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Bankenes sikringsfond ble opprettet ved lovendring 25.
juni 2004. Loven trådte i kraft 1. juli 2004 ved at
Sparebankenes og Forretningsbankenes sikringsfond ble
slått sammen. Virksomheten til Bankenes sikringsfond
reguleres av lov om sikringsordninger av 6. desember
1996 nr. 75. 

Alle sparebanker og forretningsbanker med hovedsete i
Norge skal være medlem av Bankenes sikringsfond. 
I tillegg kan Kongen bestemme at andre kredittinstitu-
sjoner enn banker skal være medlem. 

Kredittinstitusjoner med hovedsete i annen EØS-stat
som mottar innskudd fra allmennheten gjennom filial
her i riket, har rett til å bli medlem av innskudds-
garantiordningen dersom innskuddsgarantiordningen i
filialens hjemland ikke kan anses å gi filialens innskytere
like god dekning som følger av loven her.
Medlemskapet skal godkjennes av Finanstilsynet.

Bankenes sikringsfond har som formål å sikre innskud-
dene i medlemsbedriftene slik at innskudd på inntil to
millioner kroner pr. innskyter pr. bank er garantert 
dersom et medlem ikke klarer å gjøre opp for seg. Fra 
1. januar 2011 er innskuddsgarantidekningen i EU full-
harmonisert til € 100 000, dvs. om lag NOK 800 000.
Dette er imidlertid ikke en del av EØS avtalen fore-
løpig. Norske myndigheter jobber fortsatt aktivt for å
beholde dagens innskuddsgarantiordning. Vår inn-
skuddsgarantiordning er en viktig del av finansmarkeds-
reguleringen og bidrar til å skape tillit og trygghet til
banknæringen, og derigjennom sikre finansiell stabilitet.  

Sikringsfondets viktigste oppgaver er å kunne håndtere
situasjoner der en eller flere banker får problemer med 
å innfri sine forpliktelser. Som forberedelse til dette
utarbeides og vedlikeholdes beredskapsplaner. 

Bankenes sikringsfond har selv ikke tilstrekkelig beman-
ning til å kunne håndtere krisesituasjoner. Det er derfor
etablert en forpliktende avtale med FNO om tilgang på
ekstra ressurser dersom en krise skulle inntreffe. 

Utvikling av sikringsfondsinstituttet er nødvendig for å
sikre en hensiktsmessig ordning for kundene, bankene
og samfunnet. Det innbefatter arbeid med ramme-
betingelser og vedtekter mv. Etablering av samarbeids-
ordninger med sikringsfond i andre land er en del av
dette arbeidet.

For å kunne møte en eventuell krisesituasjon har
Sikringsfondet over tid bygget opp betydelige midler, og
pr. 31. desember 2010 var egenkapitalen i fondet 
21 924 millioner kroner. Fondets beregnede minstekrav
til ansvarlig kapital utgjør 21 452 millioner kroner.
Styret i Bankenes sikringsfond har besluttet at det ikke
skal innkreves avgift fra medlemmene for 2011, på
grunnlag av at fondet er fullt ut innbetalt i henhold til
lovens minstekrav. Det er dermed heller ikke behov for
å kreve garantier fra medlemmene.   

I sin daglige virksomhet har fondet tre avdelinger. 

En avdeling med ansvar for blant annet forebyggende
arbeid i form av analyse av medlemmene ved hjelp av
ulike norm- og nøkkeltall, rådgivning overfor mindre
banker, faglig kursvirksomhet, beregning og innkreving
av avgift og garantier, samt utredninger og opplysnings-
virksomhet vedrørende innskuddsgarantiens deknings-
område mv. 

Fondet har videre en avdeling som har ansvaret for
kapitalforvaltningen. Avdelingens formål er å sikre en
best mulig risikojustert avkastning på kapitalen. Ved
siden av å forestå implementeringen av de strategiske
beslutninger som styret fatter, har avdelingen selv et 
forvaltningsansvar og ivaretar også valg og oppfølging
av eksterne forvaltere.

Fondet har en avdeling for controlling/Mid office 
som fører tilsyn med kapitalforvaltningen, herunder
kontroll av risiko- og plasseringsrammer med periodisk
rapportering til ledelse og styret. 

Bankenes sikringsfond – formål og virksomhet 
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2010 ble et godt år for norsk banknæring, og for
Bankenes sikringsfond.

Norsk økonomi har så langt kommet seg godt gjennom
finanskrisen. Ettervirkningene av finanskrisen i 2008 
og 2009 har vært store i enkelte europeiske land. Støtte
til banksektoren har ført til at flere land har problemer
med å betjene sin gjeld, og både Hellas og Irland 
har fått omfattende støtte fra det internasjonale
pengefondet (IMF) og EU.  Det er imidlertid 
lyspunkter i verdensøkonomien. Kina og India har 
fortsatt sterk vekst, og foreløpige tall fra IMF viser at
utviklingen i økonomien er snudd til det positive både i
viktige europeiske land og i USA. Utsiktene for norsk
økonomi er derfor ikke dårlige.

Når dette skrives har nettopp Finanskriseutvalget kom-
met med sin utredning (NOU 2011:1). En må kunne
si at det er bred enighet om at vi ikke hadde en solidi-
tetskrise i Norge, men en likviditetskrise pga. bankenes
store behov for opplåning i et internasjonalt marked
som kollapset.  Innføring av den såkalte bytteordningen
høsten 2008 med en ramme på 350 milliarder kroner
ga nødvendig støtte til å sikre langsiktig finansiering i
banksektoren.  Statens Finansfond har nå utestående
fondsobligasjoner på kun 2,2 mrd. kroner til 26 banker,
mens rammen utgjorde opprinnelig 50 mrd. kroner.
Begge ordninger var imidlertid viktige tiltak som sterkt
bidro til at krisen ikke fikk utvikle seg i Norge. 

