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Høringsuttalelse om nytt kapitaldekningsregelverk  -  utkast til forskrifter

Finansnæringens Hovedorganisasjon  (FNH) viser til Finansdepartementets brev 14.06.06 om
høring på nytt kapitaldekningsregelverk  -  utkast til forskrifter og supplerende brev 29.06.06
angående høringsfristen på den del av høringen som omhandler anvendelse av kapitalkrav på
konsolidert basis. Denne høringsuttalelsen omfatter FNHs merknader til forslaget om ny
samleforskrift om kapitalkrav for finansinstitusjoner mv.

Det har,  som varslet i vårt brev 22.06.06, ikke vært mulig for FNH å gjennomføre en
organisasjonsmessig behandling av det omfattende forslaget innenfor den meget korte
høringsfristen som ble satt av departementet .  Vi har tillit til at departementet vil ta FNHs
merknader i betraktning i den videre saksbehandling selv om merknadene innkommer noe sent.

1. Generelle og prinsipielle merknader til forslaget

Høringen bygger på forslag fra Kredittilsynet av 28 .04.06 med etterfølgende dokumenter. FNH er
av den generelle oppfatning at Kredittilsynet har gjort et grundig arbeid og at forslaget til
gjennomføring av EUs nye direktivbestemmelser, med noen unntak ,  er godt gjennomtenkt.
Kredittilsynet har i høringsnotatet og forskriftsforslaget på en positiv måte klargjort deler av
regelverket for kredittrisiko og operasjonell risiko under pilar 1, herunder forventet praktisering av
viktige deler av dette regelverket ,  siden forrige høringsrunde høsten 2005.

FNH er glad for at Finansdepartementet under pkt. 3.1 i høringsbrevet skriver at det ved
utarbeidelsen av endelige forskrifter vil legge stor vekt på konkurransemessige hensyn, og med
utgangspunkt i at norske finansinstitusjoner i tiltakende grad er i konkurranse med aktører
underlagt ulike nasjonale regler .  EUs nye regler akseptert hos andre lands myndigheter som
forsvarlige og tilstrekkelige på de aller fleste områder.  Disse forhold gjør det svært viktig at
bestemmelsene i det nye norske kapitaldekningsregelverket blir så nært som mulig forankret i EUs
nye direktivbestemmelser om kapitaldekning og utfyllende retningslinjer fra Committee of
European Banking Supervisors  (CEBS ).  En gjennomføring her til lands som avviker fra direktivets
løsninger og forutsetninger vil i tillegg til å skade norske institusjoners konkurranseevne, kunne
skape tvil om det norske regelverkets egnethet i utlandet.

Utøvelsen av de mange nasjonale valg som direktivbestemmelsene åpner for skaper særlige
utfordringer i forhold til en konsistent gjennomføring av regelverket i Norden og Europa mer
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generelt .  Etter vårt syn er det helt sentralt for å realisere de positive effektene av et nytt og mer
risikofølsomt kapitaldekningsregelverk ,  med tilhørende bedre samfunnsmessig allokering av
kapital, at utøvelsen av nasjonale valg blir knyttet opp mot reelle økonomiske forhold i det norske
markedet. Kredittilsynets forslag synes med noen viktige unntak, å ivareta disse hensyn.

Det er videre viktig at norske myndigheter ikke undervurderer betydningen gjennomføringen av det
nye kapitaldekningsregelverket her til lands har for konkurransekraften til norskbaserte
kredittinstitusjoner og deres mulighet for videreutvikling og vekst.  FNH har tidligere utdypet
hvilke uheldige virkninger en innføring av strengere kap italdekningsregler i Norge enn i andre land
i Europa vil ha, jf. tidligere høringsuttalelser til Kredittilsynet og uttalelser og i forbindelse med
Finansdepartementets og Stortingets behandling av lovbestemmelsene om nye
kapitaldekningsregler i fmansieringsvirksomhetsloven mv. De mest sentrale forholdene er
oppsummert under punkt 1 i FNHs og Sparebankforeningens fellesuttalelse til Stortingets
finanskomite av 03.05.06. I stedet for å gjenta disse forholdene her, vedlegges en kopi av
uttalelsen.

