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Høringsuttalelse om nytt kapitaldekningsregelverk  -  utkast til lovendringer

Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) viser til Finansdepartementets høringsbrev av 15.12.05
med vedlagt høringsnotat, samt FNHs brev til departementet av 16.01.06 med forespørsel om utsatt
høringsfrist til 16.02.06.

1. Innledning

Denne høringsuttalelsen kommenterer forslagene i høringsnotatet vedrørende nytt kapitaldeknings-
regelverk for kredittinstitusjoner, verdipapirforetak og deres morselskaper. Høringsnotatet fra
Finansdepartementet omhandler også hvilke kapitaldekningsregler som bør gjelde for
forsikringsselskaper etter at nye regler er innført for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak. Dette
spørsmålet vil FNH kommentere nærmere i et brev som vil bli ettersendt om kort tid.

Våre merknader følger i hovedsak den rekkefølge som de aktuelle temaene har blitt presentert i
høringsnotatet. Vi har fokusert på de foreslåtte bestemmelsene i finansieringsvirksomhetsloven,
men merknadene gjelder også så langt de passer for de foreslåtte bestemmelsene i
verdipapirhandelloven, jf. at disse i stor grad er likelydende.

Merknadene i denne høringsuttalelsen berører både spørsmål av stor betydning for FNHs
medlemsbedrifter og spørsmål av noe mindre betydning. På denne bakgrunn har vi funnet det
hensiktsmessig innledningsvis å peke på hvilke forhold som er av størst betydning for FNH. Dette
er:

At de nye kapitaldekningsbestemmelsene fra EU blir gjennomført etter tidsplanen, slik at
norske institusjoner kan ta i bruk interne målemetoder for kredittrisiko fra 01.01.07, jf.
merknadene til § 2-9 a tredje ledd og § 2-9 c annet ledd.

At det ikke foretas en innskjerpelse i forhold til EUs regelverk med hensyn til hvilket
kapitalgrunnlag institusjonene kan legge til grunn for sine vurderinger under pilar 2, jf.
merknadene til § 2-9 b første ledd.

At det ikke innføres revisjonsplikt for de opplysninger som skal gis etter pilar 3-regelverket
og som ikke inngår i institusjonenes finansregnskap, jf. merknadene til § 2-9 c første ledd.
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Behovet for å kunne innhente og oppbevare personopplysninger i tilknytning til interne
målemetoder for kredittrisiko ut over det datatilsynets konsesjoner og personopplysnings-
lovgivningen gir anledning til, jf. merknadene til § 2-9 c annet ledd.

At departementet endrer sin fortolkning av EUs regelverk med hensyn til krav til tillatelse
etter norske IRB-regler for datterselskaper av utenlandske finanskonsern, der morselskapet
eller konsernspissen har søkt på vegne av hele konsernet om bruk av interne målemetoder,
jf. merknadene i pkt. 9.1.

2. Merknader til prinsipper for gjennomføring i norsk rett

Høringsnotatet kap. 6.1 omhandler foreløpige vurderinger knyttet til prinsipper for gjennomføring
av det nye kapitaldekningsregelverket i norsk rett. Departementets generelle utgangspunkt synes å
komme til uttrykk i første avsnitt under kap. 6.1.1 hvor det heter:

"Ved gjennomføring i Norge bør det legges vekt på hensynet til mest mulig like
rammebetingelser for institusjonene og behovet for at regelverket i størst mulig grad blir
gjennomført og praktisert på samme måte i medlemslandene. Både innenfor Baselkomiteen
og EU er det igangsatt arbeid for å sikre disse målsetningene. På nordisk nivå er det også
etablert tilsynsmessig samarbeid. "

Det som fremkommer ovenfor er etter FNHs syn særdeles viktige hensyn å ivareta ved
gjennomføringen av regelverket i Norge.

Departementet synes imidlertid også å understreke at de bakenforliggende direktivene fra EU gir
rom for nasjonale tilpasninger når de nye kapitaldekningsreglene skal gjennomføres i norsk rett, og
videre at det kan bli aktuelt å innføre strengere regler for norske institusjoner på enkelte avgrensede
områder, dersom særlige soliditetsmessige hensyn anses å veie tyngre enn de konkurransemessige
hensyn.

Vi legger til grunn at innføring av slike eventuelle strengere regler først og fremst vil bli vurdert
ved fastsettelse av det utfyllende regelverket i forskrifter. I foreløpige utkast til utfyllende regler for
kredittrisiko som Kredittilsynet tidligere har presentert, har vi sett at det vurderes å innføre
skjerpede minstekrav til ansvarlig kapital for boliglån under pilar 1 i det nye
kapitaldekningsregelverket. Det er imidlertid også i det foreliggende lovforslaget foreslått strengere
regler med hensyn hvilken kapital som kan hensyntas i institusjonenes egne vurderinger av
risikoutsatthet og kapitalbuffere under pilar 2 i det nye regelverket, jf. merknadene nedenfor til
forslaget til § 2-9 b første ledd. På denne bakgrunn ønsker vi her å kommentere noe nærmere de
prinsipper som etter vårt syn bør legges til grunn for utformingen av regelverket.

De nye EU-reglene vil gjennom EOS-avtalen være bindende for Norge. Formelt sett inneholder
direktivet i hovedsak minstekrav, hvilket innebærer at de enkelte land står fritt til å fastsette
strengere regler for sine regulerte enheter. Sterke reelle hensyn tilsier imidlertid at norske
myndigheter bør utvise betydelig varsomhet med å gå denne vei.
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Minstekravene i det nye regelverket (pilar 1) omfatter vesentlig mer risikofølsomme kapitalkrav for
kreditt- og markedsrisiko enn i dag, samt et nytt kapitalkrav for operasjonell risiko. De nye
minstekravene vil bli supplert av eksplisitte krav til en intern prosess i den enkelte institusjon for
vurdering av egen soliditet ,  som igjen skal følges opp av Kredittilsynet gjennom en tilsynsmessig
evalueringsprosess  (pilar 2).  Regelverket i pilar 2 krever videre at hver institusjon skal sette av
kapital for å møte risiko som ikke er dekket under minstekravene i pilar 1, og opprettholde en
forsvarlig buffer til minstekravene. I tillegg kommer økte krav til offentliggjøring av informasjon
om risikoen i virksomheten ,  for å skape bedre grunnlag for markedsdisiplin (pilar 3).  Det nye
regelverket sikrer således en langt mer helhetlig soliditetsregulering med økt risikofølsomhet.

Både strukturen i det nye regelverket og innholdet i de enkelte regler er resultat av en meget
langvarig internasjonal prosess, og bygger på omforente krav fra tilsynsmyndigheten i verdens
ledende industriland og EU .  Både norske myndigheter og norsk finansnæring har gjennom ulike
kanaler fulgt denne utviklingsprosessen og søkt å øve påvirkning når forholdene har tilsagt dette.
Etter FNHs syn kan det ikke  være  tvil om at de internasjonale standarder som har kommet ut av
denne lange og grundige prosess, bør representere et forsvarli rammeverk også med sikte på
reguleringen av norske kredittinstitusjoners soliditet. Det forhold at Norge ikke er medlem av
Baselkomiteen eller EU og derfor ikke har hatt samme anledning som andre europeiske land til å
delta i den formelle vedtagelsesprosessen ,  bør ikke medføre at norske myndigheter føler seg mindre
forpliktet til å gjennomføre regelverket på en lojal måte.

Etter vårt syn vil de internasjonale kravene til kapitaldekning gi større trygghet for det norske
banksystemet,  selv om selve minstekravet til ansvarlig kapital under pilar I vil kunne bli redusert
for en det institusjoner. Kravene til institusjonene under de to andre pilarene i regelverket, vil
motvirke at slike lempninger får negative virkninger for soliditeten i næringen. Overgangsreglene
vil videre sikre at endringer skjer gradvis og på en kontrollert måte.

Det sentrale i denne sammenheng er at norske finansinstitusjoner konkurrerer på lik linje med
institusjoner fra andre europeiske land i et marked som blir stadig mer integrert,  hvor konkurransen
blir stadig sterkere og hvor fortjenestemarginene blir mer presset. Kapitaldekningsregelverket vil
på en rekke områder ha en direkte konkurransemessig  effekt for  norskregulerte institusjoner i
forhold til  institusjoner underlagt andre lands minstekrav, enten denne konkurransen  skjer i Norge
eller i andre land hvor norske institusjoner opererer eller har eierinteresser.  Norske institusjoner
møter, som kjent, her til lands sterk konkurranse fra utenlandske institusjoner i markedene for
kreditter til store bedrifter med god soliditet, og i markedene for godt sikrede lån til bedrifter f.eks.
innen transport- og infrastrukturvirksomhet. Økende konkurranse møtes også i stadig større grad i
SMB-markedet og i privatkunde-/massemarkedet, spesielt gjennom den betydelige tilstedeværelsen
av utenlandskeide kredittinstitusjoner i Norge.

