
Side 1 av 2 

Forskrift om endring av forskrift […] om anvendelse av soliditetsregler på konsolidert 
basis mv. 
 
Fastsatt av Finansdepartementet [...] med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 2a-9 og verdipapirhandel-
loven 8-12, jf. res [...]. Jf. EØS-avtalen vedlegg XXX nr. XXX (direktiv ../../..) om [rettsaktens tittel i EØS-
tilpasset form]. 
 

I 
 
I forskrift […] om anvendelse av soliditetsregler på konsolidert basis gjøres følgende 
endringer: 
 
§ 5 skal lyde: 
 
 § 5. Soliditetskrav på konsolidert basis i finansiell gruppe bestående bare eller 

hovedsakelig av andre institusjoner enn forsikringsselskap 
       (1) Andre institusjoner som nevnt i § 1 første ledd enn forsikringsselskap, som har 
kapitalinteresse i eller er underlagt felles ledelse med andre slike foretak, skal foreta 
konsolidering etter reglene i forskriften her ved anvendelse av reglene i 

1) forskrift […] om kapitalkrav for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler, 
verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond del I til og med  
del IX, 

og tilfredsstille minstekravet til kapitaldekning på konsolidert basis. 
 
Ny § 8 skal lyde: 
 

§ 8. Krav om prosess for vurdering og opprettholdelse av tilstrekkelig kapitalnivå 

      (1) En institusjon skal ved anvendelsen av bestemmelsene i finansieringsvirksomhetsloven 
§ 2-9 b første og annet ledd, verdipapirhandelloven § 8-10 b første og annet ledd og forskrift 
som er gitt til utfylling av disse bestemmelsene, foreta konsolidering etter bestemmelsene i 
forskriften her og oppfylle kravene på konsolidert basis. Kravet om å foreta konsolidering 
gjelder foretak som omfattes av konsolideringsplikt etter § 3, og som er øverste innenlandske 
selskap i en finansgruppe.  

 
       (2) For foretak som inngår i konsolidering etter første ledd, gjelder bestemmelsene i 
finansieringsvirksomhetsloven § 2-9 b første og annet ledd, verdipapirhandelloven § 8-10 b 
første og annet ledd og forskrift som er gitt til utfylling av disse bestemmelsene, ikke på 
selskapsnivå.  

 
      (3) Plikten til å foreta konsolidering etter første ledd gjelder også for selskap som er 
øverste selskap i delkonsern, når selskapet har kapitalinteresse i et foretak som er etablert 
utenfor EØS. Bestemmelsen i § 3 andre ledd gjelder ikke. 
 
§§ 8 og 9 blir nye §§ 9 og 10. 
 

II 
 

(1) Endringene trer i kraft 1. januar 2007. 
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(2) Institusjoner som har tillatelse til bruk av IRB-metode eller AMA-metode og som 

omfattes av konsolideringsplikt etter § 3, skal frem til 1. januar 2010 ved anvendelsen av 
[gjeldende regelverk] slik det følger av forskrift […] om kapitalkrav for 
finansinstitusjoner, oppgjørssentraler, verdipapirforetak og forvaltningsselskap for 
verdipapirfond del XII § 1-2 sjuende ledd, foreta konsolidering etter bestemmelsene i 
forskriften her og oppfylle minstekravet til kapitaldekning på konsolidert basis. 

 
(3) Institusjoner som frem til og med 31. desember 2007 beregner kapitalkrav etter 

[gjeldende regelverk], jf forskrift […] om kapitalkrav for finansinstitusjoner, 
oppgjørssentraler, verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond del XII § 
1-2 første ledd, skal ved anvendelsen av [gjeldende regelverk] foreta konsolidering etter 
bestemmelsene i forskriften her og oppfylle minstekravet til kapitaldekning på 
konsolidert basis. Bestemmelsen i § 5 gjelder ikke. 


