

7 30

Risikovekter i  %
Risikoklasse B C D
1
2
3

30
65
225
1250

(2) Transjer med høyest prioritet risikovektes etter kolonne A for
verdi a iriserin s osis.oner, med mindre annet følger av tredje eller fjerde ledd. For
re-verdi a iriserin s osis'oner skal kolonne D ben tes for trans'er med hø est

rioritet o forutsatt at in en av de underli ende en as'ementene er re-
verdi a iriserin s osis'oner.

(4)  Alle andre verdi a iriserin s osis'oner skal benytte risikovektene i kolonne B.
Kolonne E skal ben tes for re-verdi a iriserin s osisbner som ikke omfattes av
andre ledd.
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(43) Der beregnet antall verdipapiriserte engasjementer med ulike kunder er lavere
enn seks, skal risikovektene i kolonne C benyttes. Antallet engasjementer (N)
beregnes som N = (Zi EAD; )2 /Zi EADi2 , der EAD; er summen av alle
engasjementsbeløp på motpart

' . N kan fastsettes som 11C1 der Cle, er det største
engasjementets andel av porteføljen.

§  29-3.  Risikovekter for ikke-ratede posisjoner

(2) Med mindre annet følger av § 29-5 til § 29-7, skal risikovekten for ikke ratede
posisjoner være den høyeste av 7 prosent og vekten som fremkommer i formelen
nedenfor. For re-verdi a iriserin s osis'oner kan ikke risikovekten være lavere enn
20 %.  Finanstilsynet kan tillate at institusjoner som ikke er overdragende institusjon
eller organiserende institusjon i et ABCP-program beregner risikovekten tilsvarende.

§  31-3  Beregningsmetoder og beregningsgrunnlag - første ledd ny bokstav c)
c) Oppgjørs- og motpartsrisiko knyttet til institusjonens virksomhetsportefølje
etter §§ 37-1 og 37-2.

§  32-2.  Spesifikk risiko - egenkapitalinstrumenter
Beregningsgrunnlaget for spesifikk risiko i egenkapitalinstrumenter er samlet
bruttoposisjon vektet med 100 prosent.

§  32-4.  Spesifikk risiko - gjeldsinstrumenter

(1) For institusjoner som benytter standardmetoden for kredittrisiko skal
absoluttverdien av nettoposisjoner i de enkelte gjeldsinstrumenter, som ikke er
verdi a iriserin s osis'oner. etter kategoriene nedenfor multipliseres med de angitte
risikovekter. Beregningsgrunnlaget fremkommer ved å summere de vektede
posisjonene:

(3) For institusjoner som benytter IRB-metode, skal risikovektene etter første ledd
fastsettes for osisbner som ikke er verdi a iriserin s osis'oner etter den
tilsvarende risikoklasse for foretak etter del II og utsteders PD.

(4) Gjeldsinstrumenter etter første ledd bokstav e omfatter:
a. ratede instrumenter som:

1. etter del II kvalifiserer til en risikoklasse nærmere fastsatt av Finanstilsynet

2. etter 5-7 klassifiser til risikoklasse 1-3 eller
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32. etter del III ikke har høyere PD enn instrumentene nevnt i nr. 1.

(6) For vVerdipapiriseringsposisjoner skal risikovektene som føl er av
ka italkravsforskriftens 27-6 o 27-7 ben tes. Bere nin s runnla et
fremkommer ved å summere de vektede osisbnene. Fastsettelse av risikovektene
for ikke-ratede osis'oner i samsvar med 29-3 3. ledd samt bruk av e enfastsatte
PD- o LGD-verdier i formelen i 29-3 3. ledd krever tillatelse fra Finanstils net.
Verdi a iriserin s osis'oner som omfattes av bestemmelsene i 26-3 5. ledd skal .
minst ha tilsvarende ka italkrav etter denne bestemmelsen.

. Risikovekten for ikke-ratet
likviditetsstøtte skal minst tilsvare risikovekten etter del VI.

§  37-3.  Motpartsrisiko for derivater mv.

(2) Ved beregning av potensiell fremtidig eksponering etter markedsverdimetoden for
totalavkastningsbytteavtaler og kredittbytteavtaler skal følgende prosentsatser
benyttes:

c. null prosent når institusjonen er selger av beskyttelse i en kredittbytteavtale,
unntatt der motparten ved eventuelt mislighold er forpliktet til å gjøre opp
kontrakten o otensiell fremtidi eks onerin be renses o ad til ikke-innbetalt
beløp fra k'ø er av besk telse.

§  40-1.  Generelle krav til estimering av VaR

(2) Det skal benyttes et ensidig konfidensintervall på 99 prosent. Ved bere nin av
misli holds- o mi ras'onsrisiko som kommer i tille til bere nin s runnla et for
s esifikk risiko skal det anvendes et ensidi konfidensintervall å 99 9 %.

(7) De historiske tidsseriene skal være basert på en observasjonsperiode på minst ett
år, med mindre en kortere tidsserie kan begrunnes ut i fra en betydelig økning i
prisvolatiliteten den siste tiden. De historiske tidsseriene skal oppdateres minst hver

måned eller hver gang det skjer vesentlige endringer i
markedsforholdene. Finanstilsynet kan pålegge bruk av en kortere
observasjonsperiode. Dersom dataserier ikke eksisterer for et helt år, kan
Finanstilsynet tillate bruk av konstruerte tidsserier.