Hvorvidt de utenlandskeide virksomhetene er organisert som norsk datterinstitusjon eller som
norsk filial, har liten betydning i forhold til den konkurransen norskeide institusjoner møter her til
lands, da det i praksis er regelverket som gjelder for konsernspissen (hjemlandsreglene) som vil ha
avgjørende betydning for den reelle kapitalbinding hos de utenlandske institusjonene. Det betyr
imidlertid ikke at innretningen av de norske reglene er uten betydning for norske datterinstitusjoner
av utenlandske finanskonsern. En mest mulig lik innretning av minstekravene med det som vil
gjelde i deres hjemland, vil lette det administrative arbeidet knyttet til beregninger og rapportering,
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liksom det også vil lette ledelsens arbeid med å påse at regelverket overholdes .  Således vil det også
for disse være av stor interesse at de norske minstekravene blir utformet og praktisert på mest
mulig lik måte som i deres hjemland.

Eventuelt skjerpede regler innenfor dette området på rent nasjonalt grunnlag,  selv for begrensede
eksponeringsklasser ,  vil på en meget direkte måte kunne virke konkurransemessig negativt for
norskbasert finansvirksomhet.  Dersom konkurranseulempene blir vesentlige, vil det undergrave
norske institusjoners langsiktige mulighet til å overleve som selvstendige institusjoner. Samlet sett
innebærer dette at terskelen for å operere med materielt sett strengere minstekrav og regler med
annerledes innretning i Norge enn det som følger av de internasjonalt omforente kravene i
direktivet, bør være vesentli h ere enn under det nåværende regimet. Vi ber om at
Finansdepartementet legger en slik erkjennelse til grunn for det videre arbeidet med
implementeringen av det nye EU-direktivet.

Eventuelle behov for  " sikkerhetsmarginer"  i forhold til de internasjonale minstekravene bør etter
FNHs syn tas med i de vurderinger institusjonen og Kredittilsynet skal gjøre under pilar 2, dvs.
konkret i forhold til den enkelte institusjon og den situasjon denne befinner seg. En slik tilnærming
har klare fordeler:

a) sikkerhetsmarginene vil reflektere den enkelte institusjons risikoutsatthet,
b) andre institusjoner blir ikke urimelig rammet av tiltak som ikke er tilpasset deres

situasjon,
c) sikkerhetsmarginene kan tilpasses den aktuelle situasjon - behovet for buffere vil f.eks.

være annerledes i en situasjon med høykonjunktur enn i en situasjon hvor man er på
bunnen av en lavkonjunktur,

d) minstekravene til ansvarlig kapital for norske institusjoner blir sammenlignbare med
tilsvarende krav for utenlandske institusjoner, noe som vil være viktig for deres arbeid
med å tiltrekke seg kapital fra det internasjonale markedet,

e) insentivstrukturen knyttet til minstekravene under pilar I forblir så nøytral som mulig.

En slik tilnærming til regelverket synes for øvrig å samsvare godt med det arbeid som for tiden
skjer i Committee og European Banking Supervisors (CEBS), mellom tilsynsmyndighetene i EØS-
området. Her arbeides det med å komme frem til felles tolkning av direktivets bestemmelser under
pilar 1, samt utfyllende retningslinjer. [ tillegg har det tidligere vært arbeidet for å redusere antallet
"nasjonale valg" i direktivet. Formålet er å få til en så lik praktisering av minstekravene i EUs
regelverk som mulig, spesielt i relasjon til pilar 1. Etter FNHs syn er det svært viktig for det norske
finansmarkedet at norske myndigheter legger CEBS' retningslinjer konsekvent til grunn for sitt

1 Dersom det innføres strengere kapitalkrav for norske institusjoner gjennom skjerpelser i

beregningsgrunnlaget for kapitaldekning (nevneren i kapitaldekningsbroken), vil norske institusjoner alt

annet like vise en lavere kapitaldekningsgrad enn en tilsvarende utenlandsk institusjon underlagt

kapitaldekningsregelverk  uten  slik innskjerpelse. Slike forskjeller er vanskelig for markedet å tolke, fordi de

enten kan gi uttrykk for at risikoen på de aktuelle områdene reelt er høyere i Norge enn i andre land, eller de

kan gi uttrykk for en reguleringskultur hvor det av andre grunner legges inn ekstra buffere i regelverket.
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regelverk og tilsynsmessige retningslinjer. Dette er viktig både ut fra en konkurransemessig
synsvinkel, og ut fra tilliten til norsk regulering og tilsynsvirksomhet internasjonalt.

Vi ønsker avslutningsvis under dette avsnittet å vise til at hensynet til et målrettet og effektivt
regelverk, som ikke underlegger norske institusjoner unødige ekstra soliditetsmessige begrensinger,
tilsier at gjennomføringen av minstekravene i pilar 1 bør forankres i følgende prinsipper:

Norsk gjennomføring bør følge EUs minstekrav og overgangsregler, samt felles praksis
innenfor Norden og EU, der slik praksis eksisterer. Skjerpede regler skal kun anvendes

dersom det kan  påvises  tungtveiende faglige grunner knyttet til strukturen i det norske
markedet.

Andre tilsynsmyndigheters vurdering av risikomessige forhold i eget land anerkjennes i
det norske regelverket, dvs. det legges til grunn at disse er basert på et forsvarlig faglig
skjønn.

Kravene under pilar 2 til prosesser og vurderinger i institusjonene og til tilsynsmessig
oppfølging, vil fange opp eventuelle avvik fra de gjennomsnittsbetraktninger som er
basis regelverket under pilar 1. Relevante tiltak for å korrigere for slike avvik iverksettes
av den enkelte institusjon og vurderes av Kredittilsynet.

3. Merknader til nivå for anvendelse av kapitaldekningsregler

- Generell merknad
Departementet drøfter i høringsnotatet kap. 6.4 nivå for anvendelse av kapitaldekningsregler.
Departementet legger til grunn at nåværende bestemmelser i finansieringsvirksomhetsloven § 2-9 a
er tilstrekkelige for å oppfylle kravene i det reviderte kredittinstitusjonsdirektivet. Etter FNH syn
vil det trolig være påkrevd med en lovendring for å gjennomføre det reviderte kredittinstitusjons-
direktivets unntaksbestemmelse i artikkel 69 i Norge, jf. nærmere merknader nedenfor.

- Ad. Pilar I
Departementet synes å legge til grunn at minstekravene til kapitaldekning (pilar 1) skal oppfylles
på alle nivåer, dvs. på selskapsnivå, delkonsolidert nivå og konsolidert nivå. Den gjeldende
bestemmelsen i finansieringsvirksomhetsloven § 2-9 a åpner for at Kredittilsynet kan gjøre unntak
fra hovedbestemmelsen om anvendelse på konsolidert nivå gjennom enkeltvedtak. En tilsvarende
bestemmelse finnes ikke i finansieringsvirksomhetsloven i forhold til anvendelse av regelverket på
selskapsnivå. Når departementet heller ikke forslår noen unntaksbestemmelse i forslaget til ny
§ 2-9 a, forstår vi det slik at departementet i utgangspunktet ikke har til hensikt å gjennomføre det
reviderte kredittinstitusjonsdirektivets unntaksbestemmelse i artikkel 69.

Etter vårt syn bør finansieringsvirksomhetsloven åpne for at det kan gjøres unntak for anvendelse
av minstekravene til kapitaldekning (pilar 1) på selskapsnivå for institusjoner nede i organisasjons-
strukturen, dersom de aktuelle institusjonene inngår i konsolidert beregning av kapitaldekning på
konsolidert eller delkonsolidert nivå, i tillegg til at de også oppfyller de andre strenge vilkårene
som artikkel 69 i det reviderte kredittinstitusjonsdirektivets stiller opp. De aktuelle vilkårene
innebærer, etter vårt syn, at det bør være soliditetsmessig uproblematisk å gi unntak fra
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bestemmelsen om å beregne kapitaldekning på selskapsnivå .  FNH vil i denne sammenheng vise til
at noen datterselskaper i finansinstitusjoner kan være så tett integrert i morselskapets konsoliderte
virksomhet,  eller ha så begrenset soliditetsmessig betydning for morselskapets konsoliderte stilling,
at det vil ha liten nytteverdi for myndighetene å få beregnet og rapportert kapitaldekningen for slike
datterselskaper på selskapsnivå .  Kapitaldekningsberegning og -rapportering vil i slike tilfeller kun
generere unødvendige kostnader i institusjonen og hos tilsynsmyndigheten . FNH forslår  på denne
bakgrunn at det tas inn en unntaksbestemmelse lik den som eksisterer som i gjeldende  §  2-9 a annet
ledd i finansieringsvirksomhetsloven for anvendelse på konsolidert nivå, som nytt åttende ledd i ny
§ 2-9 a:

"Kredittilsynet kan vedforskrift eller enkeltvedtak gjøre unntak fra første ledd. "

Uavhengig av det ovennevnte lovspørsmålet er FNH er opptatt av de konkurransemessige
konsekvensene av ulik regelutforming og praktisering på dette området.  Vi ønsker derfor å gjøre
departementet oppmerksom på noen forhold som det kan være viktige å ha med seg når man skal
arbeide videre med de utfyllende kapitaldekningsreglene  i forskrift.  Vi gjentar her noen
synspunkter fra vår høringsuttalelse til Kredittilsynet av 05.09.05 om utkast til forskrifter
vedrørende nye kapitaldekningsregler:

"FNHs forståelse er at myndighetene i mange EU-land legger opp til å benytte unntaks-
bestemmelsen som fritar fra beregning  av  kapitaldekning på selskapsnivå, basert på unntaket
i direktivet. I forhold til det konkurransemessige vil det selvsagt være ressursbesparende for
institusjoner i disse landene å slippe å beregne og rapportere kapitaldekning på
selskapsnivå. Av større betydning er imidlertid  at interne  fordringer  mellom  selskaper innen
slike finanskonsern eller del-konsern vil bli "nullet ut" ved den konsoliderte beregningen av
ansvarlig kapital. Dette vil i praksis  innebære  at slike  interne  fordringer blir unntatt fra
kapitaldekningskrav.