I mange land så myndighetene seg tvunget til å støtte
opp store banker som kom i problemer ved anvendelse
av omfattende statlig støtte. Det ble derfor i etterkant
satt i gang flere prosesser med sikte på å utforme nye
reguleringer.  Blant annet foregår det et stort arbeid
med å styrke kravene til likviditet og soliditet i bankene.
Videre har EU-kommisjonen kommet med synspunkter
på regler knyttet til krisehåndtering. EU mener at det
må tillates at banker kan gå over ende uansett størrelse,
men det må utarbeides verktøy som gjør myndighetene
i stand til å unngå systemmessige skadevirkninger for
økonomien.  I Norge mener jeg vi har håndtert 
problemer i banker i tråd med de anbefalte prinsipper
siden bankkrisen rundt 1990.

Allerede før finanskrisen var det satt i gang et arbeid
med å harmonisere og styrke innskuddsgarantiene i
Europa.  Dette arbeidet vil bli sluttført før sommeren.
Deretter vil Banklovkommisjonen utarbeide forslag til
norske lovbestemmelser. Sett med norske øyne er det
viktigste forslaget til endringer innføring av et harmoni-

sert og ufravikelig krav til innskuddsgarantien på mot-
verdien av 100 000 euro. Dette vil føre til en reduksjon
i den norske innskuddsgarantien fra 2 mill kroner til
om lag 800 000 kroner. Myndighetene med finans-
ministeren i spissen arbeider hardt for å sikre at Norge
skal kunne beholde en høyere grense, med bred støtte
fra banknæringen.  Vi lærte av finanskrisen at en robust
sikringsfondsordning er veldig viktig.  Det er også en
rekke andre forslag som kan påvirke Sikringsfondets
rammebetingelser, jfr. egen artikkel bak i årsrapporten.

Sikringsfondets kapitalforvaltning har gitt meget 
tilfredsstillende uttelling i 2010. Spesielt har fondet
kunnet dra nytte av et aksje- og obligasjonsmarked som
gjenspeiler at den største delen av finanskrisen er over-
stått. Samtidig har det ikke vært vekst i Sikringsfondets
beregningsgrunnlag. Dette har sin årsak i at bankene i
siste halvdel av 2009 og første halvdel av 2010 overførte
store andeler av sikre utlån til kredittforetak. Bankenes
beregningsgrunnlag for kapitaldekningskrav inngår 
sammen med garanterte innskudd i Sikringsfondets
grunnlag. Resultatet er at Sikringsfondets minstekrav er
oppfylt med god margin og bankene slipper dermed å
betale sikringsfondsavgift for 2011. 

Sikringsfondet er i ferd med å sluttføre en gjennomgang
av forvaltningsmodell og investeringsstrategi på bak-
grunn av det man erfarte under finanskrisen. Styret 
er særlig opptatt av å kartlegge og redusere uønsket
kompleksitet i forvaltningsmodellen. Videre foreta en
vurdering av om man hadde tilstrekkelig fokus på 
nødvendig likviditet, herunder om avkastningsmålet
hadde fått for stor plass i investeringsstrategien. 

På sikt er det grunn til å være optimistisk på
Sikringsfondets vegne. Norske banker drives godt, og de
omfattende planlagte internasjonale reglene som også
vil bli implementert i Norge, vil medføre skjerpede krav
til banknæringen og dermed mindre risiko for tap. Også
på kort sikt er utsiktene lovende.
Konjunktursituasjonen og bankenes driftsituasjon tilsier
at også 2011 bør bli et godt år for Sikringsfondet.

Leder 
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Endringer i medlemsmassen
Bankenes sikringsfond hadde 140 medlemmer ved
utgangen av 2010. Gjennom året fikk fondet to nye
medlemmer. Ett ordinært medlem, KLP Banken AS og
et nytt filialmedlem, BlueStep Finans AB, Filial Oslo. 
I 2010 ble det gjennomført 5 sammenslåinger av 
banker. Sparebank 1 Gran, Sparebank 1 Jevnaker og
Sparebank 1 Ringerike ble slått sammen til Sparebank 1
Ringerike Hadeland. Setskog Sparebank og Høland
Sparebank ble slått sammen til Høland og Setskog
Sparebank. Fjaler Sparebank ble innfusjonert i
Sparebanken Sogn og Fjordane, mens Kvinnherad
Sparebank ble innfusjonert i Sparebank 1 SR-Bank.   

Krisehåndtering
Sikringsfondet var ikke involvert i krisehåndtering i
2010.

Medlemmenes resultater i 2010
Medlemsbankenes regnskaper for 3. kvartal 2010 på
morbanknivå, viste fortsatt god resultatutvikling og høy
egenkapitalavkastning. Det er i hovedsak den gunstige
tapsutviklingen som bidrar til bedringen i resultatene
for norske banker. Resultatene er også preget av
engangsinntekter i 1. halvår 2010 på omlag 2,6 
milliarder kroner etter fusjonen mellom Nordito og
danske PBS, samt tilbakeføringer på rundt 1 milliard
kroner i forbindelse med endringer i AFP-ordningen.

Det er fortsatt press på rentenettoen for de fleste 
bankene selv om den har bedret seg noe i 2010. Dette
skyldes ikke bare en økning i netto renteinntekter, men
også redusert forvaltningskapital. Flere banker har
gjennomført tiltak for økning av rentenetto, herunder
bedre risikoprising og økte utlånsrenter, men sterk 
konkurranse gir lave marginer på boliglån generelt,
samt at bankene opplever fortsatt høye funding-
kostnader. 

Pr. 30.09.10 var det negativ vekst i forvaltningskapital-
en på 0,55 prosent i forhold til 31.12.09. For innskudd
var det positiv vekst på 3,17 prosent og for utlån til
kunder var veksten på 0,81 prosent. Endringen fra
samme periode i fjor (30.09.09) var for forvaltnings-
kapitalen negativ med 0,48 prosent. Overføring av
boliglån til boligkreditt er holdt utenom.

For obligasjonsfinansiering var kredittpåslaget for 
norske banker på sitt høyeste nivå sommeren 2010.
Markedet for lang finansiering har den seneste tiden

fungert tilfredsstillende, og det meste av den lange
finansieringen hentes gjennom utstedelser av OMF
(obligasjoner med fortrinnsrett). 

Utviklingen i kjernekapitaldekningen på morbanknivå
har vært stabil i 2010.