9 Institusbnene skal i tille estimere stresset VaR hvor risikofaktorene i modellen
skal kalibreres til en eriode med bet deli finansielt stress. Stresset VaR skal
bere nes minst ukentli . Val av historisk eriode skal odk'ennes av Finanstils net
o være 'enstand for årli vurderin i institus'onen. Kravene til bere nin av VaR
etter 40-1 første til åttende ledd 'elder tilsvarende for bere nin av stresset VaR.
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§  40-3.  Spesifikk risiko

(5) Institusjonen skal fastsette minst ukentli et beregningsgrunnlag for misligholds:
o mi ras'onsrisikorisiko for 'eldsinstrumenter som kommer i tillegg til
beregningsgrunnlaget for spesifikk risiko. Etter tillatelse fra Finanstils net kan
institus'onen inkludere samtli e e enka italinstrumenter o derivater med noterte
e enka italinstrumenter som underli ende aktiva i modellen. Tillegget beregnes
enten-ved en intern metode med en åliteli het tilsvarende IRB-metode forutsatt
konstant risikonivå o der det tas hens n til likviditet konsentrasbn sikrin o
opsjoner;

6 Ved bere nin av tille et etter 5. ledd skal:
a. len den å likviditetshorisonten være minimum 3 måneder
b. effekten av samvarias'on mellom misli holds- o mi ras'onshendelser hens ntas
c. diversifiserin seffekter mellom misli holds- o mi ras'onshendelser o andre
risikofaktorer ikke hens ntas
d. effekt kn tet til ikke-linære e enska er ved o s'oner o andre osis'oner
hensyntas,  

(7) Institus'onene kan vel e å ikke inkludere Vverdipapiriseringsposisjoner
modellen når det er bere net ka italkrav iht. 32-4 6. ledd.-_

Ved bere nin av tille et etter 5. ledd kan sikrin s osis'oner inkluderes.
Nettore nin av osis'oner kan foretas under forutsetnin at de lan e o korte
osisbnene er i identiske instrumenter. Kurssikrin eller diversifiserin seffekter

kn ttet til ulike instrumenter kan hens ntas ved å eks lisitt modellerere brutto lan e
o korte osisbner i de ulike instrumentene. Risiko som kan o stå mellom forfall til
sikrin s osis'onen o endeli forfall samt basisrisiko som kan o stå ved ulike
sikrin sstrate ier skal hens ntas.

§  40-4.  Beregningsgrunnlag

Beregningsgrunnlaget skal fastsettes ved å summere følgende elementer:

a Beregningsgrunnlaget for VaR-beløp skal fastsettes som det høyeste av
følgende:
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1. den foregående dags VaR-beløp multiplisert med 12,5
og

2. et gjennomsnitt av de daglige beregnede VaR-beløp multiplisert med
12,5 for hver av de foregående 60 virkedager, multiplisert med en faktor
på mellom 3 og 4 avhengig av hvor godt institusjonen oppfyller kravene
som er nevnt i § 3-2 første ledd, § 3-3 første ledd tredje punktum, § 40-
5, § 40-6 og § 48-1 til § 48-5, justert for tilleggsfaktoren etter § 40-7-Gg

b Bere nin s runnla et for misli holds- o mi ras'onsrisiko etter 40-3 skal
fastsettes som det hø este av føl ende:

1. siste til 'en eli e tille skrav for misli holds- o mi ras.onsrisiko etter
§ 40-3 oq  

2. et 'ennomsnitt av bere nede tille skrav for misli holds- o
mi ras'onsrisiko etter 40-3 for de fore ående 12 uker

c Bere nin s runnla et for stresset VaR-belø skal fastsettes tilsvarende som
for første ledd men ved bruk av stressete VaR-belø o samme multi likator.

d Summen av de vektede osis'onene etter 32-4 6. ledd.

§  40-7. Særlige krav til etterprøving (ettertesting)

(1) Institusjonen skal overvåke modellens nøyaktighet ved å gjennomføre ettertesting
(back-testing). Ettertesting innebærer at det for hver virkedag foretas en
sammenlikning mellom daglig VaR på grunnlag av posisjonene ved dagens slutt, og
den daglige endringen i porteføljeverdien ved slutten av den etterfølgende virkedag.
Institusjonen skal kunne utføre ettertestingen (back-testingen) på grunnlag av lgåde
faktiske og  hypotetiske endringer i porteføljeverdien. Finanstils net kan kreve at
institus'onen i tille skal utføre ettertestin en å runnla av faktiske endrin er i
orteføl"everdien.

(3) Institusjonens multiplikator for VaR o stresset VaR fastsettes på bakgrunn av
resultatene av ettertestingen på totalnivå. Multiplikatoren forhøyes løpende med en
tilleggsfaktor på mellom 0 og 1 i samsvar med tabellen nedenfor, avhengig av antall
overskridelser som institusjonens ettertesting har avdekket for de siste 250
virkedagene. Institusjonen skal beregne overskridelsene på grunnlag av hypotetiske
endringer i porteføljeverdien.

§  44-2. Forhold som skal hensyntas ved fastsettelse av beregningsgrunnlag
(2b) institusjonen skal tilordne interne tapsdata etter forretningsområder etter § 43-2

1og tapshendelseskategorier som angitt i tabellen nedenfor. Ta shendelser kan
tilordnes et særskilt o rettet institus'onsomfattende forretnin sområde.
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§  44-3.  Forsikring og andre metoder for overføring av risiko
(8) Reduksjonen i beregningsgrunnlaget som følge av forsikring o andre metoder for
overførin av risiko kan ikke overstige 20 prosent av beregningsgrunnlaget for
operasjonell risiko beregnet før det tas hensyn til forsikringen.

§  45-5.  Ansvarlig kapital
Institusjonen skal offentliggjøre følgende opplysninger om ansvarlig kapital:

a. en beskrivelse av postene som inngår i den ansvarlig kapitalen, herunder
vilkårene som instrumentene ib c eo f er utstedt å

b. størrelsen på kjernekapitalen, herunder størrelsen å den rene k"erneka italen
o størrelsen å h bridka italen med separat angivelse av alle fradrag og
tillegg,

c. størrelsen på tilleggskapitalen med separat angivelse av alle fradrag, eg
d. samlet ansvarlig kapital etter tillegg, fradrag og begrensninger
e. størrelsen å h bridka italen med incentiver til innløsnin o
f. størrelsen å h bridka italen som er omfattet av over an sbestemmelser.