FNH har  notert seg at Stortingets finanskomite ved sin behandling av den aktuelle lovsaken,
understreket betydningen av at rammebetingelsene på dette området ikke må bli utformet slik at
norske finansinstitusjoner f r konkurransemessige ulemper som medfører at utenlandske
institusjoner kaprer markedsandeler i det norske markedet gjennom en ulik konkurransesituasjon,
jf. pkt . 3.2 i Innst. 0 nr. 71  (2005-2006 ).  Finanskomiteens henstilling til departementet om å legge
stor  vekt  på konkurransemessige hensyn i tillegg til å ivareta de generelle hensyn som skal ivareta
soliditeten i institusjonene, tilsier at bestemmelser eller praksis som medfører at det norske
kapitaldekningsregelverket skaper større kapitalbinding eller økte administrative kostnader hos
norske institusjoner i forhold til  utenlandske konkurrenter generelt bør unngås.

FNH vil peke på at terskelen for å foreta tilstramninger i minstekravene for kapitaldekning ut fra et
generelt  " føre var prinsipp", nå bør ligge svært høyt, ettersom slike tilstramninger vil få betydelige
konkurransemessige konsekvenser .  Det faktum at kapitalkravene vil komme til å bli beregnet etter
ulike metoder for ulike institusjoner ,  gjør det videre meget vanskelig å innføre tilstramninger i
regelverket som ikke skaper utilsiktede og urimelige forrykning i konkurransekraften i mellom
norskregulerte institusjoner .  I tilfelle strengere bestemmelser eller praksis likevel blir aktuelt må
det kunne kreves at departementet på forhånd kan godtgjøre behovet for strengere regler med
konkrete underliggende forhold i det norske markedet,  og at omfanget av tilstramningene står i
rimelig forhold til den underliggende risikoen .  I tillegg bør det ved en slik vurdering tas hensyn til
at regelverket ,  dersom det gjennomføres slik Kredittilsynet har foreslått,  på noen viktige områder
underkjenner den faktiske risikoreduserende effekten av en del sikkerheter som er mye benyttet av
kredittinstitusjoner.  Dette gjelder f.eks.  pant i næringseiendom av god kvalitet.  Regelverket vil
således til en viss grad overestimere kapitalbehovet for en del typer eksponeringer.

Myndighetene bør for øvrig anerkjenne at behovet for slike tilstramninger i minstekravene er blitt
vesentlig redusert av at det nye regelverket blir utvidet med lov-  og forskriftsbestemmelser som
skal styrke Kredittilsynets mulighet til å gripe inn på et tidlig tidspunkt overfor enkeltinstitusjoner
med uheldig økonomisk utvikling ,  og som skal sikre bedre styring og kontroll i den enkelte
institusjonen ;  en styring og kontroll som må ta hensyn til konjunktursituasjonen og fremtidig risiko.
I lys av disse nye bestemmelsene forutsetter vi at departementet nøye vurderer om slike eventuelle
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soliditetsmessige hensyn, kan ivaretas på andre mer hensiktsmessige måter enn gjennom
tilstramninger i minstekravene. Vi minner i denne sammenheng om at en tilstramning i
minstekravene til kapitaldekning ikke er et hensiktsmessig virkemiddel for å adressere
risikoeksponeringer i enkeltinstitusjoner eller grupper av enkeltinstitusjoner, ettersom slike tiltak
også rammer de institusjoner som ikke er i noen faresone.

2. Konkrete merknader  til noen  viktige forhold

I dette avsnittet følger FNHs konkrete merknader to viktige spørsmål, som departementet har tatt
opp i høringsbrevet.

2.1 Lån med pant i boligeiendom  -  strengere kapitalkrav?
Finansdepartementet ber under pkt. 4 i høringsbrevet om at høringsinstansene særskilt vurderer om
man - i alle fall inntil videre - bør stille strengere krav enn direktivets minimumskrav for
sikkerhetsstillelse for boliglån. Departementet viser i denne forbindelse til det betydelige prispress
som nå  i lang  tid har vært til stede i boligmarkedet og til Kredittilsynets vurderinger i
høringsnotatet om at det er strukturelle og konjunkturelle utviklingstrekk som tilsier at det bør vises
en viss varsomhet ved gjennomføringen av nytt kapitaldekningsregelverk. Departementet skriver
videre at Kredittilsynet  ikke  har foreslått noen strengere norsk implementering av kravene til
sikkerhetsstillelse enn minimumskravene etter direktivet.