Sikringsfondets resultater i 2010 
Regnskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt
drift. Fondets beholdning av verdipapirer er vurdert
som handelsportefølje, og markedsverdi er lagt til grunn
i regnskapet. 

Sikringsfondet bokførte et overskudd på 3 273 
millioner kroner i 2010, hvorav den totale avgift fra
medlemmene utgjorde 1 673 millioner kroner.
Tilsvarende overskudd i 2009 var 3 303 millioner 
kroner. Overskuddet er foreslått lagt til egenkapitalen. 

Forvaltningsresultat før omkostninger og honorarer ble
1 692 millioner kroner, som representerer en tidsvektet
avkastning på 9,0 prosent. I forhold til sin indeks fikk
fondet en meravkastning på 1,1 prosentpoeng, tilsvar-
ende 208 millioner kroner. 

I henhold til kontantstrømoppstillingen i regnskapet
har Sikringsfondets likviditetssituasjon gjennom året
vært tilfredsstillende. Forskjell mellom årsresultat 
og likviditetsendring gjennom året skyldes primært
reinvestering av avkastning på investeringene. 

Bidraget fra aktivaklassene
Fordelingen på aktivaklassene viser at aksjer bidro med
845 millioner kroner, obligasjoner med 803 millioner
kroner, pengemarked med 84 millioner kroner og 
absoluttforvaltningen med minus 41 millioner kroner. 

Relativt til sin indeks bidro aksjer med en meravkast-
ning på 214 millioner kroner mens obligasjoner bidro
med 43 millioner kroner. På minussiden bidro absolutt-
forvaltningen negativt med 44 millioner kroner.
Tabellen under viser resultatene før forvaltningshono-
rarer. Den skiller seg noe fra resultatregnskapet ved at
porteføljer er gruppert annerledes.

Pengemarkedsavkastningen ble 2,4 prosent som var
0,2 prosentpoeng lavere enn indeks. Porteføljen består
av norske statssertifikater. 

Obligasjonsavkastningen ble 7,9 prosent mot en indeks-
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avkastning på 7,2 prosent. Porteføljen består av 83 
prosent globale statsobligasjoner og resterende i korte
selskapsobligasjoner. I september ble statsindeksen
endret fra lang til kort, som følge av økt statsrisiko og
ekstremt lave renter i kjernelandene. 

Aksjeavkastningen ble 17,0 prosent, mot en indeksav-
kastning på 12,0 prosent. I et sterkt aksjemarked bidro
2 av forvalterne godt, mens den tredje skuffet. Ett 
mandat ble avsluttet i fjor som følge av organisatoriske
endringer hos forvalter. Porteføljen består av globale
aksjer.

Absoluttforvaltningen fikk en avkastning på minus 8,8
prosent mot en indeksavkastning på 1,6 prosent. Tapet
skyldes dårlig timing både på aksje- og renteposisjone-
ring. 

Bidraget fra forvalterne
Samlet sett bidro forvalterne med en meravkastning på
208 millioner kroner, eller 1,1 prosentpoeng. En for-
deling på internforvaltningen og eksternforvaltningen
viser at verdiskapningen var marginalt negativ for 
førstnevnte og svært positiv for sistnevnte. 

I internforvaltningen bidro aksjer godt, mens rentefor-
valtningen og den taktiske aktivaallokeringen bidro
negativt. I eksternforvaltningen var det særlig en av
aksjeforvalterne som utmerket seg.

Andre driftsinntekter 
Andre driftsinntekter utgjorde 1,5 millioner kroner i
2010 mot 0,7 millioner kroner i 2009. Over halvparten
av inntektene (0,9 millioner kroner) var Sikringsfondets
andel av endelig oppgjør av Ålesund og Giske Tunnel
og Bruselskap. I tillegg kommer dividende knyttet til
konkurser i selskaper fondet har vært investert i på 0,3
millioner og inntekter fra Høstkonferansen på 0,2 
millioner kroner. I 2010 fikk Sikringsfondet 0,1 
millioner kroner fra booppgjøret i Norion Bank.  

Driftskostnader
De samlede driftskostnader for 2010 utgjorde 96,2 
millioner kroner. Tilvarende tall for 2009 var 82,8 
millioner kroner. Økningen skyldtes i hovedsak økte 
prestasjonshonorarer til de eksterne forvalterne. 

Forvaltningskostnader før prestasjonshonorarer og 
variabel godtgjørelse utgjorde 35,8 millioner kroner i
2010. Tilsvarende tall for 2009 var 37,1 millioner 
kroner. Dette ga en ordinær kostnadsprosent i 
forvaltningen på 0,18 i 2010 mot 0,23 for året før.
Prestasjonshonorarer til de eksterne forvaltere utgjorde
42,4 millioner kroner i 2010, mot 19 millioner kroner i
2009. Det er avsatt variabel godtgjørelse til de interne
forvalterne på 2,8 millioner kroner i 2010, mot 9,9 
millioner året før. Total kostnadsprosent i forvaltningen,
inklusive prestasjonshonorarer og variabel godtgjørelse,
utgjorde 0,42. 
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31.12.2010

Avkastning Avkastning Meravkastning Meravkastning
Aktivaklasse (MNOK) (%) (MNOK) (%)

Pengemarked 84 2,4 % -5 -0,2 %
Obligasjoner 803 7,9 % 43 0,7 %
Aksjer 845 17,0 % 214 5,0 %
Absoluttforvaltning -41 -8,8 % -44 -10,4 %

Totalportefølje 1692 9,0 % 208 1,1 %

Absolutt Relativt til indeks

Forvaltere Resultat Avk % Meravk kr Meravk %

Internforvaltningen 571 7,2 % -9 -0,2 %
Eksternforvaltningen 1120 10,2 % 218 1,8 %

Sum 1692 9,0 % 208 1,1 %



Det er igangsatt et arbeid med å harmonisere og 
forbedre honoraravtalene i de eksterne mandatene. Den
interne ordningen for variabel godtgjørelse for 2011 er
endret i tråd med den nye forskriften.  