Det ligger  an til  at EUs regelverk, CRD art. 80 (7), vil inneholde en bestemmelse om at
eksponeringer på datterinstitusjoner  som inngår  i morselskapets konsoliderte
kapitaldekningsberegning, etter nærmere vilkår kan gis en risikovekt på 0 % ved beregning
av  kapitaldekningskravet til morselskapet (selskapsnivå), dvs. fremfor å tilordnes en
risikovekt på 20 % etter standardmetoden eller en individuelt fastsatt vekt etter IRB-metoden.
Bruk av denne  bestemmelsen  for norske institusjoner vil redusere de konkurransemessige
ulempene man får ved at kapitaldekningskravet kommer til anvendelse på ethvert nivå i
finanskonsern. Etter det vi forstår vurderer svenske myndigheter å innføre denne
bestemmelsen, jf at de allerede i dag praktiserer 0 %-vekting av konserninterne fordringer.
Vi kan ikke se at Kredittilsynet så langt har kommentert eventuell gjennomføring av denne
bestemmelsen i Norge.

Vilkårene for kunne gi slikt fritak er fra dansk oversettelse av direktivet):

a) niodparten er et kreditinstitut eller etfinansielt holdingselskab, etfrnansieringsinstitut,
et portefoljeadministrationsselskab eller en accessorisk servicevirksomhed, der er
underlagt passende tilsynskrav
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b) modparten er inkluderet i den  samme  konsolidering som kreditinstituttet på fuldt
grundlag

c) modparten er underlagt de samme risikovurderings-, målings- og kontrolprocedurer
som kreditinstituttet

d) modparten er etableret i den samme medlemsstat som kreditinstituttet

e) der ikke  er nogen aktuel  eller forventet  materiel  eller retlig hindring for øjeblikkelig
overførsel of egenkapital  eller tilbagebetaling  of forpligtelser fra modparten til
kreditinstituttet.

Disse vilkårene bidrar til å sikre  forsvarligheten  av å anvende en 0 % risikovekt  for slike
fordringer.

Vilkåret i pkt. e) krever en nærmere vurdering ift. bestemmelsene i den norske
finansieringsvirksomhetsloven Vil) § 2a-8 om transaksjoner mellom foretakene i et
finanskonsern. Fil § 2a-8 inneholder ingen bestemmelser som er til hinderfor at
datterforetak kan gjøre opp forretningsmessige forpliktelser overfor morselskapet. Kravet i
bestemmelsens første ledd til at transaksjoner mellomforetak i et finanskonsern skal være i
samsvar med vanlige forretningsmessige vilkår og prinsipper, samt bestemmelsen i fjerde
ledd om lån og garantier, forutsettes selvsagt oppfylt. Når det gjelder kravet til at det skal
kunne overføres ansvarlig kapital, forstår vi denne bestemmelsen slik at den knytter seg til
overføringer av slik kapital fra datterselskapet til morselskapet. Dette synes å fremgå klart
av den svenske oversettelsen av direktivet. Fil § 2a-8 (3) inneholder bestemmelser om
konsernbidrag, dvs. overføring av fri egenkapital. Det er ikke noe forbud mot at slike bidrag
gis fra mor til datter. Det er imidlertid regler i bestemmelsen om hvor store overføringer som
kan foretas. Disse begrensningene kan imidlertid fravikes ved enkeltvedtak fra Kongen,
dersom det er nødvendig for å sikre soliditeten i et konsernselskap eller konsernet. FNH
legger til grunn at slikt unntak fra hovedbestemmelsen vil bli gitt i påtrengende tilfeller, og at
det vil kunne skje svært raskt. Med dette som bakgrunn finner vi at vilkårene i pkt. e) ovenfor,
bor anses oppfylt for norske institusjoner. FNH mener derfor at den aktuelle bestemmelsen
må tas i bruk. Det vil, som nevnt, kunne redusere de konkurransemessige ulempene av å
gjøre minstekravene til kapitaldekning gjeldene på alle nivåer i finanskonsern.

Vi ønsker også å nevne et praktisk problem knyttet til det å anvende reglene på hvert nivå i
finanskonsern .  Hyppigheten for kapitaldekningsberegning og rapportering på selskapsnivå
for mindre datterinstitusjoner kan bli unødig høy, dersom det skal følge samme
rapporteringsoppleggs  som for  hovedselskapene i et finanskonsern. Det vil etter vårt syn
være behov  for et  fleksibelt regelverk for rapportering ,  slik at Kredittilsynet  kan få oppfylt
det tilsynsmessige informasjonsbehovet, men uten at det blir innrapportert mer data enn
nødvendig. Regelverket  bor derfor  inneholde bestemmelser om at Kredittilsynet kan gjøre
unntak fra hovedregelen om rapporteringshyppighetfor enkeltinstitusjoner. "
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- Ad. Pilar 2
Departementet viser til at Kredittilsynets foreløpige vurderinger trekker i retning av å foreslå
minimumskravene i direktivet,  dvs. en hovedregel om at kravene under pilar 2 skal oppfylles på
konsolidert nivå når institusjonen inngår i konsern. FNH støtter denne vurderingen.  Hensynene bak
pilar 2 tilsier at det bør foretas en helhetlig vurdering av finanskonsernenes risikoutsatthet og
buffere.  En slik gjennomføring av regelverket vil dessuten bidra til en langt mer effektiv utnyttelse
både av Kredittilsynets og institusjonenes egne ressurser,  enn dersom kravene etter pilar 2 også
skal oppfylles separat for hver enkelt institusjon i et finanskonsern.

4. Merknader til finansieringsvirksomhetsloven § 2-9

- Generell merknad
Bestemmelsen bygger til stor grad på artikkel 22 i det reviderte kredittinstitusjonsdirektivet. Denne
direktivbestemmelsen er en generell bestemmelse med krav til organisering av virksomheten, dvs.
krav til forsvarlige administrative rutiner og regnskapsføring, samt tilstrekkelig internkontroll.
Bestemmelsen er ikke knyttet til kapitaldekning. Den adresserer imidlertid særdeles viktige forhold
for soliditeten til finansinstitusjoner. Bestemmelsen har sterke likhetstrekk med
verdipapirhandelloven § 9-1 om organisering av virksomheten.

Etter vårt syn bør det vurderes å rendyrke det materielle innholdet i den aktuelle direktiv-
bestemmelsen i ny § 2-9, dvs. sløyfe første ledd som fokuserer på kapitaldekning. Dette bør kunne
gjøres uten problemer, da de materielle bestemmelsene som dette leddet viser til fremkommer
direkte av ny § 2-9 a (pilar 1) og ny § 2-9 b (pilar 2). Første ledd kan således sies å være overflødig.

- Til første ledd
Dersom første ledd likevel beholdes, bør bestemmelsen redigeres slik at dette leddet flyttes ned og
blir siste ledd. Dette gjør at fokuset i paragrafen blir på det som er innholdet i direktivartikkel 22,
samtidig som siste ledd kan tjene som en introduksjon til de etterfølgende bestemmelsene om
kapitaldekning.

Vi ber videre om at ordet "minstekrav" strykes i forslaget til første ledd, ettersom det ikke er
korrekt å benytte begrepet "minstekrav til ansvarlig kapital" i forhold til kravene som følger av
forslaget til § 2-9 b (pilar 2), jf. at § 2-9 første ledd viser både til § 2-9 a (pilar 1) og § 2-9 b (pilar
2). I forhold til § 2-9 b kan kun de krav som følger av fjerde ledd, dvs. der hvor Kredittilsynet har
pålagt en institusjon å ha en høyere ansvarlig kapital enn de lovbestemte minstekrav i § 2-9 a, anses
å være minstekrav. Det mest sentrale kravet til kapital under pilar 2 er kravet til at institusjonen
skal ha en kapital som etter institusjonens egen vurdering er forsvarlig, jf. § 2-9 b første ledd. Siden
dette kravet er basert på institusjonens egen vurdering, og at kravet etter direktivet ikke er knyttet
direkte til den regulatoriske definisjonen av ansvarlig kapital, kan bestemmelsen vanskelig sies å
representere et minstekrav til ansvarlig kapital på linje med de krav som fremkommer av § 2-9a
med tilhørende forskrifter, jf. for øvrig også våre merknader til bruk av begrepet ansvarlig kapital i
§ 2-9b første ledd under pkt. 6 nedenfor.

