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Høringssvar - Banklovkommisjonens utredning nr. 30 om innskuddsgaranti og
krisehåndtering i banksektoren (NOU 2016: 23)
Statens sivilrettsforvaltning viser til Finansdepartementets høring om Banklovkommisjonens
utredning nr. 30, som omhandler innskuddsgaranti og krisehåndtering i banksektoren (NOU
2016: 23). Deres referanse er 16/4095-2. Banklovkommisjonen foreslår nye lovregler som
legger til rette for gjennomføring av EUs nye innskuddsgarantidirektiv (direktiv 2014/49/EU)
og krisehåndteringsdirektiv (2014/59/EU).
Dette høringssvaret gjelder kun forslaget om nye lovregler som legger til rette for
gjennomføring av EUs nye innskuddsgarantidirektiv. Statens sivilrettsforvaltning har vurdert
utredningen i lys av å være sentral vergemålsmyndighet.
Det fremgår av utkastet til finansforetaksloven § 19-6 (2) at garantiordningens ansvar for de
samlede dekkede innskudd fra en innskyter i ett medlemsforetak er begrenset til 2 millioner
kroner. Videre fremgår det av utredningens punkt 10.1 at Banklovkommisjonen mener det i
denne omgang ikke bør gjøres endringer i dette nivået. Det legges dermed til grunn at nivået
vil gjelde videre, med mindre det ved inkluderingen av direktivet i EØS-avtalen fastsettes noe
annet i tilpasningsteksten. Dersom det nye innskuddsgarantidirektivet skulle inkluderes i
EØS-avtalen uten tilpasninger, endring eller unntak fra det ensartede garantinivået, legger
Banklovkommisjonen til grunn at det norske garantinivået på to millioner kroner videreføres
innenfor de overgangsregler som følger av direktivet artikkel 19 nr. 4 (31. desember 2018).
Statens sivilrettsforvaltning er av den oppfatning at en reduksjon av innskuddsgarantibeløpet
til et beløp som i norske kroner tilsvarer 100 000 euro, vil kunne få administrative og
økonomiske konsekvenser for fylkesmennene i deres rolle som lokal vergemålsmyndighet. Vi
viser i den forbindelse til at når vilkårene for vergemål etter vergemålsloven er oppfylt og
verge er oppnevnt, vil fylkesmannen forvalte finansielle eiendeler utover 2 ganger
grunnbeløpet dersom ikke annet følger av lov eller er bestemt på annen måte, jf.
vergemålsloven § 48 og vergemålsforskriften § 26. Enkelte personer med verge som har
finansielle eiendeler til forvaltning av fylkesmannen (i form av bankinnskudd), vil ved en
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reduksjon av innskuddsgarantibeløpet kunne bli avhengig av at eiendelene fordeles på flere
banker for ikke å overstige en lavere beløpsgrense.
Statens sivilrettsforvaltning har ikke foretatt konkrete beregninger av hvilke økonomiske og
administrative konsekvenser fullharmonisering vil kunne ha for fylkesmannen. Vi legger
imidlertid til grunn at forslaget vil kunne skape merarbeid for fylkesmannen i forbindelse med
forvaltningen av personer med verges finansielle eiendeler. En fullharmonisering med oppgitt
beløp (100 000 euro), kan medføre mer enn en fordobling av antall konti fylkesmannen
forvalter. Det er da lagt til grunn at alle personer med verge som har innestående saldo
større enn garantibeløpet fordeler midlene sine på tilstrekkelig antall banker, slik at
innskuddsgarantien er ivaretatt i hver og en av disse bankene.
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