§  45-6.  Kapitalkrav
Institusjonen skal offentliggjøre minimumskravet til ansvarlig kapital etter metodene
som er benyttet for:

d. kredittrisiko ved verdipapirisering etter del VI, hvor ka italkravet for s esifikk
renterisiko an is se arat

§  46-3.  Kredittrisiko - IRB-metoden
d. samlet EAD for hver av engasjementskategoriene som nevnt i § 9-1. For
engasjementer med stater, institusjoner og foretak og for
massemarkedsengasjementer og egenkapitalposisjoner under PD/LGD-metoden,
skal det for hver risikoklasse oppgis samlet EAD i klassen, samlet ubenyttet ramme
og gjennomsnittlig risikovekt beregnet som beregningsgrunnlag dividert på total EAD.
Institusjoner som bruker egne LGD-verdier eller egne KF-verdier, skal dessuten
oppgi gjennomsnittlig LGD og gjennomsnittlig KF for hver risikoklasse eller
tilsvarende aggregat. For spesialiserte foretak under " forenklet  
metode  skal EAD for hver underkategori og hver risikoklasse oppgis. For
egenkapitalposisjoner der institusjonen anvender enkel risikovektmetode etter § 14-
2, skal EAD for hver klasse oppgis,
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§  46-6. Verdipapirisering

(1) Institusjoner som fastsetter beregningsgrunnlag etter del VI om verdipapirisering,
skal offentliggjøre følgende opplysninger:
a. institusjonens målsettinger for verdipapiriseringen,

b. institusjonens roller i verdipapiriseringsprosessen,
c. metodene som institusjonen bruker for fastsettelse av beregningsgrunnlaget,
d. andre risikoer kn tet til undeli ende aktiva i verdi a iriserin en,
e. institus'onens retnin slin'er o rutiner kn tet til overvåknin av kreditt- o

markedsrisiko for verdi a iriserin er,
f. institus'onens retnin slin'er o rutiner kn tet til risikoavdeknin

g. institus'oner som er s onsor i verdi a iriserin er skal offentli 'øre hvilke
s esialforetak institus'onen ben ter for å verdi a irisere tred'e arts-eks onerin er,
samt en oversikt over hvilke selska er som institus'onen administrerer eller tilråder
o har investert i osis'oner som institus'onen har verdi a irisert eller i
s esialforetaket hvor institus'onen er s onsor,

hd institusjonens regnskapsprinsipper for verdipapirisering, herunder:

1. hvorvidt transaksjonene behandles som salg eller finansiering,

2. føring av gevinster og tap ved salg,

3. de sentrale forutsetningene for verdivurdering av ikke-avhendete
kapitalinteresser og

4. behandlingen av syntetisk verdipapirisering, hvis dette ikke er omfattet av
andre regnskapsprinsipper.

5. verdsettin av aktiva som er lanla t verdi a irisert o om disse aktivaene
lasseres i bank- eller handels orteføl'en

6. retnin slin'er o rutiner for balanseførin av for liktelser
ie. foretaksnavnene til de ratingbyråene som brukes ved verdipapirisering, og de

typene av engasjementer som de enkelte byråene brukes til,
j. samlet verdi av re-verdi a iriserte en as'ementer før o etter risikoavdeknin

samt institus'onens eks onerin mot arantister,
kf. se arat for bank- o handels orteføl'en verdien av de samlede utestående

engasjementene som er verdipapirisert (oppdelt i tradisjonell og syntetisk), fordelt
på engasjementstyper,

verdipapiriseringsposisjoner fordelt på engasjementstyper etter:

1. samlet verdi,

2. engasjementer med verdifall,

3. misligholdte engasjementer,

4. registrerte gevinster ved salg, og

5. registrerte tap ved salg.
6. misli holdt o bokførte ta i orteføl'en av verdi a iriserte aktiva o øvri

portefølje.  
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m samlet verdi av henholdsvis ikke-avhendete og ervervete
14. verdipapiriseringsposisjoner fordelt:

1. på engasjementstyper og

2. etter risikovekter. Engasjementer som er tildelt en risikovekt på 1250 prosent,
eller som er fratrukket i ansvarlig kapital, skal angis særskilt.

ni. samlet utestående verdi av verdipapiriserte trekkrettigheter, fordelt etter
overdragende institusjons interesser og investors interesser, og

21. en oversikt over verdipapiriseringsaktiviteter i perioden.
forklarin å vesentli e endrin er siden forri e ra orterin stids unkt.

(2) Institusjoner som bidrar med midler til en verdipapirisering ut over de
kontraktsmessige forpliktelsene, skal offentliggjøre støttens effekt på institusjonens
ansvarlige kapital

§  46-7. Posisjons-, valuta-, og varerisiko - VaR-metode

Institusjoner som beregner kapitalkrav etter VaR-metode, skal offentliggjøre
følgende opplysninger:

a. Finanstilsynets tillatelse til bruk av metoden,

b. for hver delportefølje en beskrivelse av:

1. modellen,

2. stresstester som benyttes og

3. metoder for ettertesting og validering.

c. høyeste, laveste og gjennomsnittlig VaR  beløp for VaR stresset VaR o
tille skravet bere net etter 40-3 5. ledd,

d.
sammenli nin av da li VaR-belø o den da li e endrin en i

orteføreverdien ved slutten av den etterføl ende virkeda en samt en anal se
av vikti e overskridelser i erioden o

e. en beskrivelse av hvordan VaR-systemet er i overensstemmelse med kravene til
verdivurdering.

f. institus'oner som fastsetter bere nin s runnla etter 40-3 5. ledd skal
offentli 'øre en beskrivelse av modellen o risikoene den måler samt en
beskrivelse av hvordan den er i overensstemmelse med ka ittel 40 o hvordan
likviditetshorisonten fastsettes.

§  47-2. Risikostyring og kontroll

(6
. Institus'onen skal etterleve

kravene i forskrift av xx.xx.xx om forsvarli likviditetsst rin ."