Alternativt kunne denne delen av bestemmelsen  bygge  videre på gjeldende § 2-9 første ledd, justert
for de nye realitetene:
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"En finansinstitusjon skal til enhver tid ha en forsvarlig flg kapitalisering, samt
oppfylle de minstekrav til kapitaldekning som følger av lov eller forskrift gitt av Kongen
departementet ,  eller fastsatt gjennom enkeltvedtak av Kredittilsynet."

- Til annet ledd
I spesialmotivene til denne delen av bestemmelsen synes departementet å vise til at bestemmelsen i
annet ledd må ses i sammenheng med internkontrollforskriften fastsatt av Kredittilsynet. Dette
slutter vi oss til, men vi har problemer med å forstå hva som er forsøkt uttrykt i nest siste setning i
merknadene til annet ledd. Denne teksten kan med fordel klargjøres i det videre arbeidet med
proposisjonen.

5. Merknader til finansieringsvirksomhetsloven § 2-9 a

FNH støtter i hovedsak forslaget til lovbestemmelse, men har likevel noen merknader:

- Generell merknad vedr. begrepsbruk
Følgende begreper benyttes i tredje, fjerde, femte, sjette og åttende ledd i forbindelse med bruk av
interne metoder for fastsettelse av beregningsgrunnlaget for hhv. kredittrisiko, markedsrisiko,
operasjonell risiko og generelt for de tre risikotypene :

- "interne målemodeller" (kredittrisiko)
- "interne risikostyringsmodeller" (markedsrisiko)
- " interne målemodeller" (operasjonell risiko)
- "interne risikostyringsmodeller" (generelt for de tre risikotypene)
- "interne målemetoder (modeller)" (generelt for de tre risikotypene)

Etter vårt syn kan det i lovbestemmelsene med fordel benyttes et felles begrep - nemlig "interne
målemetoder" - for de interne metoder som benyttes til å fastsette beregningsgrunnlagene for
kapitaldekning for de ulike risikotypene. Dette begrepet er også tidligere benyttet av Kredittilsynet,
bl.a. i utkastet til IRB-forskrift som var på høring sist sommer. Begrepet "modeller" er etter vårt
syn for snevert i forhold til de metoder som benyttes. Det er riktignok korrekt at det benyttes
dataverktøy som modellerer risikoen for å komme frem til beregningsgrunnlaget, men disse
datamodellene utgjør kun en del av de interne metodene som benyttes for å komme frem til
beregningsgrunnlagene. De interne metodene omfatter bl.a. også rutiner og retningslinjer for å sikre
god kvalitet på de data som modellene bygger på.

- Til annet ledd
I forslag til annet ledd er det angitt et eget beregningsgrunnlag i loven for annen risiko, dvs. i
tillegg til beregningsgrunnlag for kredittrisiko, markedsrisiko og operasjonell risiko. Dette er fulgt
opp i åttende ledd med hjemmel for departementet til å fastsette bestemmelser i forskrift om
beregningsgrunnlag for annen risiko. I spesialmotivene til bestemmelsen har departementet skrevet
at det kan diskuteres om det er nødvendig å angi et beregningsgrunnlag for eventuell annen risiko.

Vi kan ikke se at det noen steder i høringsdokumentet er angitt hva departementet mener
beregningsgrunnlaget for annen risiko skal fange opp. EUs regelverk opererer ikke med noe
beregningsgrunnlag for "annen  risiko".  FNH legger til grunn at departementet ikke har til hensikt å
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skaffe seg hjemler for å fastsette kapitalkrav for andre typer risiko enn det som følger av det
reviderte kredittinstitusjonsdirektivet og det reviderte CAD-direktivet, jf. artikkel 75 i det reviderte
kredittinstitusjonsdirektivet. Det ovennevnte forslaget i kombinasjon med manglende drøfting av
hva man har ment å fange opp med beregningsgrunnlag for annen risiko, skaper imidlertid
usikkerhet i så måte. Dette er uheldig.

FNH antar at departementet kan ha sett hen til at EUs direktivbestemmelser i tilknytning til
beregningsgrunnlaget for kredittrisiko inneholder nye bestemmelser om beregningsgrunnlag for
"dilution risk" (forringelsesrisiko) for kjøpte fordringer. Etter vårt syn bør slik risiko kunne regnes
som en risiko tilknyttet kredittrisiko, på samme måte som forskrift 22.06.2000 om minstekrav til
kapitaldekning for markedsrisiko mv. inneholder bestemmelser om beregningsgrunnlag for både
tradisjonell markedsrisiko (posisjonsrisiko, valutarisiko) og for tilknyttet risiko (motpartsrisiko og
oppgjørsrisiko). For å unngå usikkerhet senere om hva som er ment med beregningsgrunnlag for
annen risiko, ber vi om at "annen risiko" i § 2-9a annet ledd sløyfes, og at det i stedet foretas en
utvidet tolkning av kredittrisiko, markedsrisiko og operasjonell risiko når direktivbestemmelsene
om beregningsgrunnlag skal gjennomføres i forskrifter. En slik tilnærming er i dag benyttet for
markedsrisiko, og vil også gi samsvar med strukturen presentert i høringsnotatets figur 1.

- Til tredje ledd
Departementet skriver i høringsnotatet kap. 6.5.2 (s. 19) at det i tråd med praksis fra andre land
legges opp til at institusjonene skal gis mulighet til å beregne kapitalkravet etter IRB-metode fra
regelverket trer i kraft, dvs. dersom de oppfyller vilkårene for å ta denne metoden i bruk. FNH vø
understreke betydningen av at denne tidsplanen opprettholdes. I Norge finnes kredittinstitusjoner
som er blant de ledende i Europa når det gjelder utviklingen av interne målemetoder for
kredittrisiko. Det vil kunne sette Norge og norske institusjoner i et dårlig lys dersom det skulle
oppstå forsinkelser som gjør at den ovennevnte målsetningen ikke nås. Det vil også kunne skape
problemer i forhold til norske datterselskaper av utenlandske konsern dersom regelverket som
åpner for bruk av IRB-metode skulle bli forsinket, jf. at EUs regelverk forutsetter at dersom et
utenlandsk morselskap får tillatelse til å benytte interne målemetoder, skal disse målemetodene
også benyttes i deres datterinstitusjoner uansett om disse befinner seg i hjemlandet eller i et annet
EØS-land, f.eks. Norge.

- Til åttende ledd
Av hensyn til klarhet bør nr. 4 i lovbestemmelsen omformuleres, slik at det går klart frem at det er
minstekravet til ansvarlig kapital etter § 2-9 a som forskriftshjemmelen er knyttet til, jf. også
merknadene ovenfor til § 2-9 første ledd om bruk av begrepet minstekrav til ansvarlig kapital.
Omformuleringen kan f. eks. gjøres slik:

"hvilke sikkerheter det kan tas hensyn til ved beregningen av
minstekravet til ansvarlig kapital etter  §  2-9 a. "
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6. Merknader til finansieringsvirksomhetsloven § 2-9 b

Bestemmelsen bygger i utgangspunktet på kravene i pilar 2 i Basel II og tilsvarende regler i det
reviderte kredittinstitusjonsdirektivet, men departementet har på ett vesentlig punkt innskjerpet
disse kravene betydelig, jf. merknadene til første ledd annet pkt. nedenfor.

- Til første ledd annet pkt.
Første ledd annet pkt. lyder:

"En finansinstitusjon skal videre til enhver tid ha ansvarli ka ital som er forsvarlig utfra
risikoen  ved og omfanget at den virksomhet institusjonen driver. "  [vår understrekning]

I det reviderte kredittinstitusjonsdirektivet er det aktuelle pilar 2-kravet ikke knyttet til den formelle
definisjonen av ansvarlig kapital, men til institusjonens egen beregning av bufferkapital ("internal
capital"). Den relevante del av den aktuelle artikkel (123) lyder:

"Credit institutions shall have in place sound, effective and complete strategies and processes
to assess and maintain on an ongoing basis the amounts, types and distribution of internal
capital that they consider adequate to cover the nature and level of the risks to which they are
or might be exposed."

Bestemmelsen er også omtalt i pkt. 46 i fortalen til det reviderte kredittinstitusjonsdirektivet:

"(46) Credit  institutions should ensure  that they have  internal capital  which , having regard to
the risks to  which they  are or might be exposed, is adequate  in quantity, quality and
distribution. Accordingly,  credit institutions  should have  strategies and processes  in place for
assessing and maintaining  the adequacy  of their internal capital.

