
DET KONGELIGE
NÆRINGS -  OG HANDELSDEPARTEM i ° ,,,tia,J

Finansdepartementet
Postboks 8008 Dep
0030 OSLO

04 i l8oa-air
__._lt a •9

Deres ref Vår ref Dato

04/1802 FM KNH 200505075-9/JOS 25.01.2006

Nytt kapitaldekningsregelverk  - Utkast  til lovendringer - Høring

Vi viser til høringsbrev datert 15 desember 2005.

Nærings- og handelsdepartementet registrerer at det gjeldende regelverk for
kapitaldekning ikke har fungert optimalt, og at det er behov for endringer. Vi er opptatt
av å sikre gode rammebetingelser for finansnæringen i Norge der
kapitaldekningsregelverket er en viktig faktor. En annen side ved forslaget er at
kapitaldekningsregelverket også er en viktig forutsetning for å sikre næringslivet god
og rimelig kapitaltilgang.

Vi er videre opptatt av at de relevante EU-direktivene om retningslinjer for beregning av
kapitaldekningskrav implementeres mest mulig likt i de nordiske land, slik at norske
finanskonsern og banker konkurrerer på likest mulig vilkår med sine nordiske
konkurrenter. Vi har merket oss at det er etablert et nordisk samarbeid med sikte på
harmonisering, jf høringsnotatets punkt 6.1.3. Det er viktig at det her oppnås en reell
samordning slik at ikke aktører som konkurrerer i de samme markedene gis ulike
rammevilkår på dette området.

Det er imidlertid gjennom fastsetting av forskrifter det i praksis vil bestemmes om
norske finansinstitusjoner på dette området vil få samme rammevilkår som
internasjonale konkurrenter. Det vil derfor være viktig ved utformingen av forskriftene
at hensynet til harmonisering ivaretas på en god måte. Vi mener det bør tilstrebes størst
mulig grad av harmonisering innen hele EØS-området. I forhold til harmonisering er
det en utfordring at direktivet i stor grad åpner for nasjonale valg. Vi er av den
oppfatning at de nasjonale valgene ved senere oppfølgning uansett bør bidra til å sikre
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at Norge ikke kommer dårligere ut enn andre land, slik at norsk konkurranseevne
svekkes.

Nærings- og handelsdepartementet er generelt positive til at det åpnes for mer adekvate
metoder for å beregne minimumskapitalkrav i finansinstitusjoner og strengere krav til
rapportering på området. Det vil kunne bidra til å styrke finansinstitusjonenes
finansielle styrke og gi et riktigere bilde av selskapenes soliditet. Det nye regelverket
vil også i større grad samsvare med prinsippene for allokering av kapital i
finansinstitusjoner og dermed gi en mer korrekt prising av kreditt i markedet med
hensyn til risiko.

På den annen side er det som nevnt i høringsnotatet grunn til å tro at mange
institusjoner vil tilpasse seg de nye kravene for å oppnå fordelene det innebærer å ha en
lavere andel ansvarlig kapital enn kravene etter dagens regelverk. Å lette på kravene til
ansvarlig kapital kan i ytterste konsekvens føre til at risikoen for at enkelte institusjoner
kan foreta uansvarlig store utlån i forhold til ansvarlig kapital, øker. Dette vil igjen
medføre risiko for låntagere og fare for ustabilitet i det finansielle systemet. Det er av
største viktighet for næringslivet å ha stabile finansmarkeder. Dette stiller større krav
til oppfølging, både for finansinstitusjonene og tilsynsorganene.

Det vil derfor være avgjørende at det etableres gode kontrollmekanismer for å sikre at
den enkelte institusjons beregningsgrunnlag for ansvarlig kapital er forsvarlig.
Kredittilsynet vil få en svært omfattende og vanskelig tilsynsrolle. Det er etter vårt syn
av viktig at Kredittilsynet sikres tilstrekkelige midler til å gjennomføre adekvat tilsyn
med at prosedyrene og den faktiske oppfølgning av prosedyrene fra

finansinstitusjonenes side er god nok. Vi vil i denne sammenheng også fremheve
informasjonsplikten som sentral for å hindre at institusjonenes økte mulighet for å selv
kunne senke kravene til ansvarlig kapital fører til uansvarlig utlånspraksis.

Avslutningsvis vil vi peke på viktigheten av at det lages gode økonomiske og
administrative konsekvensvurderinger ved den konkrete utformingen av forskriftene. I
denne sammenheng vil vi spesielt fremheve konsekvensvurderinger rundt
behandlingen av de nasjonale valg som direktivet åpner, for som særlig viktig.
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