2.1.1 Kredittilsynets forslag
Det uttales under pkt. 4 i høringsbrevet at Kredittilsynet ikke har foreslått noen strengere
implementering av kravene til sikkerhetsstillelse for boliglån. Dette er etter vårt syn ikke helt
dekkende. I forhold til standardmetoden for kredittrisiko foreslår tilsynet vesentlige innskjerpelser i
sikkerhetskravene for engasjementskategorien boliglån. For det første foreslår Kredittilsynet at
grensen  for belåningsgrad for lån med pant i bolig  som kan kategoriseres  som boliglån ,  reduseres
fra 80 % av forsvarlig  verdigrunnlag  til 75 %. For det andre blir byggelån helt ekskludert fra å
kunne inngå  i kategorien boliglån. For det tredje foreslår Kredittilsynet å redusere grensen for
belåningsgrad  for fritidseiendom som skal kunne  inngå  som boliglån fra 80 % til 60 %. EUs
direktivbestemmelser angir ikke  noen  grense for belåningsgrad under standardmetoden, men krever
kun at verdien av  eiendommen skal overstige  institusjonens eksponering  med en vesentlig margin.
Kredittilsynet skriver at krav til 75 % belåningsgrad er på linje med det som vil bli innført i andre
land. Etter det FNH erfarer er 75 % i nedre del av det intervall som andre land vil legge seg på.
FNH kan ikke se noen grunn til at en innskjerpelse i belåningsgraden for alminnelige boliglån, jf.
nærmere kommentarer nedenfor.

Når det gjelder standardmetoden er det også grunn til å minne om at direktivbestemmelsene og
Kredittilsynets forslag stiller helt nye krav til overvåkning av de panteverdier som legges til grunn
ved beregningene av minstekravene til kapitaldekning, jf. forskriftsutkastet del III, § 2-10 (2)
bokstav e. Disse nye kravene vil bidra til å sikre at kun den del av slike lån som oppfyller kravet til
en vesentlig margin mellom pantverdi og låneengasjement, vil bli behandlet som boliglån i
kapitaldekningssammenheng. Det overskytende vil bli behandlet som usikret lån. Effekten av
kravene om nedjustering av panteverdier ved vesentlige verdifall vil være at kapitaldekningskravet
vil bli skjerpet i situasjoner med fall i boligprisene. Dette bør klart redusere behovet for eventuelle
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skjerpelser i grensen for belåningsgrad på et mer eller mindre tilfeldig tidspunkt i forhold til
prissoppgangen på boliger.

Under IRB-metoden stiller EUs minstekrav og Kredittilsynets forslag til regelverk meget strenge
krav til estimeringen av parameteret LGD, som skal reflektere verdien av pant i låntakernes bolig.
Foruten de alminnelige kvalitetskrav til estimatene for pantets verdi, bl.a. at estimatene skal kunne
forutsi langsiktig utfall, skal institusjonen i sin kapitaldekningsberegning i stedet benytte estimater
for sikkerhetens verdi som reflekterer økonomiske nedgangstider, dersom slike gir et mer
konservativt anslag på tap ved et eventuelt mislighold enn det som følger av de langsiktige
estimatene. Regelverket for internratingmetoden er således laget slik at siste års prisutvikling ikke
har vesentlig innflytelse på de estimater som kapitaldekningsberegningene baseres på. Etter det
FNH kan forstå er dette regelverket utformet meget strengt. Dersom man i IRB-regelverket skulle
legge inn enda større krav til sikkerhetsmargin i forhold til den verdi pant i bolig representerer vil
man komme i en situasjon hvor kapitalkravene vil avvike sterkt fra det som er den underliggende
økonomisk risikoen. Dette vil bryte med en av de grunnleggende forutsetningene for IRB-metoden.

