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Høringssvar: Endringer i låneforskriften
Det vises til Norges Banks høringsbrev av 9.9.2016, der det bes om synspunkter på forslag til
forskriftsendringer utarbeidet av Norges Bank og synspunkter på mulige ytterligere
forskriftsendringer.

1. Finans Norges hovedsynspunkter



Finans Norge støtter forslaget til endringer i låneforskriftens §10
Finans Norge støtter forslaget til mulige endringer i låneforskriftens §7 annet ledd

2. Merknader til høringsnotatet og forslaget til forskriftsbestemmelser
2.1 Forslag til endringer i forskriftens §10
Norges Bank har utarbeidet et forslag om å endre bestemmelsene for renteberegning av Dlån og D-innskudd som utenlandske banker som driver grensekryssende virksomhet i Norge
måtte ha i Norges Bank. Med negativ reserverente oppfyller ikke dagens bestemmelse
formålet med bestemmelsen. Den foreslåtte regelverksendringen vil etter Finans Norge sin
vurdering legge til rette for at bestemmelsens formål kan bli ivaretatt. Finans Norge støtter
derfor de foreslåtte regelverksendringene.
2.2 Mulig forslag til endringer i forskriftens §7 annet ledd
Norges Bank har bedt om synspunkter på et mulig forslag om opphevelse av bestemmelsene
i forskriftens §7 andre ledd om at bankene må stille tilstrekkelig sikkerhet for F-lån også på
tidspunktet for avgivelse av bud. Dagens bestemmelse medfører at bankene må ha
tilstrekkelig sikkerhet både på anbudstidspunktet og oppgjørstidspunktet. Norges Banks
risiko er primært knyttet til oppgjørstidspunktet ettersom bankene ikke vil få utbetalt lånet
dersom det ikke foreligger tilstrekkelig sikkerhet for lånet på utbetalingstidspunktet.

Bankene vil ha en sterk egeninteresse i å sørge for at nok sikkerhet foreligger på
utbetalingstidspunktet, slik at den reelle risikoendringen ved å fjerne kravet om tilstrekkelig
sikkerhet også på tidspunktet for avgivelse av budet vurderes å være begrenset. For bankene
gir den beskrevne regelverksendringen økt fleksibilitet i utnyttelsen av sikkerhetsmassen.
Den beskrevne endringen bør også bidra til økt fleksibilitet i markedsoperasjoner. Finans
Norge stiller seg derfor positive til en slik regelverksendring som beskrevet.
3. Avsluttende merknader
Som det fremgår av det ovenstående så støtter Finans Norge begge forslagene til
regelverksendringer.

Med vennlig hilsen
Finans Norge
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