Finansiell stilling 
Kapitalen til forvaltning utgjorde 21,9 milliarder kroner
ved utgangen av 2010, hvorav 62 prosent var plassert i
statsrentepapirer. Tabellen under viser fordelingen på
aktivaklasser (eks. driftsmidler), og tilsvarende fordeling
for indeksen. 

Ved starten av 2011 var fondet relativt til sin indeks noe
overvektet i aksjer og i pengemarkedet, på bekostning
av lange statsobligasjoner. Ved årsskiftet utgjorde Value
at Risk 5,4 prosent og Tracking Error 0,8 prosent, 
hvilket var godt innenfor rammene på henholdsvis 
10 prosent og 3 prosent.

Sikringsfondsavgift i 2011
I henhold til banksikringslovens § 2-6 skal fondets 
samlede ansvarlige kapital til enhver tid minst være lik
summen av 1,5 prosent av samlede garanterte innskudd
hos medlemmene og 0,5 prosent av beregningsgrunn-
lagene for kapitaldekningskravene. Minstekravet til
ansvarlig kapital for 2011 er beregnet til 21 452 
millioner kroner mot 21 479 millioner kroner for 2010.
Det utgjør en reduksjon på 0,13 % eller 27 millioner
kroner. Fondets egenkapital utgjør pr. 31.12.10 21 924
millioner kroner. Fondet var pr. årsskiftet over 
minimumsnivå med 472 millioner kroner. Styret 
besluttet i sitt møte den 24.02.11 at det ikke skal 
innkreves avgift fra medlemmene for 2011. 

Investeringsstrategi for 2011
Styret presiserer at målet om god avkastning skal for-
tolkes som god risikojustert avkastning. I dette ligger

det at man ønsker avkastning utover risikofri rente,
men til lavest mulig risiko. For å balansere de ulike
kryssende hensyn som vedtektene foreskriver, har man
besluttet å redusere avkastningsmålet til 1,0 prosent-
poeng over risikofri rente, hvorav 0,75 prosentpoeng
forutsettes å være bidraget fra den overordnede alloker-
ingen (indeksen) mens 0,25 prosentpoeng forutsettes
som bidrag fra den aktive forvaltningen. Som mål på
god risikojustert absoluttavkastning har man definert 
et Sharpe-mål på 0,25. Som mål på god risikojustert
relativavkastning, har man definert et 
Informasjonsrate-mål på 0,25.

Som en konsekvens av et redusert avkastningsmål, har
man valgt å redusere risikorammene for Value at Risk
og Tracking Error fra respektive 10 og 3 prosent til 9 og
2,5 prosent. Man har i tillegg besluttet å supplere med
flere risikorammer og nøkkeltall for å sikre at faktisk
portefølje, gjennom sine avvik fra indeks, ikke tar 
uønsket markedsrisiko i form av likviditets-, kreditt-,
valuta- eller konsentrasjonsrisiko. 

Når det gjelder allokeringen på aktivaklasser, skal 
andelen globale statsobligasjoner økes fra 65 til 75 
prosent, og globale aksjer videreføres med 25 prosent.
Det betyr at man tar ut selskapsobligasjoner fra 
indeksen (i dag 10 prosent) og at pengemarkeds-
porteføljen (i dag 15 prosent) blir integrert i og byttet
ut med statsobligasjoner. Man har valgt en kort obliga-
sjonsindeks, bestående av 1 – 5 års statsobligasjoner, for
å begrense markedsrisiko. For både obligasjonsindeksen
og aksjeindeksen, vil man operasjonalisere en indeks-
overvåking, hvis hensikt er å kontrollere markedsrisiko,
og endre den når situasjonen tilsier det.

Beslutningen om å videreføre en aktiv forvaltning er
motivert av de særtrekk fondet har og som skiller det
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31.12.2010 Markedsverdi (mill. kr.) Vekt (%)

Sikrings- Referanse- Sikrings- Referanse-
Aktivaklasse fondet indeks

Differanse
fondet indeks

Differanse

Pengemarked 3 382 3 173 209 15,5 % 14,5 % 1,0 %
Obligasjoner 12 708 13 130 -422 58,1 % 60,0 % -1,9 %
Aksjer 5 690 5 471 220 26,0 % 25,0 % 1,0 %
Absoluttforvaltning 103 109 -7 0,5 % 0,5 % 0,0 %

Totalportefølje 21 883 21 883 0 100 % 100% 0 %



fra aktører som for eksempel Statens pensjonsfond 
innland og utland. Den største forskjellen er den uvisse
horisonten, som er styrt av den økonomiske utviklingen
generelt og medlemmene spesielt. Når konjunkturene er
svake, må fondet være forberedt på at medlemsbanker
vil kunne trenge støttetiltak med krav om utbetalinger
fra fondet. I en høykonjunktur er sannsynligheten for
utbetalinger liten. Dette betyr i praksis at fondet ikke
kan legge til grunn at man får sitte igjennom kriser.
Som konsekvens vil fondet tilstrebe en aktiv tilnærming
til investeringene både på strategisk og taktisk nivå. I
den hensikt å begrense likviditets- og kredittrisiko.
Finanskrisen viste med tydelighet hvor utfordrende
markedet kan være og i del to av krisen har kredittrisiko
på statsnivå blitt aktualisert, med tilsvarende likviditets-
messige problemstillinger. 

Forvaltningsmodell
Fondet har siden 2005 praktisert en blandet forvaltning
bestående av en internforvaltning i kombinasjon med
eksterne forvaltere. Begrunnelsen for en slik modell var
ønsket om å ha en erfaringsbasert forvaltningskompe-
tanse internt, for å understøtte målet om en betryg-
gende forvaltning. Styret anser denne forutsetningen
som fortsatt gjeldende, men man har besluttet å foreta
visse justeringer. 

Med begrensede ressurser er det viktig å fokusere 
den interne forvaltningsinnsatsen på få markeder og
mandater, og man har valgt å prioritere den taktiske
aktivaallokeringen og aksjeforvaltningen. Videre har
man lagt vekt på å rendyrke de forvaltningsmessige
oppgaver i internforvaltningen, og skille ut de oppgaver
som har mer karakter av mid office/kontrolloppgaver.
Disse utgjør ca. ett årsverk i omfang, og vil bli overført
til Controllerenheten og underlagt ansvarsområdet til
direktør for Revisjonskontoret. 