FNH finner videre grunn til også her å minne om at minstekravene til kapitaldekning (pilar 1) nå
blir en del av mer helhetlig regulering av kredittinstitusjoners soliditet. De nye pilar 2-
bestemmelsene innebærer omfattende krav til løpende styring og kontroll med virksomheten, bl.a.
skal alle institusjoner ha en prosess for å vurdere sitt kapitalbehov i forhold til risikoprofilen og en
strategi for å opprettholde sitt kapitalnivå, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 2-9 b, forskriften
del XI og retningslinjene fra CEBS (CP03 revised). Et sentralt krav i de utfyllende retningslinjene
fra CEBS, som Kredittilsynet vil praktisere, er at institusjonene, når de skal vurdere sitt
kapitalbehov fremover, er forpliktet til å ta høyde for virkningene av svingninger i konjunkturene,
herunder aktivapriser, jf. ICAAP 8. Videre skal tilsynsmyndighetens årlige evalueringsprosess
omfatte en fremadskuende vurdering av all vesentlig risiko for institusjonene. Det nye kapital-
dekningsregelverket er således utformet slik at de mer dynamiske effektene av konjunktur-
svingninger med tilhørende endringer i aktivapriser mv. blir fanget opp gjennom pilar 2 i det nye
kapitaldekningsregelverket. Etter FNHs syn er dette en hensiktsmessig utforming. Det vil bryte
med forutsetningene for det nye kapitaldekningsregelverket dersom man skulle innføre midlertidige
tilstramninger i minstekravene under i pilar 1 av hensyn til temporære forhold i økonomien.

2.2 Kapitaldekningsregelverkets formål og mulighetsområde
Kapitaldekningsregelverkets formål er å sikre soliditeten til den enkelte kredittinstitusjon og
verdipapirforetak gjennom å sikre at institusjonene har midler til å dekke ikke-forventede tap når
slike tap oppstår. Forventede tap dekkes gjennom den løpende inntjening og gjennom nedskriv-
ninger. Kapitaldekningsregelverket er uegnet som virkemiddel for å oppnå andre politiske
målsetninger enn å underbygge stabilitet i kredittinstitusjoner, verdipapirforetak og deres
morselskaper. Ved utformingen av regelverket er det blitt svært viktig å ta konkurransemessige
hensyn, dersom man ønsker å opprettholde nasjonalt regulerte kredittinstitusjoner. Betydningen av
dette har økt de senere år ettersom tilstedeværelsen i Norge av institusjoner som er regulert etter
andre lands kapitaldekningsregelverk har blitt betydelig.

Høringsbrevet fra departementet kan forstås slik at departementet vurderer å benytte kapitaldek-
ningsregelverket som et virkemiddel for å bidra til å dempe prispresset i boligmarkedet, dvs. ved å
påvirke tilbudssiden i kredittmarkedet. FNH vil sterkt advare mot at det foretas justeringer i
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kapitaldekningsreglene for norske kredittinstitusjoner basert på at dette skal virke inn på hushold-
ningenes etterspørsel etter boligeiendom og dermed priser på slik eiendom. Økte kapitalkrav for
boliglån (gjennom fastsettelse av strengere krav til verdien av pantet) vil for det første kun ha
virkning på norskregulerte institusjoner, dvs. ikke på utenlandske institusjoner eller norske
datterinstitusjoner av utenlandske institusjoner som har en betydelig og økende andel av det norske
markedet for boliglån. For det andre vil de norskregulerte institusjonene stå overfor valg mellom å
øke prisene noe for å dekke sine økte kapitalkostnader, eller å operere med lavere marginer for ikke
å miste markedsandeler. Trolig vil resultatet kunne bli en kombinasjon. Dette innebærer at en slik
tilstramning i regelverket, uten at institusjonene samtidig erfarer at risikoen for slike lån reelt sett
har steget (økning i misligholdssannsynligheten ogleller lavere sikkerhetsverdier), vil ha en meget
marginal virkningen på utlånsrenten. Forbrukerne vil komme tilnærmet upåvirket ut, eierne av
norske institusjoner blir tapere, mens eiere av utenlandske institusjoner blir vinnere.