§  49-2. Overgangsordninger

12 Verdi a iriserin s osis.oner med utstedelsesdato tidli ere enn 1. 'anuar 2011
omfattes ikke av bestemmelsene i 26-3. Fra o med 31. desember 2014 skal
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imidlertid bestemmelsene i 26-3 'elde dersom n e underli ende en as'ementer
er la t til eller blitt erstattet.
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Forslag til endring i FOR 1990-06-01 nr 435: Forskrift om beregning
av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler og
verdipapirforetak (forskrift om beregning av ansvarlig kapital)

§ 3. Kjernekapital

Kerneka italen består av ren k'erneka ital o h bridka ital

3a. Ren Werneka ital

Den rene  Kkjernekapitalen kan bestå av følgende poster:
1. Innbetalt ordinær  aksjekapital

2. Overkursfond

3. Utjevningsfond

4. Sparebankens fond, herunder grunnfond, jf. sparebankloven § 2

5. Innbetalt ordinær e enka italg-ru-n-nfe-Rdsbeviskapital

6. Garantifond i gjensidige forsikringsselskaper med fradrag for den del av fondet
som er ansvarlig lånekapital

7. Fullt innbetalt medlemsinnskudd i gjensidige forsikringsselskaper som etter
selskapets vedtekter er obligatorisk for selskapets kunder. Det skal framgå av
selskapets vedtekter at medlemsinnskudd skal kunne nyttes til dekning av tap
eller underskudd ved løpende drift og ikke gi avkastning uavhengig av det årlige
driftsresultat. Ved tilbakebetaling har kunden krav på å få tilbakeført den andelen
av den samlede egenkapitalen ved uttreden som tilsvarer kundens andel av total
premiereserve. Tilbakebetaling av medlemsinnskudd kan ikke finne sted uten
etter forhåndssamtykke fra Finanstilsynet. Ved tilbakebetaling av
medlemsinnskudd gjelder aksjeloven § 12-6 om kreditorvarsel så langt den
passer.

8. Gavefond

9. Annen o tent o Aannen innskutt-eg-e-pigtjent-egenkapital. Utstedt ka ital
herunder interessentinnskudd omfattes ikke.

10. Akkumulert overskudd i henhold til offentliggjort og revisorbekreftet
delårsregnskap forutsatt at beløpet reduseres med åre neli skatt o utb te.50

og at tapsgjennomgang er foretatt i samsvar med forskrifter for
regnskapsmessi behandlin av utlån o arantier i finansinstitus'oner~e13

. Ved bruk av egenkapitalmetoden i
selskapsregnskapet skal periodens overføring til fond for vurderingsforskjeller
komme til fradrag ved beregning av akkumulert overskudd etter første punktum.

11. 50 pst. av medlemsinnskudd i kredittforeninger som skal tilbakebetales, forutsatt
at tilbakebetalingen ikke kan finne sted før lånet er nedbetalt og at
medlemsinnskuddet ikke skal forrentes, samt at tilbakebetalingen ikke kan finne
sted dersom det fastsatte krav til kapitaldekning som følger av lov eller forskrift
ikke oppfylles, eller dersom tilbakebetalingen medfører at det ikke vil være
oppfylt. Medlemsinnskudd skal videre fritt kunne nyttes til å dekke tap eller
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underskudd ved den løpende drift. Tilbakebetaling må videre ikke kunne finne
sted før regnskapet for vedkommende år er oppgjort og godkjent i samsvar med
god regnskapsskikk og forskrifter av Finanstilsynet når det gjelder avsetninger til
og føring av tap.

12. Fond for urealiserte gevinster

13. Annen kapital som etter Finans- og tolldepartementets samtykke i særli e tilfeller
o for en tidsbe renset eriode kan likestilles med ren kjernekapital. Slik kapital
ska[

14 Andel av tilleggsavsetninger i livsforsikringsselskaper og pensjonskasser
tilsvarende det beløp som kunne vært inntektsført i henhold til

forsikrin svirksomhetsloven 9-17 tred'e ledd dersom det hadde vært et
årsregnskap.

§  3b  Hybridkapital  (ny)

1. Hybridkapitalen kan bestå av følgende poster:

a. i) Instrumenter med en fastsatt løpetid på minimum 30 år hvor kravet om
tilbakebetaling kan suspenderes, og

ii) Instrumenter med moderat incentiv til tilbakebetaling.

b. Hybridkapital uten incentiv til tilbakebetaling eller fastsatt løpetid.

c. Hybridkapital som ikke kan tilbakebetales, men som kan konverteres til
ordinære aksjer eller egenkapitalbevis.

2. Vilkår for medregning av hybridkapital:

2.1 Generelle vilkår.

• Opptak av hybridkapital krever særskilt samtykke fra Finanstilsynet.

• Kapitalen må være usikret, og stå tilbake for institusjonens ansvarlige
lånekapital samt være fullt innbetalt.

2.2 Varighet
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• Hybridkapitalen kan ikke kreves tilbakebetalt etter krav fra kreditor. Låntaker
kan ikke tilbakebetale eller kjøpe tilbake hybridkapital uten etter samtykke av
Finanstilsynet. For hybridkapital etter § 3b første ledd bokstav a i) kan
Finanstilsynet forlenge løpetiden dersom dette vurderes som nødvendig av
hensyn til låntakerens soliditet eller finansielle situasjon.

• Låntakers første tilbakebetalingsrett skal tidligst være 5 år etter
utstedelsesdagen. For hybridkapital etter § 3b første ledd bokstav a ii) skal
første tilbakebetalingstidspunkt med incentiv til tilbakebetaling tidligst være 10
år etter utstedelsesdagen og for hybridkapital etter § 3b første ledd bokstav a
i) bare på avtalt forfallstidspunkt.

2.3 Fleksibilitet med hensyn til å utbetale rente

• Låntakeren skal kunne la være å utbetale renter på hybridkapitalen. Kravet på
utbetaling av renter skal bortfalle ved brudd på kapitalkrav. Renter skal ikke
akkumuleres. Finanstilsynet kan pålegge låntaker å stoppe
renteutbetalinger av hensyn til låntakerens soliditet eller finansielle situasjon. I
tilfeller hvor Finanstilsynet stopper renteutbetaling på hybridkapital for en
låntaker som oppfyller kapitalkravene, skal låntakeren i stedet kunne benytte
aksjer eller egenkapitalbevis som betaling etter nærmere regler fastsatt av
Finanstilsynet.

• For hybridkapital der utdeling av utbytte gir plikt til utbetaling av rente (dividend
pusher), skal plikten bortfalle ved brudd på kapitalkrav eller dersom
Finanstilsynet gir pålegg om stopp i utbetalingen av rente. Utdeling av utbytte
til aksjonærene eller egenkapitalbeviseierne i form av aksjer eller
egenkapitalbevis skal ikke gi plikt til utbetaling av rente på hybridkapitalen.