Controllerenheten har styrket sin kompetanse og
bemanning i 2010 gjennom ekstern rekruttering, og vil
bli ytterligere styrket gjennom ovennevnte endring. 
I tillegg til en utvidet risiko- og rammerapportering,
overtar enheten også ansvaret for ekskludering av 
selskaper som følge av etiske hensyn, samt banker og
medlemsnære selskaper.

Fondet gjennomførte i 2010 en tilbudskonkurranse for
å forbedre både betingelser og systemer i forvaltningen.
Mercer var konsulent i prosjektet, der fire kandidater

ble invitert til å gi tilbud på en rekke infrastruktur-
tjenester. Etter en evaluering besluttet man å skifte
custodian og back office fra JPMorgan/Storebrand til
Bank of New York Mellon (BNYM).
Implementeringsarbeidet pågikk hele høsten, og man
konverterte til BNYM fra årsskiftet. Konverteringen var
vellykket, og man har store forventninger til den nye
samarbeidspartneren.

Det er styrets oppfatning at man gjennom ovennevnte
endringer har redusert kompleksiteten i forvaltningen
og gjort oppgaven mer håndterlig. Videre har man
bidratt til en klarere og bedre arbeidsfordeling, som
understøtter målet om en betryggende forvaltning.
Likviditetshensynet er styrket, både gjennom de
endringer som gjøres på portefølje- og indeksnivå samt
på rammer/rapportering. 

Utsikter for 2011
Norsk økonomi synes sterk, og den finansielle 
stabiliteten er god. Styret forventer at også 2011 vil bli
et godt år for medlemmene, og vurderer risikoen for
vesentlige utbetalinger fra fondet som lav.

Nye medlemmer og inntredelsesavgift 
Et spørsmål som Sikringsfondet med flere har vært opp-
tatt av er inntredelsesavgiften for nye banker. Det har
vært tilfeller der nye banker har blitt medlem av
Bankenes sikringsfond uten å måtte betale inntredelses-
avgift. Dette har vært et problem spesielt knyttet til nye
filialmedlemmer. Nåværende lovgivning synes å være
noe uklar om hvorvidt man kan kreve avgift for nye
medlemmer i de tilfeller det ikke blir foretatt avgifts-
innkreving av eksisterende medlemmer, med bakgrunn i
at fondets ansvarlige kapital er over minstekravet etter
lovens bestemmelser. 

EU’s innskytergarantidirektiv er nå tilnærmet klart,  og
Banklovkommisjonen har fått i oppdrag å utarbeide
forslag til nytt regelverk for den norske innskyter-
garantiordningen.  Se bak i årsrapporten for ytterligere
detaljer om innskuddsgarantien og ny lovgivning.

Administrative forhold
Styret i Bankenes sikringsfond, inklusive første
varamedlem som møter fast, består av fem menn og tre
kvinner. Styret er bevisst på de samfunnsmessige
forventninger om tiltak for å fremme likestilling i styret
og ledelsen.
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Forretningsfører i fondet er adm. direktør i FNO, Arne
Hyttnes. Bankenes sikringsfond er lokalisert i
Hansteens gate 2 i Oslo. Administrasjonen består av 14
ansatte hvorav 7 er kvinner. Fondet har avtale om
bedriftshelsetjeneste. Sykefraværet i 2010 var på 30
dager, eller 0,96 prosent.

Bankenes sikringsfond driver ikke virksomhet som
påvirker det ytre miljø ved støy eller utslipp, og arbeids-
miljøet anses som tilfredsstillende. Det har ikke vært
registrert skader eller ulykker på arbeidsplassen.
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Oslo, 24. februar 2011

Finn Haugan Ottar Ertzeid Gunn Wærsted Kate Henriksen
Styreleder Nestleder

Geir-Tore Nielsen Kristin Gulbrandsen Bjørn Skogstad Aamo

Arne Hyttnes,
Forretningsfører
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NOTE 2010 2009

Avgift fra  medlemmene 11 1 673 467 249 1 464 315 562

Netto inntekter støttetiltak 0 29 777

Resultat fra forvaltningsvirksomheten

Renter av bankinnskudd 9 762 282 11 167 544

Resultat rentepapirer 12 870 380 195 1 033 111 614

Resultat aksjer 13 814 374 005 876 299 194

Netto forvaltningsresultat 1 694 516 481 1 920 578 352

Andre driftsinntekter 14 1 445 253 732 928

Andre driftskostnader 15 -96 165 191 -82 757 655

Resultat for regnskapsåret 3 273 263 793 3 302 898 964

Disponering

Overført fra/til Sikringsfondets egenkapital 3 273 263 793 3 302 898 964

Resultatregnskap
Alle tall i NOK
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Balanse

NOTE 31.12.2010 31.12.2009

EIENDELER

Bankinnskudd 2 884 485 067 462 068 149

Utlån 3 1 1

Obligasjoner og sertifikater 4 15 344 028 309 13 418 720 101

Aksjer 5 5 158 230 942 4 612 457 421

Varige driftsmidler 6 395 232 246 000

Andre fordringer 7 465 622 564 172 465 105

Opptjente ikke forfalte renter 8 136 262 643 135 986 800 

Sum eiendeler 21 989 024 758 18 801 943 579

GJELD OG EGENKAPITAL

Annen gjeld 9 52 380 999 137 409 694

Avsetning til forpliktelser 10 12 695 617 13 849 546

Sum gjeld 65 076 616 151 259 240

Sikringsfondets egenkapital 1 21 923 948 142 18 650 684 339

Sum gjeld og egenkapital 21 989 024 758 18 801 943 579

Oslo, 24. februar 2011
31. desember 2010

Finn Haugan            Ottar Ertzeid          Gunn Wærsted Kate Henriksen
Leder                                 Nestleder

Geir-Tore Nielsen Kristin Gulbrandsen Bjørn Skogstad Aamo               Arne Hyttnes
Forretningsfører
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Noter til regnskapet pr. 31.12.2010

Generelt
Enhver norsk sparebank og forretningsbank skal være medlem av Bankenes sikringsfond. Kongen kan bestemme at
andre kredittinstitusjoner enn banker med hovedsete her i riket skal være medlem. Kredittinstitusjon med hovedsete i
annen EØS-stat som mottar innskudd fra allmennheten gjennom filial i Norge, har rett til å bli medlem av innskudds-
garantiordningen dersom innskuddsgarantiordningen i filialens hjemland ikke anses å gi filialens innskytere like god
dekning som følger av loven her. Før filialmedlem opptas, skal dette godkjennes av Finanstilsynet.