Kapitaldekningsregelverket har en gang tidligere blitt brukt aktivt i forsøk på å dempe kreditt-
etterspørselen, jf. tilstramningen i kravene til belåningsgrad for boliglån fra 80 % til 60 % i
perioden 15.05.98 til 21.02.01. Det er all grunn til å vurdere nøye erfaringen fra denne perioden, før
man eventuelt vurderer et slikt tiltak igjen. Det er i denne sammenheng også grunn til å minne om
at konkurransesituasjonen i dag er en helt annen innenfor personkundemarkedet enn i 1998, ved at
utenlandskregulerte institusjoner har langt høyere markedsandeler.

Kraftige og velegnede politiske virkemidler for å påvirke etterspørselen etter boliger og dermed
boligprisvekst og husholdningenes kredittvekst, er først og fremst skatte- og rentepolitikken.

2.3 Bankenes risikoutsatthet og kapitalisering
FNHs medlemsbanker er i dag komfortable med risikoen knyttet til deres boliglånsporteføljer, selv
om boligprisene har steget kraftig over en lengre periode. Situasjonen i norsk økonomi er meget
god, ikke minst for husholdningssektoren. Arbeidsledigheten er lav, renten er lav og inntektene
vokser. Renten er på vei oppover, men det skjer gradvis og i små steg. Forbruk og sparing gir for
øvrig et rom for innstramninger hos de fleste husholdinger, dersom effekten av renteøkninger
skulle overstige økningen i inntekter. Husholdningssektorens samlede finansielle stilling er således
i sum god.

Boligprisene har vokst sterkt, men det er viktig å huske på at det har skjedd fra et svært lavt nivå.
Kraftig vekst i boligpriser er for øvrig ikke noe særskilt norsk fenomen. Boligprisene har vokst
sterkt både andre land i Norden og i andre europeiske land i de senere år, uten at man av den grunn
i disse landene vurderer å innføre skjerpede kapitalkrav for boliglån for sine nasjonalt regulerte
institusjoner.

Utviklingen i boligmarkedet skaper både vinnere og tapere. FNH har derfor forståelse for at
politiske myndigheter ut fra hensynet til de mest utsatte husholdningene, uttrykker bekymring for
veksten i boligpriser og den tilhørende utviklingen i låneopptak. Det er likevel viktig å holde fast
ved at boliglånsporteføljene til bankene er meget godt diversifiserte og bankene har en god
økonomisk stilling generelt. Det vil isolert sett ha begrenset betydning for bankenes soliditet
dersom noen låntakere i de mest utsatte gruppene av husholdningene skulle oppleve en forverring i
sin økonomiske stilling, selv om det skulle skje samtidig som boliglånsprisene skulle falle. Det er
ingen ting som tilsier at det store antallet boliglånskunder ikke nå skulle klare å håndtere relativt
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kraftige økninger i rentenivået eller slike økninger i arbeidsløsheten som kan komme med en
nedgangskonjunktur (jf. at dagens innretning av pengepolitikken tilsier at disse to forholdene ikke
vil oppstå samtidig, slik man opplevde på slutten av 1980-tallet). Det kan vises til erfaringene fra
bankkrisen, hvor et betydelig antall husholdninger hadde en presset finansiell stilling. Selv da ble
bankenes tap på boliglån meget lave; langt lavere enn den støtpute av kapital som kapitaldeknings-
regelverket krever at man skal ha for slike lån. Det er heller ikke nå noen grunn til å frykte at
antallet husholdninger med reelle betalingsproblemer under et worst case scenario vil være så stort
at det gir vesentlige tap i bankenes regnskaper. Det er derfor viktig å holde fast ved at bankenes
boliglånsporteføljer representerer lav risiko og at de ikke-forventede tapene er små. En tilstramning
av regelverket på boliglån kan derfor etter FNHs syn ikke begrunnes ut fra risikomessige forhold
knyttet til disse lånene.

Vi viser for øvrig til at verken Norges Bank eller Kredittilsynet har gitt uttrykk for bekymring for
bankenes samlede soliditet som følge av den risiko bankenes boliglån utgjør. I Norges Banks
rapport om finansiell stabilitet fra juni 2006 skriver sentralbanken bl.a. følgende i sammendraget
om bankenes stilling:

"Utsiktene  for norsk  økonomi tilsier  fortsatt  lave utlånstap  og gode  resultater i bankene den
nærmeste tiden. På lengre sikt vil en normalisering av renten eller svakere konjunkturer
kunne  føre  til høyere tap på utlån. Med god  soliditet og inn jening er bankene trolig rustet til
å møte en slik utvikling. "

