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Høringsuttalelse om forslag til endring av modell for beregning av 
bidrag til innskuddsgarantifondet 

Det vises til brev av 14. april 2021 fra Bankenes sikringsfond med vedlagt i høringsnotat. 
 
Banksektorens totale årlige bidrag til innskuddsgarantifondet fastsettes som 0,08 prosent 
av den samlede mengden garanterte innskudd. Den enkelte banks andel fastsettes utfra 
en modell for hvor stor risiko bankens virksomhet medfører for innskuddsgarantifondet. 
 
I notatet presenteres forslag til endring av nåværende beregningsmodell. Forslaget gjør 
den enkelte banks bidrag til innskuddsgarantifondet mer risikosensitivt. Viktige endringer: 
 
- Tilleggsindikator for en banks usikrede utlån, vektes 13 prosent. 
- Tilleggsindikator for en banks totale tapsabsorberende kapasitet, ansvarlig kapital 

pluss all gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer, vektes 5 prosent.   
- Forholdet mellom ikke-pantsatte eiendeler og garanterte innskudd, vektes opp fra 13 

prosent til 20 prosent. 
- Høy totalkapitalrentabilitet vil ikke lenger øke bidragskravet, mens lav 

totalkapitalrentabilitet fortsatt skal medføre høyere bidrag.  
- Aggregeringen av risikovektene endres fra en lineær til en eksponentiell funksjon.  
- Skalaen for samlet risikovekt utvides fra 50 – 300 prosent til 25 – 300 prosent.        
 
Norges Bank støtter endringene. De vil bidra til at banker med høyere utlånsrisiko og 
finansieringsstrukturer som utsetter innskuddsgarantifondet for økt risiko, betaler høyere 
bidrag. De årlige bidragene blir også mer stabile for banker med lav risiko.  
 
I den nåværende bidragsmodellen indikerer høy totalkapitalrentabilitet høy risiko. Det 
erstattes av tilleggsindikatoren for usikrede lån samtidig som vektleggingen av forholdet 
mellom garanterte innskudd og ikke-pantsatte aktiva økes. Disse indikatorene fremstår 
som bedre direkte mål på risikoen banker tar, enn høy totalkapitalrentabilitet.   
 
I forslaget reduseres vekten kjernekapitaldekning og uvektet kjernekapitalandel har i 
bidragsberegningen, fra 24 prosent til 18 prosent. Det er i tråd med EBAs minimumskrav. 
Høy kjernekapital kan være resultat av at en bank har høyere risiko på aktivasiden enn 
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den som fanges opp av risikovektet beregningsgrunnlag. Redusert vektlegging av 
kjernekapitalandel og kjernekapitaldekning i bidragsberegningen synes derfor fornuftig.  
 
Norges Bank har merket seg beregningene av hvordan de foreslåtte endringene vil slå ut 
for ulike bankgrupper. Forslaget innebærer at bidraget til innskuddsgarantifondet fra 
banker som forventes krisehåndtert reduseres, mens bankene som utsetter 
innskuddsgarantifondet for høyest risiko får en vesentlig økning.   
 
 
Med hilsen 
 
Sindre Weme 
Direktør 
   
        Bent Vale 
        Spesialrådgiver 
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