2.4 Evne til å dekke tap

• Hybridkapitalen etter § 3b første ledd, bokstav a og b skal kunne skrives ned
pro rata med tap av annen egenkapital og eventuell nedskrivning av
aksjekapitalen, eller kunne konverteres til aksjekapital eller
egenkapitalbeviskapital hvis kjernekapitaldekningen faller under 5 prosent eller
kapitaldekningen faller under 8 prosent. I institusjon som ikke er aksjeselskap,
skal hybridkapitalen kunne skrives ned ved tap av ikke vedtektsfestet
eierandelskapital med samme forholdsmessige beløp som eierandelskapitalen
reduseres og for øvrig pro rata med egenkapitalbeviskapitalen ved nevnte
kapitalnivåer.

• Hvis hybridkapitalen skrives ned, kan den skrives opp igjen ved at
hybridkapitalen tildeles en andel av fremtidige resultater tilsvarende
hybridkapitalens andel av kjernekapitalen etter nedskrivning. I perioden som
hybridkapitalen er skrevet ned, bortfaller kravet på rente. I institusjon som ikke
er aksjeselskap, skal overskudd tildelt hybridkapitalen skje av overskuddet før
eierandelskapitalen eller grunnfondskapitalen tilordnes overskudd eller utbytte
etter reglene i finansieringsvirksomhetsloven § 2b-18.

• Hvis hele aksjekapitalen eller hele egenkapitalbeviskapitalen er tapt, skrives
hybridkapitalen ned med endelig virkning.
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• Hybridkapital etter § 3b første ledd bokstav c skal konverteres til ordinær
aksjekapital eller ordinær egenkapitalbeviskapital ved brudd på kapitalkrav.
Finanstilsynet kan kreve konvertering dersom dette anses nødvendig av
hensyn til låntakers soliditet eller finansielle situasjon. Konverteringskursen
bestemmes av markedsverdien for aksjene eller egenkapitalbevisene på
utstedelsesdagen for hybridkapitalen. Hybridkapitaleierne skal få færre aksjer
eller egenkapitalbevis hvis aksjekursen har steget, men ikke flere aksjer eller
egenkapitalbevis hvis aksjekursen er redusert.

§ 4.  Tilleggskapital

2. Ansvarli låneka ital uten fastsatt lø etid som o f Iler føl ende vilkårdre-gjeld-

§ 7.  Fradragsposter

- Særskilt samtykke fra myndighetene for opptak av slik kapital må foreligge.

- Midlene skal være usikret og skal stå tilbake for institusjonens alminnelige
gjeld, samt være fullt innbetalt.

- Midlene skal ikke kunne tilbakebetales på kreditors initiativ eller uten
Finanstilsynets forhåndssamtykke.

- Midlene må kunne anvendes til dekning av tap eller underskudd uten at
institusjonens virksomhet opphører.

- Låneavtalen skal inneholde en rett for låntaker til å utsette renteutbetalinger.

Følgende poster skal trekkes fra i kjernekapitalen:

p. Femti prosent av engasjementsbeløp for verdipapiriseringsposisjoner som
risikovektes med 1250 prosent etter kapitalkravsforskriften del VI om
verdipapirisering,
bokstav d. herunder en as'ementsbelø for verdi a iriserin s osis'oner i
handels orteføren som ville ha fått risikovekt 1250 rosent etter del VI dersom
osisbnene hadde vært innre net i bank orteføFen. Fradrag skal ikke foretas for

en as'ementsbele for verdi a iriserin s osis'oner som omfattes av 7 første
ledd bokstav o o annet ledd bokstav d o heller ikke dersom institusjonen har
valgt å la postene inngå i beregningsgrunnlaget for kapitaldekning.

s. Urealiserte kursendringer på finansielle instrumenter tilordnet selskapsporteføljen
som er inkludert i kjernekapitalen og som i sum er positive. Bestemmelsen gjelder
livsforsikringsselskaper og ens'onskasse
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Følgende poster skal trekkes fra i tilleggskapitalen:

e. Femti prosent av engasjementsbeløp for verdipapiriseringsposisjoner som
risikovektes med 1250 prosent etter kapitalkravsforskriften del VI om
verdipapirisering, herunder o så en as'ementsbelø for
verdi a iriserin s osis'oner i handels orteføren som ville ha fått risikovekt 1250

rosent etter del VI dersom osisbnene hadde vært innre net i bank orteføren.
. Slikt

fradrag skal ikke foretas for en as'ementsbelø for verdi a iriserin s osis'oner
som omfattes av 7 første ledd bokstav o o annet ledd bokstav d o skal heller
ikke foretas  dersom institusjonen har valgt å la postene inngå i
beregningsgrunnlaget for kapitaldekning.

§ 9. Begrensninger

Følgende begrensninger skal gjelde:
a. Summen av de poster som inngår i tilleggskapitalen kan ikke utgjøre mer enn 100

prosent av kjernekapitalen etter fradrag o tille som s esifisert i 9 bokstav f.

b. Ansvarlig lånekapital med fastsatt løpetid kan ikke tilsvare et høyere beløp enn
tilsvarende 50 prosent av kjernekapitalen etter fradrag

tille som s esifisert i 9 bokstav f.

c. For kredittforeninger skal summen av ansvarlig lånekapital med fastsatt løpetid
og medlemmers tilleggsansvar ikke overstige 50 prosent av kjernekapitalen etter
fradrag

o tille som s esifisert i 9 bokstav f.

d. For gjensidige forsikringsselskaper som har avgrenset bransjekonsesjon og
arbeider i et avgrenset geografisk område, gjelder de begrensninger på den
ansvarlige lånekapitals andel av garantifondet som er gitt i konsesjonsvilkårene.

Nye  bokstaver e og f:

e. Summen av hybridkapital i henhold til § 3b første ledd bokstav a, b og c kan
ikke utgjøre mer enn 50 prosent av kjernekapitalen etter fradrag og tillegg som
spesifisert i § 9 bokstav f. Summen av hybridkapital i henhold til § 3b første
ledd bokstav a og b kan ikke utgjøre mer enn 35 prosent av kjernekapitalen
etter fradrag og tillegg som spesifisert i § 9 bokstav f. Hybridkapital i henhold til
§ 3b første ledd bokstav a kan, ikke utgjøre mer enn 15 prosent av
kjernekapitalen etter fradrag og tillegg som spesifisert i § 9 bokstav f.

f. Fradrag av postene nevnt i § 7 første ledd bokstav a til I, r og s og tillegg av
postene nevnt i § 8 bokstav a til c.