I spesialmotivene til bestemmelsen kommenterer departementet at det er forskjell mellom internal
capital og ansvarlig kapital. Departementet skriver videre:

"Finansdepartementet har i  første ledd  valgt å knytte institusjonens egen vurdering  av  risiko
opp mot den ansvarlige kapitalen .  Det er etter departementets vurdering rimelig  å  kreve at
institusjonen skal ha en ansvarlig kapital som  er forsvarlig ut ifra  risikoen  ved og omfanget
av den virksomhet institusjonen driver uavhengig av institusjonens egen  definisjon av
økonomisk kapital. "

Etter FNHs syn representerer det departementet her foreslår et vesentlig avvik fra de nye
internasjonale retningslinjene for kapitaldekning. Avviket vil dersom det gjennomføres, kunne
innebære en skjerpelse av kapitalkravene for norske finanskonsern, og for de kredittinstitusjoner
pilar 2-kravene kommer direkte til anvendelse på, i forhold kapitalkravene for utenlandske
institusjoner. Vi kan ikke se at denne skjerpelsen kan begrunnes direkte ut fra særlige forhold
knyttet til den norske økonomien eller det norske markedet. Forslaget kan derfor fremstå som en
ren underkjennelse av denne delen av de nye internasjonale retningslinjene for kapitaldekning.

Vi ønsker å minne om at den grunnleggende tanken bak de vurderinger som konsernet (evt.
institusjonen) skal gjennomføre under pilar 2, er at disse skal være basert på konsernets egne
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økonomiske vurderinger, både i forhold til dens risikoutsatthet og i forhold til hvilken kapital den
har tilgjengelig som tapsabsorberende buffer mot den samlede risikoen. Vurderingen skal både ta
hensyn til risikofaktorer på vurderingstidspunktet og til fremtidig risikoutsatthet. Konsernet skal ha
et nært eierskap til de vurderinger som gjøres og disse skal ligge til grunn for den
forretningsmessige driften i konsernet.

Et spesielt norsk forhold i denne sammenheng er at pilar 2 i det nye kapitaldekningsregelverket vil
komme til anvendelse på øverste konsoliderte nivå i de fleste norske blandede finanskonsern (dvs.
konsern hvor forsikringsselskaper  inngår). Dette vil ikke være tilfelle i de fleste andre EU/EØS-
land, jf. at norske myndigheter relativt nylig har valgt å la bestemmelsene som gjennomfører EUs
konglomeratdirektiv komme til anvendelse på alle norske finanskonsern uavhengig av størrelse.
For finanskonsern hvor forsikringsselskap  inngår, vil det således måtte tas hensyn til risiko knyttet
til forsikringsselskapets virksomhet under konsernets pilar 2-vurderinger.

Forskjellen mellom hva et finanskonsern vil regne som samlet tapsabsorberende kapital under
pilar 2 og den regulatorisk definerte ansvarlige kapitalen, vil kunne variere fra konsern til konsern.
For noen konsern kan det være mindre avvik fordi konsernet har opptatt hybridkapital eller
tilleggskapital som for tiden ikke kan telle med i ansvarlig kapital pga. de kvantitative grensene i
forskriften om beregning av ansvarlig kapital. For denne type forskjeller vil det, etter FNHs syn,
være rimelig at den ekstra kapitalen som faktisk er og vil være tilstede som risikokapital i konsernet
i tiden fremover, kan regnes med som buffer i forhold til de risikofaktorer (ut over kreditt-,
markeds- og operasjonell risiko) som skal tas med i konsernets vurderinger under pilar 2. Avvikene
mellom formell ansvarlig kapital og reell bufferkapital kan imidlertid bli betydelig for konsern hvor
forsikringsselskaper inngår. Dette skyldes bl.a. at kapitalelementer som inngår i
livsforsikringsselskapers bufferkapital, f.eks. tilleggsavsetninger, ikke inngår i den formelle
definisjonen av ansvarlig kapital.

FNH vil videre vise til at Committee of European Banking Supervisors (CEBS) i de nylig
fremlagte felleseuropeiske retningslinjene  "Guidelines on the Application of the Supervisory
Review Process under Pillar 2 "  av 25.01.06 adresserer forholdet mellom kapitalkravene i pilar 1
og pilar 2. CEBS mener at institusjonene skal kunne operere for interne formål med en egen
definisjon av tapsabsorberende kapital som avviker fra den regulatoriske definisjonen av ansvarlig
kapital, men at det i den tilsynsmessige dialogen mellom tilsynsmyndigheten og institusjonen vil
bli fokusert på institusjonens ansvarlige kapital. Disse retningslinjene fra CEBS har Kredittilsynet
vært med å utarbeide, og de vil ventelig bli lagt til grunn for deres tilsynsvirksomhet.

I lys av det ovennevnte ber FNH om at departementet legger til grunn at retningslinjene fra CEBS,
sammen med Kredittilsynets oppfølging, vil være tilstrekkelig til å ivareta de hensyn departementet
var opptatt av, da forslaget til første ledd annet pkt. ble uformet. FNH oppfordrer departementet
videre til å justere bestemmelsen, slik at det aktuelle kravet knyttes til institusjonenes samlede
tapsabsorberende kapital, uavhengig av om denne kapital inngår i den ansvarlige kapital eller ikke.
Forslag til endret første ledd annet pkt.:

" En jinansinstitusjon skal videre til enhver tid ha ansvarlig kapital og  eventuell annen
tapsabsorberende kapital  som er forsvarlig utfra risikoen ved og omfanget av den

virksomhet institusjonen driver. "
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Den tilsynsmessige oppfølgingen av bestemmelsen bør ta hensyn til de særlige problemstillinger
som reiser seg i forhold til anvendelsen av regelverket i blandede finanskonsern.

- Til fjerde ledd
Bestemmelsen gir Kredittilsynet hjemmel til å pålegge institusjoner å ha en høyere ansvarlig
kapital enn de lovbestemte minstekravene .  I spesialmotivene fremkommer det at hensikten med
bestemmelsen er å gi Kredittilsynet et virkemiddel dersom tilsynet ikke er overbevist om at
risikoanslag og kapitalallokeringsprosess er tilfredsstillende.

FNH ser at det reviderte kredittinstitusjonsdirektivet krever at tilsynsmyndigheten skal ha en slik
adgang, men mener at dette blir ivaretatt av en annen bestemmelse nemlig § 2-9 d første ledd.
Sistnevnte bestemmelse adresserer også mangler knyttet til institusjonens vurderinger under pilar 2,
og gjør dermed § 2-9 b fjerde ledd overflødig. Bestemmelsen i § 2-9 d har dessuten det klare
fortrinn at den i selve bestemmelsen klargjør på hvilket grunnlag Kredittilsynet kan pålegge
institusjoner å ha høyere kapitaldekning. Den hjemmel som gis Kredittilsynet med hensyn til å
fastsette høyere kapitalkrav er meget vidtrekkende, og det er derfor sterkt ønskelig at loven angir
nærmere på hvilket grunnlag Kredittilsynet skal utøve sin myndighet.

- Til femte ledd
FNH kan vanskelig se at det vil være behov å fastsette nærmere regler for pilar 2 i forskrift. Vi
viser i den forbindelse til direktivkravet om forholdsmessighet, og at pilar 2 i stor grad skal være
basert på institusjonens interne styringsmetoder mv. Det er særdeles viktig at myndighetene ikke
fastsetter så detaljerte regler knyttet til den forretningsmessig driften (risikovurderinger, styring og
kontroll av risiko og kapitalbehov) at man griper unødvendig inn i eiernes og styrets ansvaret for
virksomheten. Etter vårt syn bør de nå fastsatte felleseuropeiske retningslinjene fra CEBS -
"Guidelines on the Application of the Supervisory Review Process under Pillar 2 "  av 25.01.06,
sammen med Kredittilsynets tilsynsmessige praktisering, gi tilstrekkelige rammer på det aktuelle
området.

I den grad den aktuelle forskriftshjemmelen opprettholdes, bør den, etter FNHs syn, delegeres
videre til Kredittilsynet, jf. omtale nedenfor under pkt. 9 om delegering av forskriftskompetanse.

7. Merknader  til finansieringsvirksomhetsloven § 2-9 c

- Til forste  ledd og annet  ledd nr. I
Første ledd er en overordnet bestemmelse som gjennomfører pilar 3 i de nye internasjonale
retningslinjene for kapitaldekning i norsk rett. [  annet ledd nr. I gis det hjemmel til fastsettelse av
utfyllende bestemmelser  i forskrift. FNH støtter  denne delen av forslag  til § 2-9 c.