I Kredittilsynets rapport "Tilstanden i finansmarkedet" fra februar 2006, gir Kredittilsynet generelt
uttrykk for økt sårbarhet i det finansielle systemet som følge av gjeldsoppbyggingen i
husholdningssektoren og oppgangen i boligpriser, jf nest siste avsnitt i oppsummeringen.
Kredittilsynet peker imidlertid til slutt i samme avnitt på et sentralt element av betydning for de
vurderinger som bør foretas mht. utformingen av kapitaldekningsregelverket:

"Ringvirkningene til næringslivet som oppstår ved at husholdningene må redusere  forbruket
for å be jene  gjelden,  er vel så viktige som de  direkte  tapene på boliglån. "

FNH kan  forstå at Kredittilsynet, som ansvarlig tilsynsmyndighet for norske banker,  gir uttrykk for
en viss bekymring i tilknytning til innføring av et nytt kapitaldekningsregelverk som vil medføre at
minstekravene til kapitaldekning (pilar 1) samlet sett vil bli redusert for de fleste norske institu-
sjoner.  Det er videre naturlig at Kredittilsynet oppfordrer bankene,  gitt deres gode økonomiske
situasjon ,  til å sette av buffere til å møte fremtidige tap. Det er imidlertid viktig å holde fast ved at
en reduksjon i mistekravene til norske institusjoner er naturlig og riktig ut fra formålet med det nye
kapitaldekningsregelverket ,  som er at regelveket i større grad skal reflektere den underliggende
risikoen i bankenes virksomhet .  Lettelsene i minstekravene i Norge  (og Norden for øvrig) blir
betydelige dels fordi norske banker har en meget stor andel lån med lav risiko på balansen
(boliglån),  og fordi størstedelen av boliglånene er hos banker som vil komme til å benytte
IRB-metoden for kredittrisiko ,  som gir de største lettelsene.

Departementet har i Ot.prp. nr. 66 (2005-2006), kap. 14.2, omtalt de nye reglenes virkning på
kredittinstitusjonenes ansvarlige kapital. Beregningene som Kredittilsynet har gjort, som tyder på at
minstekravene til ansvarlig kapital kan falle med så mye som 35 %, er nærmere omtalt der.
Departementet skriver samtidig i proposisjonen at det er flere forhold som trekker i retning av at de

FNH Finansnæringens Hovedorganisasjon

Side 6 av 9
Finansnæringens Servicekontor



faktiske reduksjonene vil bli  mindre, likevel slik at det samlet sett ventes en lavere ansvarlig kapital
i institusjonene enn i  dag. FNH er  enig i vurderingen av at det vil være flere  forhold  som i betydelig
grad vil begrense en reduksjon i  ansvarlig kapital.  En kraftig motvirkende faktor vil  være kravene
fra investorene i institusjonenes gjeldspapirer, herunder ratingselskapene som vil kredittvurdere de
største norske institusjonene.

Vi minner om at de ovennevnte opplysninger og vurderinger om virkningen på samlet ansvarlig
kapital for norske institusjoner,  var premisser som lå til grunn for Stortingets behandling av de nye
lovbestemmelsene i finansieringsvirksomhetsloven, som innfører:

- Nye og omfattende krav til styring og kontroll  i institusjonene , jf. finansvl. § 2-9 b
Et mer aktivt tilsyn med  institusjonene og utvidede  fullmakter for Kredittilsynet  til å gripe
inn på et tidlig tidspunkt overfor institusjoner  som ikke  oppfyller kravene i pilar 1 eller 2
av regelverket, jf finansvi. § 2-9 d

- Omfattende krav til  offentliggjøring av informasjon om virksomheten for å  sikre at
kreditorer  og andre kan overvåke  den økonomiske utviklingen i institusjonene.

I tillegg vil vi minne om at IRB-institusjoner som får de største reduksjonene i kapitalkravene vil
bli stilt overfor  svært strenge krav til sin kredittvirksomhet  (som medfører betydelige  kostnader).
Det er viktig å holde fast ved  at omleggingen av regelverket bidrar til bedre risikostyring, kontroll
og tilsyn  og dermed også et redusert  behov for ansvarlig  kapital i institusjonene  for å  stå i mot
uventede tap.