Regnskapet for Bankenes sikringsfond er satt opp i overenstemmelse med bestemmelsene i lov om sikringsordninger for
banker, vedtekter for fondet, regnskapsloven samt god regnskapsskikk. Oppstillingsplanen er tilpasset Sikringsfondets
virksomhet.

Vurderingsprinsipper finansielle instrumenter
Generelt
Fondets beholdning av verdipapirer og finansielle kontrakter vurderes som handelsportefølje og markedsverdi legges til
grunn ved bokføring av beholdningene. For alle typer verdipapirer vil den offisielle sluttkursen i markedet bli brukt når
den er tilgjengelig. Primærkilden er FT Information (FTI), deretter Bloomberg. Data fra Reuters brukes til å supplere der
dette er nødvendig. Alle børsnoterte verdipapirer prises med de offisielle publiserte sluttkurser.

Aksjer
Siste omsatte kurs vil være normen, men i spesielle tilfeller kan det innhentes manuelle priser fra meglermiljøene.

Obligasjoner/sertifikater
Offisielle kjøpskurs er normen. Der det ikke finnes innhentes manuelle priser fra analytikere. For obligasjoner vil det i de
tilfeller offisiell børskurs ikke er tilgjengelig benyttes en ICMA kvotering, Bloomberg eller en beregnet pris fra FTI.

Finansielle derivater
Sikringsfondet foretar løpende markedsverdiberegninger av alle derivater. Beregningen tar utgangspunkt i observerte
markedsverdier for instrumenter der disse er tilgjengelig. Dersom markedsverdien ikke er direkte tilgjengelig, beregnes
markedsverdier på grunnlag av underliggende markedspriser ved hjelp av matematiske modeller som er allment 
akseptert for prising av slike instrumenter.

Aksjeopsjoner
Alle opsjoner blir priset fra JPM Futures Interface som bruker Reuters priser. OTC- (Over The Counter) opsjoner blir verd-
satt av fondsforvalter eller megler.

Aksjefutures/rentefutures
Alle futures prises fra JPM Futures interface som bruker Reuters priser. Aksje- og rentefutures gjøres opp daglig på
grunnlag av foregående dags markedsbevegelser. Verdiendringer på futureskontrakter bokføres løpende som realisert
resultat.

Renteswap
Swaps verdsettes ved hjelp av fondsforvalter eller megler. For renteswapper resultatføres påløpte renteinntekter og 
rentekostnader.

FRA-fremtidige renteavtaler
Fremtidige renteavtaler (FRA) føres til markedsverdi og gjøres opp i begynnelsen av den perioden avtalen er knyttet til.

Valutaterminkontrakter
Valutaterminer benyttes i all hovedsak til valutasikring av verdipapirer og andre finansielle instrumenter.
Terminkontraktene bokføres til markedsverdi.
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Valuta
Aksjer, obligasjoner, sertifikater, likvide midler, fordringer og gjeld omregnes etter balansedagens valutakurs, levert av
WM Reuters kl 1600 London Close Spot.

Likviditetsbeholdning
Som likviditetsbeholdning regnes bankinnskudd og kontanter

Diverse vurderingsprinsipper
Periodisering - inntektsføring
Renter tas inn i resultatregnskapet etter hvert som disse opptjenes som inntekter, i tråd med de generelle regnskaps-
prinsipper i regnskapsloven. Forskuddsbetalte inntekter og påløpte ikke betalte kostnader periodiseres og føres som
gjeld i balansen. Opptjente ikke betalte inntekter inntektsføres og føres opp som et tilgodehavende i balansen. Utbytte
fra aksjer innteksføres på Ex-dato og blir registrert som fordring inntil betaling er bekreftet.

Pensjoner
Pensjonskostnadene beregnes ut fra årets påløpte pensjonsrettigheter fratrukket avkastning på midler avsatt til dekning
av pensjoner.

Pensjonsforpliktelser som administreres gjennom livsforsikringsselskap, vurderes mot pensjonsmidler i ordningen.
Sikringsfondets pensjonsforpliktelser overstiger pensjonsmidlene og nettoforpliktelsen klassifiseres som gjeld i balansen.
Pensjonsforpliktelser som ikke administreres gjennom livsforsikringsselskap, oppføres som gjeld i balansen. Pensjons-
forpliktelsene beregnes som nåverdien av de estimerte fremtidige pensjonsytelsene som regnskapsmessig anses opp-
tjent på balansedagen. Ved beregning av pensjonsforpliktelsene benyttes aktuarmessige og økonomiske forutsetninger
om blant annet levealder, lønnsvekst og førtidspensjonering. De økonomiske forutsetninger er basert på NRS Veiledning
om pensjonsforutsetninger pr 31.12.10.

Den nye AFP-tilskottsloven trådte i kraft i 2010. Regnskapsmessig behandles ny AFP som overgang til en ny pensjonsord-
ning, noe som innebærer at tidligere beregnet AFP-forpliktelse er resultatført i sin helhet pr 01.01.10, hensyntatt andelen
av estimatavvik samt fremtidig uttak etter gammel ordning. Den nye ordningen er definert som en ytelsesbasert fler-
foretaksordning. Foretakene skal regnskapsføre sin forholdsmessige andel av den ytelsesbaserte forpliktelse og kostnad,
for ordningen som helhet. Det enkelte foretak har pr 31.12.10 ikke informasjon som grunnlag for å foreta beregning av
sin andel av totalforpliktelsen. Som en konsekvens av dette må ny AFP behandles som en innskuddsbasert ordning med
regnskapsføring av løpende økonomiske bidrag. Det er ikke betalt bidrag i 2010, og det er således ingen kostnadsføring.
Bankenes sikringsfond har en økonomisk forpliktelse knyttet til ny AFP-avtale. Forpliktelsen er av ukjent omfang og er i
samsvar med god regnskapsskikk ikke reflektert i regnskapet for 2010.