I kap. 6.7 i høringsnotatet drøftes det i hvilket utfyllende regelverk opplysnings-/notekravene som
følger av pilar 3, skal plasseres. Det drøftes om kravene som går lenger enn kravene etter
årsregnskapsforskriftene skal inntas i disse regnskapsforskriftene eller tas inn i
kapitaldekningsregelverket. Kredittilsynets vurdering er at gjennomføring ved endring av
kapitaldekningsregelverket synes mest hensiktsmessig, all den tid det gis notekrav utover det som
følger av IRFS.
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FNH støtter Kredittilsynets konklusjon. Etter vårt syn er det viktig at kravene gjennomføres på
denne måte. Kravene til utfyllende noter er omfattende, til dels svært omfattende for IRB-
institusjoner, jf. det reviderte kredittinstitusjonsdirektivet artikkel 145-149 og anneks XII. Kravene
er både av kvalitativ og kvantitativ natur. Vi kan ikke se noen tungtveiende grunner for å
underlegge norske institusjoner revisjonsplikt for denne utfyllende informasjonen på linje med
informasjonen i finansregnskapet. Vi kjenner heller ikke til at dette vil bli gjort i andre land. En
revisjonsplikt knyttet til denne informasjonen, som vil være naturlig dersom kravene gjennomføres
ved endringer i årsregnskapsforskriftene, vil kunne bli meget kostbart. Etter vårt syn tilsier en
kost/nyttevurdering klart at det ikke bør innføres en slik plikt. For alle institusjoner med krav til
internrevisjon (dvs. alle IRB-institusjoner og andre større institusjoner), vil den utfyllende
informasjonen uansett bli gjenstand for kontroll av internrevisjonen.

Slik revisjonsplikt følger heller ikke av EØS-forpliktelsene. Artikkel 148 i det reviderte
kredittinstitusjonsdirektivet overlater til institusjonene selv å velge hvordan informasjonen
publiseres (engelsk versjon):

"1. Credit institutions may determine the appropriate medium,  location and means of
verification to comply  effectively  with the disclosure requirements laid down in Article
145. To the  degree  feasible,  all disclosures  shall be provided in one medium or location.

2. Equivalent disclosures made by credit institutions under accounting, listing or other
requirements  may be deemed to  constitute compliance  with Article 145. If disclosures are
not included in the  financial  statements ,  credit institutions shall indicate where  they can
be found. "

FNH ber om at det norske regelverket på dette området må reflektere det materielle innholdet i EUs
direktivbestemmelser. Det er også grunn til å legge vekt på at for investorer, kreditorer og andre
som skal utøve den markedsdisiplin som pilar 3 legger opp til, bør kunne finne den aktuelle
informasjonen om norske institusjoner på tilsvarende steder som i andre land, herunder andre
nordiske land.

- Til annet ledd nr. 2
Denne delen av lovbestemmelsen gir departementet hjemmel til å fastsette bestemmelser i forskrift
som gjør unntak fra personopplysningsloven. I høringsnotatets kap. 6.9 drøfter departementet bruk
av personopplysninger i IRB-modeller og forholdet til personopplysningsloven. Departementet
konkluderer med at det er behov for en hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven (og tilsvarende i
verdipapirhandelloven) til å fastsette bestemmelser om dokumentasjon, herunder bestemmelser
som gjør unntak fra personopplysningsloven.

FNH støtter fullt ut at det i finansieringsvirksomhetsloven og verdipapirhandelloven fastsettes en
hjemmel til å gi utfyllende bestemmelser på det aktuelle området, herunder bestemmelser som gjør
unntak fra personopplysningsloven. Både hensynet til nødvendig klarhet i regelverket, hensynet til
en best mulig måling av risiko gjennom interne målemetoder for kredittrisiko på personkunde-
området, og hensynet til oppfyllelse av det reviderte kredittinstitusjonsdirektivets krav til
IRB-metoder, gjør det helt nødvendig at det fastsettes nærmere offentligrettslige bestemmelser på

Side 14 av 21
FNH Finansnæringens Hovedorganisasjon

Finansnæringens Servicekontor



dette området.  Slike bestemmelser må gjøre det mulig å lagre og bruke personopplysninger i
tilknytning til interne målemetoder for kredittrisiko ut over det Datatilsynets konsesjoner gjør i dag.

FNH og Sparebankforeningen har i vedlagte fellesbrev av 16.01.06 til Kredittilsynet gitt innspill til
hva slike regler på dette området bør åpne for.  Notatet drøfter bruk av data om privatpersoner for å
få full effekt av IRB-metoder, samt forholdet til personopplysningslovgivningen og Datatilsynets
konsesjoner til banker.  Brevet kommenterer også departementets forslag om å innta en hjemmel i
finansieringsvirksomhetsloven . (Merknad: I fellesbrevet er det gjort henvisning til de
lovbestemmelser som Kredittilsynet foreslo overfor departementet i tilsynets brev av 22 .06.05. 1 og
med at disse bestemmelsene er fulgt direkte opp i departementets reviderte forslag, er dette uten
betydning for realitetene).  Vi vil her gjenta disse merknadene:

" FNH og Sparebankforeningen støtter forslaget om en forskriftshjemmel  i loven, men
anbefaler at det utarbeides et selvstendig lovgrunnlag for bruk av personopplysninger i et
IRB-system i form av nye paragrafer som supplerer forslaget til finansvl ny § 2-9A og vphl §
8-10A. Etter vår  mening bør  myndighetene i lovs form angi behandlingsformålet og trekke
opp hovedrammene for behandlingen i forbindelse med etablering og bruk av IRB-systemer
og andre lignende interne målemetoder for måling av kredittrisiko. I forskriften kan det gis
mer detaljerte og veltilpassede behandlingsregler. Begrunnelsen for dette er nødvendigheten
av et klart og uomtvistelig behandlingsgrunnlag for å kunne gjøre begrunnede avvik fra
normalordningene i personopplysningsloven i tråd med de føringer som følger av pol § 5 om
en "særskilt lov som regulerer behandlingsmåten ". Vi viser i denne forbindelse til Datatil-
synets brev til Kredittilsynet av 29.08.05, hvor det fremkommer at Datatilsynet er opptatt av
at bruk og lagring av personopplysninger i IRB-systemer er tilstrekkelig hjemlet i lov.

De aktuelle lovbestemmelsene i finansvl og vphl bør etter vår oppfatning kort angi formålet
med behandlingen samt hvilke bestemmelser i personopplysningsloven som ikke skal gjelde
og de behandlingsregler som eventuelt skal gjelde i stedet. Videre må det fastsettes unntak
fra samtykkekravet i pol § 8. Som alternativ til informasjonskravene i
personopplysningsloven §§ 19-21 og kredittopplysningsforetakenes gjenpartsplikt etter
personopplysningsforskriften § 4-4, foreslår vi at finansinstitusjonen ved første låneopptak
gir kunden skriftlig informasjon om hva bruk av interne målemetoder innebærer og hvordan
behandlingen av opplysningene vid foregå innenfor et slikt kontrollregime. Kundens
innsynsrett etter pol § 18 vil gjelde under hele behandlings- og oppbevaringstiden.

Etter personopplysningsloven § 28 vil finansinstitusjonen kunne oppbevare (lagre)
kundeopplysningene så lenge som det er nødvendig for å gjennomføre formålet med
de interne målemetodene. Etter vår oppfatning bor det i forskrifter fastsettes regler som
innebærer at opplysningene mra kunne anvendes i IRB-systemet atskillig lengre enn de
konsesjonsbestemte slettingsfristene på 4 år for opplysninger om betalingshistorikk og 10 år
ved opplysninger om vesentlig mislighold, jf omtale under pkt. 2.2.2 pkt b) foran.

Nedenfor følger en skisse til en slik lovbestemmelse, mens forhold som er omtalt fi)ran i dette
brevet bor kunne inngå i en ullende forskrift. Når det gjelder motiver og begrunnelser til
innholdet i regelforslagene viser vi også til redegjorelsen foran.

Forslag til ny finansvl § 2-9B  <samt tilsvarende  for ny §  8-10B i vphl>
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Behandling av kundeopplysninger ved bruk av interne målemetoder
(1) Personopplysningsloven av 14. april 2000 nr. 31 gjelder ved behandling av
kredittopplysninger og andre kundeopplysninger i forbindelse med etablering og bruk
av systemer for interne målemetoder ved finansinstitusjonens beregning av kapitalkrav
for kredittrisiko etter reglene i § 2-9 og 2-9A. Med systemer for interne målemetoder
menes her finansinstitusjonens modeller, arbeids- og beslutningsprosesser for
kredittgivning og kredittstyring, kontrollmekanismer, IT-systemer og interne
retningslinjer som er knyttet til klassifisering og kvantifisering av institusjonens
kredittrisiko og annen relevant risiko. Personopplysningslovens bestemmelser i §§ 19-
21 om informasjonsplikt gjelder likevel ikke.