Etter FNHs syn er det uheldig at Kredittilsynet i regelverksarbeidet ikke synes å ha utredet andre
tiltak enn justeringer i regelverket for boliglån, som virkemiddel mot en eventuell for stor
reduksjon i samlet ansvarlig kapital hos norske kredittinstitusjoner.  Vi finner dette spesielt uheldig
fordi generelle tilstramninger i regelverket for boliglån  vil påvirke  norskregulerte institusjoners
konkurransekraft på en meget uheldig måte i det største enkeltmarkedet for lån,  hvor det er sterk
konkurranse fra utenlandskregulerte institusjoner .  Etter FNHs syn er det all grunn for
departementet til å utfordre Kredittilsynet til først å utnytte de muligheter som ligger i pilar 2-
regelverket til å adressere den faktiske risikoen hos den enkelte institusjon,  herunder de buffere
institusjonene må ha for å stå i mot fremtidige uventede tap. Det er videre all grunn til å se an
hvilken faktisk effekt innføring av nytt kapitaldekningsregelverk vil få på nivået av ansvarlig
kapital,  før man vedtar eventuelle tiltak. Jamfør at det er ingen som i dag vet hvilke tilpasninger
institusjonene faktisk vil foreta.  Samtidig sikrer overgangsreglene for IRB-institusjoner at
tilpasningene vil skje gradvis og kontrollert over flere år for de største institusjonene.

FNH slutter seg til Kredittilsynets vurdering til slutt i kapittel 0.4 i høringsnotatet, om ikke å foreta
justeringer i regelverket for boliglån for IRB-institusjoner fra 01.01 ,07. FNH kan  ikke støtte en
tilstramning i kravene til belåningsgrad for boliglån under standardmetoden,  da vi ikke kan se at en
slik tilstramning kan begrunnes ut fra risikomessige forhold for slike lån. Dessuten vil en slik
tilstramning medføre at det blir vanskeligere for standardmetodebanker å overleve,  ettersom det vil
svekke deres konkurransekraft i forhold til IRB-institusjoner ut over det som allerede ligger inne i
EUs direktiv .  I tråd med tidligere uttalelser aksepterer  FNH ut  fra en risikomessig betraktning en
tilstramning i risikovektingen for byggelån og i grensen for belåningsgrad for lån med pant i
fritidseiendom under standardmetoden,  slik Kredittilsynets har foreslått.
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Vi viser for øvrig til det vedlagte notat med detaljerte merknader til Kredittilsynets høringsnotat,
hvor det under pkt. 6.6 er inntatt enkelte andre merknader til regelverket for boliglån.

2.2 Overgangsordning  -  mulighet for bruk av gjeldende regler også i 2007
FNH ber om at de foreslåtte overgangsbestemmelsene i forskriftsutkastets det XII, § 1-2 (1) og (2)
blir vedtatt. Bestemmelsene er nødvendige for å unngå at institusjoner som enten har til hensikt å ta
i bruk den grunnleggende IRB-metoden i løpet av 2007, den avanserte IRB-metoden fra 01.01.08,
eller er under innføring av IRB grunnleggende fra 01.01.07, blir påført unødige kostnader.

I utgangspunktet burde det være opp til den enkelte institusjon i hvilken grad den vil utnytte de
overgangsregler som direktivet åpner for på dette området. Vi har imidlertid forståelse for at
Kredittilsynet av praktiske årsaker ønsker å begrense valgfriheten noe, jf. Kredittilsynets forslag i
brev 14.03.06 til departementet. FNH har derfor ingen materielle merknader til Kredittilsynets
forslag til gjennomføring av overgangsbestemmelsene i brevet av 14.03.06.

3. Avsutning  og oppsummering

Det foreliggende forslaget til nye kapitaldekningsregler i forskrift  er meget  omfattende. Vesentlige
deler av regelverket har ikke tidligere vært presentert  for næringen. Den korte høringsfristen på kun
to måneder midt i ferietiden, har medført at FNH ikke har fått gjennomført  en så  omfattende og
grundig gjennomgang  av det  samlede  forslaget, som kunne vært ønskelig ut fra hensynet til å
avdekke mangler og uklarheter. Vi vil anta at tilsvarende vil gjelde de øvrige høringsinstansene.
Disse  forhold understøtter Kredittilsynets antagelser på side 4,  siste avsnitt , i høringsnotatet om at
det vil være behov for en  gjennomgang av regelverket etter relativt kort tid.

