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Forskrift om tilsyn og kontroll med store engasjementer

- høringsuttalelse

Vi viser til Finansdepartementets brev av 10.07.2006 om ny forskrift om tilsyn og
kontroll med store engasjementer som følge av nytt kapitaldekningsregelverk.
Det blir i høringsnotatet redegjort for at de to viktigste endringene i 2000/12/EF er to
nye nasjonale valg. For det første gis det adgang til å ta hensyn til finansiell pant i
risikovektingen av engasjementet. Kredittilsynet tilrår at dette ikke blir gjennomført, ut
fra tilsynsmessige

hensyn.

For det andre gis det i følge Kredittilsynet mulighet til å utvide engasjementsbegrepet
til også å omfatte utstedelse av sikkerhet. Kredittilsynet mener dette er en type risiko
som bør omfattes av reglene om store engasjementer.
Vi er usikre på om direktivteksten skal forstås slik at utstedelse av sikkerhet skal anses
som engasjement i denne sammenhengen. Dersom en likevel skulle velge å
gjennomføre Kredittilsynets forslag på dette punktet, mener vi at hensynet til symmetri
tilsier at man samtidig bør gjennomføre direktivbestemmelsen som åpner for at
institusjonene kan ta hensyn til finansiell pant i risikovektingen av engasjementer.
Når det gjelder utstedelse av sikkerhet, er det uheldig at dette kan føre til en ny
rapporteringsplikt

på bakgrunn

rapporteringsbyrdene

av regjeringens

mål om å redusere

til næringslivet. Vi minner i denne sammenheng om

Oppgaveregisterets
rolle i forbindelse med evt nye innrapproteringer,
og at
regelverksansvarliges
ansvar for å høre Oppgaveregisteret,
jf lov om Oppgaveregsiteret

av 6. juni 1997 nr 35 og tilhørende forsskirft av 10. oktober 1997 nr. 1090.

Postadresse
Postboks 8014 Dep
0030 Oslo

Kontoradresse
Einar Gerhardsens plass 1

Telefon
22 24 90 90
Org no.
972 417 890

Avdeling for regelverk og
skipsfart
Telefaks
22 24 66 69

Saksbehandler
Lise Indrebø
22240456

For øvrig har vi ikke kommentarer til det foreliggende forslaget til forskrift.
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Kari Bjørke (e.f.)

fung. avdelingsdirektør
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rådgiver
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