(2) Finansinstitusjonen kan behandle personopplysninger som inngår i et systemfor
interne målemetoder uten at samtykke er innhentet fra berørte kunder. Utlevering kan
bare skje når det er nødvendig for å tilfredsstille styrings-, kontroll- eller
rapporteringskrav som er fastsatt i lov eller i medhold av lov. Det samme gjelder slike
krav fastsatt av finansinstitusjonen eller dets morselskap når kravene er begrunnet i
soliditetsmessige forhold.

(3) Ved førstegangsetablering av et kredittengasjement skal finansinstitusjonen på en
klar og forståelig måte informere kunden om formålet med og de viktigste egenskaper
ved et systemfor interne målemetoder, hvem som er behandlingsansvarlig, hvilke typer
personopplysninger som vil bli behandlet, hvor opplysningene hentes fra,
oppbevaringstid, og om opplysningene vil bli utlevert og eventuelle mottakere.
Kundene skal også opplyses om innsynsretten etter personopplysningsloven § 18.

(4) Finansdepartementet  kan i forskrift fastsette  nærmere regler om
finansinstitusjonens behandling av personopplysning  i forbindelse  med etablering og
bruk av  system for  interne målemetoder ,  herunder regler om informasjonsplikt samt
lagring og utlevering av personopplysninger. "

FNH vil på nytt understreke at man i forbindelse med fastsettelsen av det foreliggende forslaget til
lovbestemmelser, må sørge for å få etablert et solid og hensiktsmessig lovmessig grunnlag for bruk
av personopplysninger i interne målemetoder for kredittrisiko. Som også Finansdepartementet har
gitt uttrykk for i høringsnotatet, vil begrensningene som følger av personopplysningslovgivningen
kunne føre til at institusjonene ikke oppnår en god kvalitet på datagrunnlaget for
risikoklassifisering på personkundeområdet, noe som vil redusere effekten av IRB-metodene.

Etter vår oppfatning vil det ikke være nødvendig med en separat høring på en lovbestemmelse
tilsvarende den vi har foreslått ovenfor. Departementets forslag til hjemmel for i forskrift å kunne
fastsette unntak fra personopplysningsloven er langt mer vidtrekkende enn vårt lovforslag ovenfor.
Dersom et lovgrunnlag på dette området skulle bli forsinket, vil det kunne skape betydelige
problemer for institusjonene med hensyn til å oppfylle de krav som stilles i det reviderte
kredittinstitusjonsdirektivet, for å ta i bruk IRB-metoder fra 01.01.07. En slik forsinkelse vil være
svært uheldig, jf. merknadene ovenfor til § 2-9 a tredje ledd.
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8. Merknader til finansieringsvirksomhetsloven § 2-9 d

- Til overskriften
Departementet foreslår å gi bestemmelsen overskriften "sanksjoner". Etter vårt syn bør det finnes
en mer dekkende overskrift, f.eks. "manglende oppfyllelse av soliditetsmessige krav".

- Til første ledd nr. 2
Bestemmelsen gir Kredittilsynet kompetanse til å pålegge institusjoner å ha høyere kapitaldekning
enn lovens minimum, som følge av mangler ved institusjonens tapsavsetningspraksis eller
behandling av eiendeler. Etter FNHs syn er den foreslåtte bestemmelsen overflødig, ettersom
bestemmelsen i første ledd nr. 5 gir Kredittilsynet den samme kompetansen. Det bør derfor
vurderes å sløyfe første ledd nr. 2.

9. Andre  merknader

9.1 Tillatelse i konsernforhold
Departementet drøfter i høringsnotatet kap. 6.5.3 og i spesialmotivene til § 2-9 a sjette ledd
tillatelse til å benytte interne målemetoder for kredittrisiko og operasjonell risiko i konsernforhold.
Det reviderte kredittinstitusjonsdirektivet har egne bestemmelser om tillatelse til bruk av interne
målemetoder når en institusjon inngår i konsernforhold. Utfordringene i forhold til dette
regelverket oppstår først og fremst når et konsern har kredittinstitusjoner i flere land. Artikkel 85
stiller vilkår om at dersom et morselskap skal benytte interne målemetoder for kredittrisiko, skal
også alle datterselskaper benytte de samme målemetoder. I henhold til artikkel 68 og 71 skal
kapitalkravene oppfylles både på selskapsnivå og på konsolidert nivå. Disse bestemmelsene sett
samlet tilsier at det i slike konsern må benyttes felles interne målemetoder for alle institusjoner og
på alle nivåer. Dette forholdet videre er fulgt opp av direktivets bestemmelse artikkel 129 (2), som
stiller krav til felles behandling av søknader om bruk av interne målemetoder for finanskonsern
innenfor det indre marked. Den aktuelle direktivbestemmelsen inneholder til slutt en bestemmelse
om at de beslutninger som treffes i relasjon til et konserns søknad om bruk av interne målemetoder,
er bindende for alle berørte medlemsland. I og med at hjemlandsmyndigheten for konsernspissen
(den koordinerende tilsynsmyndigheten) vil ha det avgjørende ordet i tilfelle det ikke kan oppnås
enighet tilsynsmyndighetene imellom, innebærer bestemmelsen at det innføres et element av
overnasjonalitet i det nye kapitaldekningsregelverket.

Dette er forhold som hele den europeiske banknæringen har vært svært opptatt av under
forberedelsene av direktivbestemmelsene. For store finanskonsern vil det, på grunn av regelverkets
omfang og kompleksitet, bli en uoverkommelig administrativ byrde å måtte søke om bruk av
interne målemetoder i hvert enkelt land der konsernet er representert med datterselskaper, etter
lokale regler. På denne bakgrunn besluttet de politiske myndighetene i Brussel å innføre en grad av
overnasjonalitet i direktivet, slik at finanskonsern kan sende en felles søknad om bruk av interne
målemetoder for alle institusjoner i konsernet.

Departementet synes å oppfatte artikkel 129 (2) slik at den er begrenset til å gjelde tillatelse til å
benytte IRB-metoden for beregning av kapitaldekning på konsolidert nivå i et konsern, og at den
ikke regulerer tillatelse til å benytte slik metode på selskapsnivå. Departementet skriver bl.a.:
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"På den annen side regulerer ikke direktivene spørsmålet om det skal gis enfelles tillatelse
for hele konsernet, eller om det skal gis en separat tillatelse for hvert land. Ettersom norske
myndigheter har tilsynet med norske datterselskaper, synes det hensiktsmessig å legge opp til
en separat tillatelse av datterselskap i Norge etter norske ka italdeknin sre ler. "  [Vår
understrekning]

Basert på vår kjennskap til den aktuelle direktivbestemmelsen og dens tilblivelse mener vi at dette
blir direkte feil. Artikkel 129 (2) regulerer, som nevnt, både tillatelse for morselskap og
datterselskaper enten disse er i samme land som morselskapet eller i andre EØS-land. Det kan ikke
skilles mellom godkjennelse av institusjoners bruk av interne målemetoder på konsolidert nivå og
på selskapsnivå i konsernet, slik departementet synes å mene.

Dette kommer også til uttrykk i utkastet til retningslinjer på området  fra CEBS,  jf.  "Guidelines on
the implementation ,  validation and assessment  ofAdvanced  Measurement  (AMA) and Internal
Ratings Based  (IRB) Approaches "  av 20 .01.06, som nå er ute på en avsluttende høringsrunde.
Dette dokumentet inneholder nærmere fortolkning av direktivbestemmelsen og trekker opp
retningslinjer for behandling av søknader fra finanskonsern .  Det fremgår klart i retningslinjene
kapittel  2.2.3 om "decision and permission"  at beslutninger om å tillate bruk av interne
målemetoder truffet i tilsynskollegiet ,  må følges opp lojalt av alle de berørte vertslands-
myndighetene gjennom formelle tillatelser om bruk av interne målemetoder for de datterselskaper
av konsernet som befinner seg i de respektive vertssand.  Det følger av det samme dokumentet at
tillatelser til norske datterinstitusjoner av utenlandske konsern skal være forankret i norsk rett. Det
kan imidlertid ikke kreves fra norske myndigheter at slike datterselskapet skal oppfylle andre vilkår
knyttet til sin bruk av IRB-metoder på selskapsnivå enn det som fremkommer av beslutningen i
tilsynskollegiet ,  evt. beslutningen til myndigheten i konsernspissens hjemland dersom det ikke kan
oppnås enighet i tilsynskollegiet . Etter FNHs  syn er det  viktig  at det sørges  for at norsk lov
utformes slik at det ikke skapes tvil om vår tilsutning til disse prinsipper.

FNH ønsker videre å peke på at nettopp dette forholdet at datterinstitusjoner av utenlandske
finanskonsern kan operere her til lands basert på regelverket for interne målemetoder fastsatt av
konsernspissens hjemland, eventuelt supplert med vilkår gitt i forbindelse med den felles
søknadsbehandlingen, tilsier at det norske IRB-regelverket må legges meget tett opptil EUs
minstekrav. Dette er avgjørende for at rent norske institusjoner ikke skal være underlagt et
regelverk som svekker deres konkurransemessige posisjon vis a vis norske datterinstitusjoner av
utenlandske finanskonsern.