Det faktum at Kredittilsynet på enkelte områder kun har foreslått  å ta inn  i det norske regelverket
de direktivbestemmelser som for tiden synes relevante for norske forhold, tilsier videre behov for
en fleksibilitet i forhold til videre utvikling av regelverket. jf. at det over tid kan bli relevant med
andre unntak som følge av utvidelse av norske institusjoners virksomhet i utlandet. Det stadig
sterkere fokuset innad i EUs indre marked på harmonisering av myndighetsreguleringen av
kredittinstitusjoner og verdipapirforetak,  kan også tilsi  behov for endringer både i norsk regelverk
og regelverkspraktisering i tiden etter at regelverket er fastsatt. Et tredje forhold som taler for at
man bør ha en fleksibel holdning i forhold til å foreta videre tilpasninger i regelverket, er at det
først etter at tilsvarende regelverk er innført i hjemlandene til de viktigste konkurrentene for norske
institusjoner at det er mulig å få full oversikt over de konkurransemessige konsekvensene av det
nye kapitaldekningsregelverket.

Den gjennomgang vi har fått utført av Kredittilsynets høringsnotat viser at forslaget på noen
områder avviker betydelig fra direktivteksten. Avvikene har en skjerpende virkning på
kapitalkravene og/eller de administrative kostnadene knyttet til etterlevelse av regelverket. Det
vises til vedlagte dokument med detaljerte merknader til høringssaken. Av de forhold vi har pekt på
i det vedlagte dokumentet er det aller viktigst å endre på følgende forhold ved den endelige
fastsettelsen og forvaltningen av regelverket:
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Standardmetoden for kredittrisiko:
- Boliglån: Grense for belåningsgrad
- Massemarkedsengasjementer: Grense knyttet til antall ansatte

Engasjementer garantert av offentlig sektor: Krav til selvskyldnergaranti

IRB-metoden for kredittrisiko:
- Unntak fra IRB-metode for visse eksponeringer: Manglende gjennomføring av en

direktivbestemmelse
- Lagring og bruk av personopplysninger: Behov for klargjøring

Krav til offentliggjøring av informasjon
- Oppfyllelse av informasjonskrav i konsern: Opplysninger om kapitalforhold i

datterselskaper bør kun gjelde for betydningsfulle datterselskaper
- Offentliggjøring av internt fastsatt kapitalbehov: Særnorsk krav bør ikke innføres

I den grad departementet vurderer å foreta andre innskjerpelser i forhold til direktivbestemmelsene
enn det som har vært gjenstand for høring, forutsetter vi at næringen konsulteres før endelig vedtak
fattes.

Vi registrerer for øvrig at Kredittilsynet skriver at det har til hensikt å foreta en fornyet vurdering
av behovet for å stramme inn pilar 1-kravet i løpet av 2007. Etter FNHs syn innebærer
overgangsreglene for IRB-institusjoner og det forhold at praktiseringen av både pilar 1 og 2 i det
nye kapitaldekningsregelverket vil trenge en viss tid på å sette seg, at en slik vurdering bør kunne
utsettes til 2008. Vi forventer for øvrig at Kredittilsynet ved sin fornyede gjennomgang også tar
hensyn til forhold ved det norske kapitaldekningsregelverket som innebærer at deler av
kapitalkravene er  høyere  enn det den underliggende risikoen skulle tilsi. Et eksempel på slikt
forhold er den manglende anerkjennelsen av den risikoreduserende effekten ulike former for pant
faktisk har på risikoen knyttet til engasjementer både under standardmetoden og den grunnleggende
IRB-metoden.

Med vennlig hilsen
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Finans og juridisk avdeling

Tor A. Hvidsten
Underdirektør

Vedle :
- Detaljerte merknader til forskriftsutkastet
- Kopi av FNH  og Sparebankforeningens  brev 03.05 .06 til Stortingets  finanskomite

Ko i: Kredittilsynet
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