23



Nytt  annet ledd:

Finanstilsynet kan i særlige tilfeller og for en tidsbegrenset periode samtykke i
at en finansinstitusjon kan ha en sammensetning av den ansvarlige kapitalen
som overskrider grensene som følger av første ledd

§11. Overgangsbestemmelser

Første ledd. Ny bokstav g:

Fondsobligasjonskapital opptatt før 31. desember 2010 som ikke oppfyller
vilkårene i § 3b, skal kunne medregnes som hybridkapital etter § 3 b frem til
2041, men slik at beløpet som medregnes fra 2021 begrenses til maksimalt 20
prosent av kjernekapitalen etter fradrag og tillegg som spesifisert i § 9 bokstav
f, og slik at beløpet som medregnes fra 2031 begrenses til maksimalt 10
prosent av kjernekapitalen etter fradrag og tillegg som spesifisert i § 9 bokstav
f.

Første ledd. -1 Ty bokstav b:

Preferansekapital fra Statens Finansfond kan medregnes som ren
kjernekapital etter § 3a frem til 2015.
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Forslag til endring i FOR 2006-12-22 nr 1615: Forskrift om
kredittinstitusjoners og verdipapirforetaks store engasjementer

Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser

§ 1. Virkeområde

Forskriften gjelder banker, finansieringsforetak, holdingselskaper i finanskonsern,
verdipapirforetak med tillatelse til å drive virksomhet etter verdipapirhandelloven § 9-
1, jf. verdipapirhandelloven § 2-1 første ledd nr. 2 3 6 o 7 o , morselskap som
nevnt i verdipapirhandelloven § 9-21 første ledd nr. 3.

§ 4. Samlet engasjement

Ved beregning av samlet engasjement skal engasjementet vurderes til bokført beløp
etter fradrag for individuelle nedskrivninger, men uten å ta hensyn til eventuelle
nedskrivninger på gruppen av utlån som engasjementet tilhører.

IRB-
metode  kan ikke benyttes.

P_)

Ved en as'ement mot andeler eller trans'er slik som verdi a irfondsandeler
verdi a iriserin er o obli as'oner med fortrinnsrett skal bere nin av samlet
en as'ement omfatte de underli ende eks onerin ene. Institus'onen skal foreta en
vurderin av den økonomiske substansen o risikoen som li er i transaks'onens
struktur. Denne bestemmelsen 'elder ikke en as'ementer som nevnes i § 6, 1. ledd,  
bokstav q.  

Samlet engasjement omfatter ikke:
a) Eksponeringer som oppstår i forbindelse med oppgjør av valutatransaksjoner og

kjøp og salg av verdipapirer defineres normalt ikke som en del av en institusjons
engasjementer, med unntak av situasjoner der det oppstår en forsinkelse eller
vesentlig tidsforskjell i oppgjøret. Valutatransaksjoner der oppgjør skjer senere
enn 48 timer etter avtalt oppgjørstidspunkt skal uansett inkluderes i en
institusjons engasjementer. Det samme gjelder kjøp eller salg av verdipapirer der
oppgjøret ikke skjer innen 5 virkedager etter avtalt oppgjørstidspunkt.

b) Eierandel i annen institusjon som utgjør mellom 2 prosent og 20 prosent av
institusjonenes ansvarlige kapital og som er blitt trukket fra i den ansvarlige
kapitalen i samsvar med forskrift om beregning av ansvarlig kapital § 7 første
ledd bokstav m og n og § 7 annet ledd bokstav b. Finanstils net kan i tillatelse til
å unnta o så andre en as'ement som er trukket fra i den ansvarli e ka italen.

Eks onerin som o står som føl e av sent innkommende betalin er kn tet til
kundeaktivitet o andre en as"ementer i forbindelse med betalin sformidlin
eller ved avre nin o "ør o de onerin av finansielle instrumenter for
kunders re nin o som "øres o innen utlø et av åføl ende virkeda .

I cl) Eks onerin mot institusbner som tilb r betalin sformidlin o som "øres o
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innen ut an en av samme virkeda .

I eG Eksponering mot utsteder av sikkerhet, herunder eksponering mot
) restverdigarantist. Institusjonene skal etablere rammer og rutiner for å kontrollere

og håndtere risiko som følge av eksponering mot utsteder av sikkerhet, herunder
eksponering mot restverdigarantist. Har institusjonen andre eksponeringer mot
utsteder av sikkerhet skal disse ses i sammenheng med utstedelsen av sikkerhet.
Dersom de internt fastsatte rammene overstiges, skal institusjonen varsle
Finanstilsynet, og redusere eksponeringen eller øke sin ansvarlige kapital.

§ 5.  Høyeste grense for samlet engasjement

En institusjon kan ikke ha høyere samlet engasjement enn det som til enhver tid er
forsvarlig. Samlet engasjement må ikke overstige et beløp tilsvarende 25 prosent av
institusjonens ansvarlige kapital.

Finanstilsynet kan i særlige tilfelle stille strengere krav enn fastsatt i første,afflet-eg
tredje ledd.

Institusjonen skal til enhver tid overholde de fastsatte øvre grenser. Dersom
engasjementene overstiger de øvre grensene, skal melding om dette straks sendes
institusjonens kontrollkomite og Finanstilsynet. Finanstilsynet kan fastsette en frist for
institusjonen til å tilpasse seg de øvre grensene o kan åle e fradra i den
ansvarli e ka italen.

§ 6.  Risikovekting av engasjementer

Ved anvendelsen av grensene i § 5 skal kan engasjementene som ikke risikovektes
100 %  gis følgende risikovekter:
1. Engasjementer med risikovekt 0 prosent:

a) Engasjementer med og engasjementer garantert av eller andre typer
fordringer på stater, sentralbanker, offentli eide foretak internasjonale
organisasjoner eller multilaterale utviklingsbanker dersom usikrede fordringer
på disse debitorene gir 0 prosent risikovekt etter standardmetoden.

b) Engasjementer sikret ved pant i verdipapirer utstedt eller garantert av stater,
sentralbanker, offentli eide foretak internasjonale organisasjoner eller
multilaterale utviklingsbanker dersom usikrede fordringer på disse debitorene
gir 0 prosent risikovekt etter standardmetoden.

c) Engasjementer med eller fordringer på stater eller sentralbanker som lyder på

26



debitors valuta og som er finansiert ved innlån i samme valuta.

d) ° En as'ementer med
ant i institus'onens e ne mottatte innskudd eller tilsvarende instrumenter.