Estimatavvik resultatføres over gjennomsnittlig forventet gjenværende tjenestetid for aktive i den utstrekning avviket
overstiger det høyeste av 10 % av pensjonsmidlene og 10 % av pensjonsforpliktelsene.

Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser inkluderer arbeidsgiveravgift.

Varige driftsmidler
Ordinære varige driftsmidler er oppført i regnskapet til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte avskrivninger.
Avskrivninger for året belaster årets driftskostnader og er inkludert i denne post.

Skatt
I henhold til skattelovens § 2-30 har Bankenes sikringsfond fritak for skatteplikt.

I notene til regnskapet er alle tall i NOK dersom det ikke er opplyst annet.
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Note 1
Sikringsfondets ansvarlige kapital
Sikringsfondets størrelse eller samlede ansvarlige kapital er definert i § 2-6 i lov om sikringsordninger og skal til enhver
tid minst være lik summen av 1,5 prosent av samlede garanterte innskudd hos medlemmene og 0,5 prosent av summen
av beregningsgrunnlagene for kapitaldekningskravene for de institusjoner som er medlemmer. For «topping up»-med-
lemmene teller kun garanterte innskudd med i beregningen. Medlemmene skal hvert år betale en avgift til
Sikringsfondet med mindre fondets egenkapital etter siste års regnskap overstiger minstekravet. Dersom dette ikke er til-
strekkelig til å dekke en eventuell underdekning skal medlemmene i tillegg stille garantier.

Minimumsstørrelse ansvarlig kapital i 2011
Lovpålagt krav til ansvarlig kapital i 2011 har som utgangspunkt gjennomsnitt av garantert innskudd og gjennomsnittlig
beregningsgrunnlag for de 2 siste kvartaler av 2009 og de 2 første kvartaler av  2010.
1,5 % av gjennomsnittlig garanterte innskudd 819 111 mill. 12 286 663 399
0,5 % av gjennomsnittlig beregningsgrunnlag 1 833 028 mill. 9 165 139 606
Minimumsstørrelse ansvarlig kapital 21 451 803 005
Egenkapital i Bankenes sikringsfond pr. 31.12.2010 21 923 948 143

Overdekning pr. 01.01.2011 472 145 138

Beregnet avgift for 2011 blir 1 536 052 818, men siden fondet oppfyller minstekravet til kapital vil det ikke bli innkalt
avgift for 2011.

Minimumsstørrelse ansvarlig kapital i 2010
Lovpålagt krav til ansvarlig kapital i 2010 har som utgangspunkt gjennomsnitt av garantert innskudd og gjennomsnittlig
beregningsgrunnlag for de 2 siste kvartaler av 2008 og de 2 første kvartaler av  2009.

1,5 % av gjennomsnittlig garanterte innskudd 797 849 mill. 11 967 740 843
0,5 % av gjennomsnittlig beregningsgrunnlag 1 902 140 mill. 9 510 699 518
Minimumsstørrelse ansvarlig kapital 21 478 440 360
Egenkapital i Bankenes sikringsfond pr. 31.12.2009 18 650 684 339

Underdekning pr. 01.01.2010 -2 827 756 021

Minimumsstørrelse ansvarlig kapital i 2009
Lovpålagt krav til ansvarlig kapital i 2009 har som utgangspunkt gjennomsnitt av garantert innskudd og gjennomsnittlig
beregningsgrunnlag for de 2 siste kvartaler av 2007 og de 2 første kvartaler av  2008.
1,5 % av gjennomsnittlig garanterte innskudd 715 227 mill. 10 728 399 746
0,5 % av gjennomsnittlig beregningsgrunnlag 1 680 229 mill. 8 401 142 956
Minimumsstørrelse ansvarlig kapital 19 129 542 703
Egenkapital i Bankenes sikringsfond pr. 31.12.2008 15 347 785 385

Underdekning. pr 01.01.2009 -3 781 757 318

Egenkapitalen i det sammenslåtte fondet har hatt følgende utvikling. (Tall i mill NOK)

2010 2009 2008 2007 2006

Egenkapital 01.01. 18 651 15 348 17 203 16 526 15 368
Endring av egenkap. i perioden 3 273 3 303 -1 855 679 1 158

Egenkapital 31.12. 21 924 18 651 15 348 17 205 16 526

Prinsippendring pensjon 2

Egenkapital 01.01.08 15 346
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Note 2
Bankinnskudd
Skattetrekksmidler på egen konto utgjør kr. 2 207 686. Av bankinnskuddene er kr. 342 912 845 i utenlandsk valuta.
Beholdningen er omregnet etter kurser pr. 31.12.2010 og fordeler seg på følgende valutaslag:

NOK 541 572 222
USD 165 464 077
EUR 70 868 872
CHF 20 396 318
HKD 19 163 502
GBP 18 849 428
NZD 10 744 411
CAD 8 988 392
SEK 7 259 720
AUD 7 135 347
DKK 6 790 366
JPY 6 688 778
PLN 284 009
ILS 230 078
MXP 48 115
ZAR 970
SGD 454
CZK 7

Sum: 884 485 067

Note 3
Utlån
Utlån til Ålesund og Giske Tunnel og Bruselskap (ÅGTB) ble av Forretningsbankenes sikringsfond overtatt i forbindelse
med bankkrisen. I låneavtalene mellom ÅGTB og øvrige kreditorer er det avtalt at lånene skal forrentes og avdras med
bompengeinntekter fra tunnelene. Samferdselsdepartementet fastsatte i 1998 at bompengeperioden skulle avsluttes i
2009. På grunn av at bompengene ikke er tilstrekkelig til å dekke både renter og avdrag er det satt opp en nedskriv-
ningsplan over rest lånesaldo, slik at saldoene på lånene i 2009 er nedskrevet til null. Netto inntekter for 2010 ble 
kr. 884 214, se note 14 andre driftsinntekter.