9.2 Reglene om høyeste engasjement med enkeltkunde
l høringsnotatet kap. 6.8 drøftes dette regelverket. FNH slutter seg til at gjennomføringen av det
nye kapitaldekningsregelverket ikke krever noen lovendring på dette området, jf gjeldende
bestemmelse i finansieringsvirksomhetsloven § 2-10.

FNH legger imidlertid til grunn at endringene i kredittinstittisjonsdirektivet tilsier at den norske
forskriften om store engasjementer må endres, dvs. når det mer detaljerte regelverket skal
gjennomføres i norsk rett. I denne sammenheng er det grunn til å vurdere på nytt om det norske
regelverket for store engasjementer skal være strengere enn minstekravene i direktivet. Det er nå
snart 9 år siden forskriften om store engasjementer ble vedtatt. Det er etter vårt syn naturlig at det
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nå foretas en ny vurdering av forholdet mellom forskriften og direktivets minstekrav. Det er skjedd
mye nytt i denne perioden som kan påvirke reguleringsbehovet ut fra utviklingen siden forskriften
ble fastsatt - bl.a. når det gjelder i institusjonenes kontroll og styring med store engasjementer,
utviklingen av nye instrumenter for risikoavlastning, og endringene i konkurransesituasjonen
mellom norske og utenlandske institusjoner.

9.3 Overgangsordninger
I høringsnotatet pkt. 6.10 drøftes ulike overgangsordninger. Ett av temaene er valgfri benyttelse av
gjeldende kapitaldekningsregler for kredittrisiko i 2007 slik artikkel 152 (7-12a) åpner for.
Departementet referer her til synspunkter fra Kredittilsynet  uten å innta  noen klar holdning. FNH
antar at dette er et tema som vil bli vurdert  nærmere i  forbindelse med utforming av
overgangsregler i forskrifter.

FNH ønsker i denne forbindelse å gi uttrykk for at det er et klart behov for at det utfyllende
regelverket åpner for at de overgangsregler som det reviderte kredittinstitusjonsdirektivet åpner for
på dette området, kan tas i bruk av norske institusjoner etter nærmere tillatelse fra Kredittilsynet. Vi
antar at anvendelse av en slik unntaksbestemmelsen vil være særlig aktuelt for institusjoner som
planlegger å benytte avansert IRB-metode fra 2008. Det vil være uhensiktmessig og urimelig
byrdefullt for disse å legge opp til anvendelse av en ny metode for kapitaldekningsberegning for
kun ett år.

Vi viser i denne sammenheng til de vurderinger som det svenske Finansdepartementet har gitt
uttrykk for i kap. 20.3 i sitt høringsnotat om lovendringer for å gjennomføre de nye
kapitaldekningsreglene, jf.htt ://www.re erin en.se/sb/d/108/a155949:

"Skillen for promemorians forslag: Som 2005 års kreditinstitutsdirektiv forutsåtter, bor ett
institut under 2007få beråkna kapitalkravet for kreditrisker enligt reglerna om kreditrisker i
3 kap. lagen (1994:2004) om kapitaltackning och stora exponeringar for kreditinstitut och
vårdepappersbolag (1994 års kapitaltackningslag). Ett av skoilen for detta år att instituten
tidigast 2008 får anvånda den avancerade varianten av internmetoden, dvs. den internmetod
som innebår att instituten får uppskatta samtliga ingående riskparameterar (PD, LGD och
konverteringsfaktorer). Om det inte år mojligt att tillåmpa beståmmelserna i 1994 års
kap italtåckningslag skulle instituten tillfcilligt få anvånda antingen schablonmetoden eller
den enkla varianten  av  internmetoden. Detta skulle innebura onodiga omstallningskostnader
for instituten. "

I lovforslaget er det lagt opp til at departementet i forskrift kan fastsette overgangsregler til
finansieringsvirksomhetsloven § 2-9 a og verdipapirhandelloven § 8-10 a. Dersom
overgangsreglene nedfelt i det reviderte kredittinstitusjonsdirektivets artikkel 152 (7-12a) skal
gjennomføres i norsk rett, kan det synes som om det også vil være behov for at det kan fastsettes
overgangsregler ift. de øvrige kapitaldekningsbestemmelsene. Jamfør at det i direktivet fremgår at
det for institusjoner som velger å benytte gjeldende kapitaldekningsregler i 2007, skal heller ikke
bestemmelser knyttet til pilar 2 og pilar 3 komme til anvendelse. Dette tilsier at det også for
finansieringsvirksomhetsloven § 2-9 b og § 2-9 c bor kunne fastsettes overgangsregler i forskrift.
FNH forslår på denne bakgrunn at det i disse to sistnevnte bestemmelsene inntas en tilsvarende
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hjemmel til å fastsette overgangsregler som i forslaget til § 2-9 a åttende ledd nr. 5.

9.4 Samling av bestemmelser om kapitaldekning i finansieringsvirksomhetsloven
FNH støtter departementets forslag om å samle lovbestemmelsene om kapitaldekning for
kredittinstitusjoner og verdipapirforetak i henholdsvis finansieringsvirksomhetsloven og
verdipapirhandelloven, jf. forslag til oppheving av hhv forretningsbankloven § 21 første til tredje
ledd og tilsvarende i sparebankloven.

FNH ber departementet også vurdere opphevelse av forretningsbankloven § 5 tredje ledd (og
tilsvarende i sparebankloven) om samtykke for å oppta kapital mot lånebevis som står tilbake for
bankens vanlige skyldnader, dvs. ansvarlig lånekapital. Etter vårt syn vil bestemmelsen være
utdatert når de nye kapitaldekningsreglene innføres. Forskrift om beregning av ansvarlig kapital for
finansinstitusjoner, oppgjørssentraler og verdipapirforetak begrenser hvor mye slik kapital kan
utgjøre av institusjonens ansvarlige kapital. De bakenforliggende kontrollhensynene kan ivaretas
gjennom den tilsynsmessige oppfølging av den enkelte institusjon, jf. pilar 2 i det nye
kapitaldekningsregelverket. Innføring av pilar 2 tilsier for øvrig at den strenge forvaltningspraksis
Kredittilsynet har utøvd med hensyn til opptak av tidsbegrenset ansvarlig lånekapital, bør utgå til
fordel for en mer individuell tilsynsmessig oppfølging, jf. Kredittilsynets rundskriv nr. 14/2001 og
nr. 20/1998. Denne praksis, som medfører et krav til kjernekapitaldekning i norske institusjoner på
mellom 6 % og 7 %, representerer et stort avvik fra de internasjonale reglene. En slik langt
strengere kapitaldekningsregulering i Norge enn i de øvrige nordiske land, er konkurransemessig
uheldig, spesielt for institusjoner som samlet sett har en lav risiko i sine balanser.

9.5 Delegering av forskriftskompetanse til Kredittilsynet
Forslaget til § 2-9 a, §2-9 b og § 2-9 c i finansieringsvirksomhetsloven inneholder hjemler for
departementet til å fastsette utfyllende regler i forskrift. Vesentlige deler av dette utfyllende
regelverket vil være av teknisk karakter og svært detaljert. Mye av det vil videre bygge direkte på
EUs direktivbestemmelser. Det synes uhensiktsmessig at departementet skal bygge opp og
vedlikeholde detaljert kompetanse slike felter all den tid Kredittilsynet løpende vil måtte ha slik
kompetanse. På denne bakgrunn og på grunn av at Kredittilsynet deltar i CEBS hvor det utvikles
felles tolkninger av EUs direktivbestemmelser, vil det etter FNI-Is syn være hensiktsmessig at
Kredittilsynet far delegert myndighet til å forvalte kapitalforvaltningsregelverket og til å fastsette, i
hvert fall, de mer tekniske delene av det utfyllende regelverket. Vi tenker da på delegasjon f.eks.
av:

Hjemmelen etter § 2-9 a åttende ledd nr. 4 om hvilke sikkerheter det kan tas hensyn til ved
beregning av kapitaldekningskravet.

Hjemmelen etter  §  2-9 b femte ledd om utfyllende regler for pilar 2 (dersom denne
bestemmelsen opprettholdes), jf. våre  merknader til denne bestemmelsen i det oversendte
utkastet.

- Hjemmelen etter § 2-9 c annet ledd nr. I om institusjonenes offentliggjøring av
informasjon.
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Administrasjonen i FNH v/ Tor Hvidsten (tlf. 23 28 43 55, e-post: tor.hvidsten fnh.no står til
departementets disposisjon i tilfelle det skulle være spørsmål knyttet til denne høringsuttalelsen.

Med vennlig hilsen
Finansnæringens Hovedorganisasjon

-IL
Sverre Dyrhaug
Direktør Tor A.  Hvidsten

Underdirektør

Vedlena:
- Felles brev fra FNH og Sparebankforeningen til Kredittilsynet av 16.01.06: Nye

kapitaldekningsregler - bruk av data og forholdet til personopplysningsregelverket.
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