Tilsvarende 'elder for en as'ementer med ant i innskudd mottatt av
morselska et eller datterselska av institus'onen.

e) Engasjementer med datterselskap og engasjementer garantert av
datterselskap, dersom mor- og datterselskap er undergitt tilsyn på konsolidert
grunnlag.
Uben tede kredittfasiliteter kate orisert under 6-1 10 i
ka italkravsforskriften.
Engasjementer i form av obligasjoner med fortrinnsrett i boli h oteklån som
oppfyller tilfredsstiller nærmer-e-kravene i finansieringsvirksomhetsloven
kapittel 2 IV,
5 § 5 13.

2. Engasjementer med risikovekt 20 prosent:

a) Engasjementer med eller garantert av finansinstitusjon i samme konsern,
dersom selskapene er undergitt tilsyn på konsolidert grunnlag. Dette gjelder
likevel ikke engasjementer som nevnt under første ledd nr. 1 bokstav e).

12)Engasjementer med og engasjementer garantert av fegisnale-eg norske lokalc
myndighete-r kommuner . -En as'ementer
med o arantert av re ionale o lokale m ndi heter i andre EØS-stater kan is
samme risikovekt som den risikovekt nas'onale m ndi heter tillater for slike
en as'ementer.

3. Øvrige bestemmelser:

a) Dersom mot arten er en institusbn skal en as'ementet ikke oversti e enten
det hø este av et belø tilsvarende 150 millioner euro eller 25 % av ansvarli
kapital.

-1;>)

Der 150 millioner euro innebærer en hø ere rense enn 25 % av ansvarli
ka ital skal institusbnens en as'ement å mot arten ikke være hø ere enn
100 % av ansvarli ka ital.

be) Poster utenom balansen etter ka italkravsforskriften del Il 6 skal
multi liseres med en konverterin sfaktor å 100 % o risikovektes etter
denne forskrift.

0

' . For derivater
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4 ,

a)

mv gjelder motparts  og markcdcrisikobestemmelsene i
kapitalkravsforskriftens del V og VII.

Finanstils net kan i tillatelse til at morselska er lån eller stiller aranti for annet
konsernselska utover be rensnin ene i 5.

7. Anerkennelse av mottatt sikkerhet for en asement

1. Føl ende bestemmelser 'elder for finansielt ant:
a. Institus'oner kan bere ne effekten av sikkerhetsstillelse etter

ka italkravsforskriftens 18-3 o ben te 'ustert en as'ementsbelø E* ved
fastsettelse av samlet en as'ement.

b. Institus'oner som har tillatelse til å ben te avansert IRB-metode som kan
bere ne effektene av finansielt ant se arat fra øvri e faktorer i LGD-estimatene
kan med Finanstils nets tillatelse ta hens n til disse effektene i bere nin en av
samlet en as'ement.

c. Institus'oner som har tillatelse til å ben te avansert IRB-metode o ikke ben ter
metoden i bokstav b kan bere ne effekten av finansielt ant etter bokstav a eller
metoden i f erde ledd bokstav b.

2. Institus'oner som fastsetter en as'ementsbelø et etter første ledd bokstav a eller
b skal foreta re elmessi e stresstester for å måle konsentras'on av kredittrisiko o
volatilitet i verdiene av sikkerhetene. Dersom stresstestene viser at verdien av
sikkerhetene er overvurdert skal verdien av sikkerhetene reduseres tilsvarende.

3. Pant i boli eiendom kan anerk'ennes med inntil 50 % av en as'ementsbelø et.
Pantet må tilfredsstille kravene i ka italkravsforskriftens 5-9 med unntak av 2. ledd
bokstav a o b.
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4. For en as'ementer arantert eller sikret med ant utstedt av tred'e art med lik
eller lavere risikovekt enn mot arten etter ka italkravsforskriftens del Il kan
institusbnen anse:
a. den aranterte delen av en as.ementet som et en as'ement med arantisten.

Føl ende bestemmelser i ka italkravsforskriften 'elder:
1. 18-6 2. o 3. ledd dersom en as'ementet o arantien er i ulik valuta
2. ka ittel 19 dersom det foreli er lø etidsforsWeller mellom en as'ementet o

parantien, oq  
3. 18-7 ved delvis deknin .
b. markedsverdien av den antesikrede delen av en as.ementet som et

en asbment med utsteder av sikkerheten forutsatt at det ikke foreli er
lø etidsforsWeller mellom en as'ementet o sikkerheten.

7-11 blir n e 8-12

§132. Rapportering

Finanstils net fastsetter nærmere
re ler for innholdet o h i heten av ra orterin en etter denne forskriften videre
hvordan ra orterin en skal sk.e.
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Forslag til forskrift om forsvarlig likviditetsstyring1

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§  1-1 Virkeområde

1 Forskriften 'elder forretnin sbanker s arebanker finansierin sforetak
holdin selska i finanskonsern verdi a irforetak o forvaltnin sselska for
verdi a irfond som har tillatelse til å drive aktiv forvaltnin .

(2) Kravene i forskriften skal o så o f lies å konsolidert basis.

§  1-2 Formål og omfang

Foretaket skal ha en forsvarlig likviditetsstyring innenfor o å tvers av le ale
enheter forretnin sområder o valutaer som sikrer at foretaket til enhver tid har
tilstrekkelig likvider til å dekke sine forpliktelser ved forfall.

§  1-3 Forholdsmessighet

Foretakets s stem for st rin o kontroll skal være til asset arten kom leksiteten o
omfan et av virksomheten.

Kapittel 2. Strategi, overordnede retningslinjer mv.
§  2-1 Strategi

Foretaket skal ha en dokumentert likviditetsstrategi. Strategien skal være vedtatt av
styret. Styret skal minst en gang i året foreta en vurdering av strategien. Styrets
vurdering og konklusjon skal være skriftlig nedfelt i styrereferatet.

Strategien skal angi styrets risikotoleranse. Strategien skal som et minimum
omhandle foretakets system for styring og  kontroll av likviditetsrisiko, de overordnede
retningsliniene for likviditetsstyring  samt foretakets finansieringsstruktur. Strategien
skal dekke likviditetsstyring  over ulike tidshorisonter, herunder intradag. Foretakets
likviditetsstrategi skal være tydelig kommunisert til alle relevante forretningsområder.

§  2-2 Likviditetsrisikorammer

Ved lesing av forslaget til ny forskrift om forsvarlig likviditetsstyring for banker mv. og verdipapirforetak mv.
gir understrekningene uttrykk for matrielle endringer i forhold til forskrift om forsvarlig likviditetsstyring som i
dag gjelder for finansinstitusjoner. Alle forflytninger av tekst, og småjusteringer i formuleringer mv. er således
ikke markert.
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Styret skal vedta rammer for likviditetsrisikoen innenfor ulike tidsrom, herunder
intradag. Rammene skal ben tes i den da li e likviditetsst rin en innenfor o å
tvers av forretnin sområder o le ale enheter. Rammestrukturen skal være i
samsvar med st rets risikotoleranse. Rammene skal vurderes minst én gang i året.

§  2-3 Likviditetsreserve

1 Foretaket skal ha en tilstrekkeli beholdnin av likvide eiendeler for å unn å
betalin s roblemer som føl e av uventede hendelser intrada o over tid.
Eiendelene skal være av od kvalitet o uten heftelser. Foretaket skal sør e for at
det ikke foreli er hindrin er som innebærer at eiendelene ikke umiddelbart kan
realiseres eller anvendes for finansierin . Finanstils net kan i nærmere re ler om
hvilke eiendeler som kan inn å i likviditetsreserven.

(2 Foretaket skal ha oversikt over hvilke eiendeler som til enhver tid akse teres som
sikkerhet for lån i sentralbanker o hos andre sentrale mot arter o vurdere hvilke
eiendeler som kan være til 'en li som sikkerhet å kort varsel.

§  2-4 Finansieringskilder

Foretaket skal ha en tilstrekkeli diversifisert finansierin Foretaket skal re elmessi
vurdere sine finansierin skilder i I s av endrin er i de markeder foretaket o ererer

§  2-5 Beredskapsplaner

Foretaket skal ha en dokumentert beredskapsplan for likviditetskriser.
Beredskapsplanen skal være vedtatt av styret. Foretaket  skal jevnlig teste
beredska s lanen o revidere denne å bak runn av utfallet av testin en o ulike
anal ser som nevnt i 4-2.

Beredskapsplanen skal omhandle de utfordringer foretaket kan få i krisesituasjoner
og foretakets planer for krisehåndtering.

Kapittel 3. Organisering og ansvarsforhold
§  3-1 Organisering og ansvarsforhold

Foretaket skal sørge for at ansvaret for den løpende styringen og kontrollen av
foretakets samlede likviditet er klart definert og dokumentert.

Foretaket skal sikre at det er tilstrekkelig uavhengighet og arbeidsdeling mellom
enheter og personell med utøvende funksjoner, og enheter og personell med ansvar
for overvåking og rapportering.

Kapittel 4. Risikomåling og prising
§ 4-1 Risikomåling og prognoser for likviditetsbehov
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Foretaket skal identifisere all likviditetsrisiko o etablere metoder for å måle
likviditetsrisikoen. Risikomålin en skal omfatte oster i o utenom balansen.
S stemer o data skal kvalitetssikres o det skal foreli e klare rutiner for dette.

Det skal utarbeides prognoser for fremtidig likviditetsbehov basert på forventede
fremtidige kontantstrømmer.

§  4-2 Stresstester

Foretaket skal analysere likviditetssituasjonen gjennom bruk av stresstester.
Foretaket skal utføre anal ser med scenarioer over ulike tidshorisonter som dekker
selska ss esifikke hendelser markedsrelaterte hendelser samt en kombinas'on av
disse. Scenarier for likviditetsutviklin en skal dekke oster i o utenom balansen.
Foretaket skal regelmessig vurdere forutsetningene som benyttes i analysene.

Erfaringer fra stresstester skal brukes når styret vurderer likviditetsstrategien og
vedtar rammer for likviditetsrisikoen samt beredska s laner.

§  4-3 Prising av likviditetsrisiko

Ved foretakets bere nin av intern riser o resultatmål skal det inn å en vurderin
av likviditetsrisiko kn tet til den enkelte aktivitet.

Kapittel 5 — Overvåking og rapportering mv.

§  5-1 Etterlevelse av rammer

Foretaket skal løpende overvåke etterlevelsen av interne rammer og retningslinjer.
Brudd på interne rammer og retningslinjer skal rapporteres til den som har vedtatt
rammene samt til den som har ansvaret for den løpende styringen av foretakets
samlede likviditet.

§  5-2 Styre- og ledelsesrapportering

Styret og ledelsen skal minimum hvert kvartal motta rapporter som gir et helhetlig p_g
o datert bilde av foretakets likviditetssituasjon og likviditetsrisiko. Frekvensen og
innholdet i rapporten skal tilpasses likviditetssituas'onen, kompleksiteten og omfanget
av virksomheten.

Kapittel 6 — Uavhengig kontroll
§  6-1 Uavhengig kontroll

Foretakets system for styring og kontroll av likviditetsrisiko skal jevnlig evalueres av
uavhengige kontrollfunksjoner. Evaluerin en skal i en helhetli vurderin av
foretakets st rin o kontroll med likviditetsrisiko etterlevelsen av kravene i denne
forskriften dokumentas'on o kvalitetssikrin samt om det er tilstrekkeli kom etanse
o ressurser kn tet til likviditetsst rin i foretaket.
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Kapittel 7 - Ikrafttredelse

§ 7-1 Ikrafttredelse mv.

Forskriften trer i kraft 1. januar 2011. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift av 29.
juni 2007 nr. 747 om forsvarlig likviditetsstyring.
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