Inkludert i utlånsposten er 630 aksjer i Ålesund og Giske Tunnel og Bruselskap (ÅGTB), hver pålydende 1.000.
Aksjeposten ble i 1995 nedskrevet til kr. 1.

31.12.2010 31.12.2009

Aksjer i ÅGTB 1 1
Overtatt utlån til ÅGTB 324 799 382 324 799 382
Tapsavsetninger -324 799 382 -324 799 382

Netto utlån tunnelprosjekt ÅGTB 1 1
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Note 4
Obligasjoner og sertifikater

Debitorkategori Anskaffelseskost Markedsverdi

Globale rentefond 24 233 458 23 966 212

Offentlig sektor
Obligasjoner 9 097 540 555 8 780 342 986
Sertifikater 4 837 662 157 4 801 352 819

Andre utstedere
Obligasjoner 1 774 396 788 1 738 366 292
Sertifikater 0 0

15 733 832 958 15 344 028 309

Markedsverdi/bokført verdi er totalt sett 389 804 649  lavere  enn kostpris.
Endring urealisert gev./tap over året for dagens posisjoner er -398 682 189.

Obligasjoner og sertifikater fordelt 
på land (beløp i 1000 NOK)

Land Markedsverdi
USA 3 548 052 
Norge 3 433 791 
Tyskland 1 731 348 
Frankrike 1 719 561 
New Zealand 1 037 468 
Storbritannia 876 551 
Italia 747 325 
Nederland 451 631 
Spania 343 051 
Irland 259 351 
Belgia 150 981 
Finland 139 836 
Canada 137 959 
Hellas 117 233 
Portugal 111 507 
Østerrike 90 336 
Polen 78 993 
Caymanøyene 71 640 
Danmark 69 325 
De forente arabiske emirater 56 324 
Australia 55 737 
Mexico 38 045 
Sverige 27 243 
Tsjekkia 21 775 
Singapore 19 172 
Island 9 796 

15 344 028 
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Debitorkategori Durasjon

Offentlig sektor 2,02
Obligasjoner 2,93
Sertifikater 0,36

Andre utstedere 1,27
Obligasjoner 1,27

Obligasjoner og sertifikater fordeler seg på 
følgende valutaslag (beløp i 1 000 kr)

EUR 6 238 696
NOK 3 583 571
USD 3 435 867
NZD 1 037 468
GBP 723 501
CAD 137 959
PLN 78 993
MXN 38 045
DKK 35 554
SGD 19 172
AUD 10 743
SEK 4 459

Sum 15 344 028
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Note 5
Aksjer

Sammendrag Kostpris Markedsverdi

Norske aksjer notert på Oslo Børs 44 616 412 48 648 591
Unoterte aksjer 12 704 860 365 970
Utenlandske aksjer notert på Oslo Børs 4 714 924 5 599 888
Utenlandske aksjer notert på utenlandske børser 4 540 855 447 5 103 616 493

Sum 4 602 891 643 5 158 230 942

Markedsverdi/bokført verdi er totalt sett 555 339 300 høyere enn kostpris for aksjene.
Endring urealisert gev./tap over året for dagens posisjoner er 423 365 326.

Beholdningsoversikt aksjer/aksjefond pr. 31.12.2010

Antall  Eierandeler Kostpris Markedsverdi

Norske aksjer notert på Oslo Børs
Telenor 425 000 0,03 % 37 223 237 40 290 000
Yara International 17 975 0,01 % 5 316 005 6 066 563
Statoil 16 537 0,00 % 2 077 170 2 292 028

Sum 44 616 412 48 648 591

Unoterte aksjer
Safetel 1 890 0,05 % 5 670 000 7 560
Usgamma Gamma Medica 119 470 1,63 % 7 034 860 358 410

Sum 12 704 860 365 970

Antall Eierandel Kostpris Markedsverdi

Utenlandske aksjer notert på Oslo Børs
Seadrill 28 397 0,00 % 4 714 924 5 599 888

Sum 4 714 924 5 599 888
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Valuta Kostpris Markedsverdi

Utenlandske aksjer notert på utenlandske børser, markedsverdi større enn 30 millioner norske kroner.
Største eierandel er 0,41 prosent.

International Bus Mach USD 71 399 682 84 669 586
Nestle CHF 60 793 515 73 538 054
Pfizer USD 70 096 776 70 221 464
Procter & Gamble USD 62 970 054 62 745 331
Apple USD 44 775 059 61 121 088
Exxon Mobil USD 52 250 644 55 567 082
Johnson & Com USD 57 679 296 54 746 214
Coca-Cola USD 46 264 591 51 303 066
Chevron USD 43 612 538 51 199 668
BASF EUR 45 161 703 49 629 286
Siemens EUR 36 760 612 48 407 972
Teliasonera SEK 39 241 067 47 896 018
Novo-Nordisk DKK 36 642 058 46 915 361
Royal Dutch Shell 'A' EUR 47 251 914 46 859 777
Abbott Laboratories USD 49 510 669 46 521 233
Microsoft USD 43 737 574 46 330 096
National Oilwell Varco USD 32 512 795 46 046 916
Pepsico USD 44 353 976 45 652 735
Weir Group GBP 14 431 351 44 545 032
Ford Motor USD 36 296 958 43 974 899
Nike 'B' USD 31 800 184 43 890 932
Clariant CHF 30 562 935 43 700 072
Autoliv USD 24 371 117 43 589 681
Mcdonald'S USD 44 665 790 43 501 331
Royal Caribbean Cruises USD 24 470 756 43 136 306
Swatch Group CHF 20 490 606 42 823 282
Saipem EUR 40 059 664 42 803 148
Walt Disney USD 35 904 626 41 773 949
Bayerische Motoren Werke EUR 31 287 934 41 701 909
PPR EUR 24 377 135 40 660 184
Industria De Diseno EUR 32 007 099 39 600 945
Atlas Copco 'A' SEK 20 177 703 39 004 964
Ensco USD 37 760 800 38 783 906
Vodafone Group GBP 39 271 724 38 777 097
AT&T USD 34 748 043 38 407 479
Xstrata GBP 37 127 022 37 676 547
K&S EUR 32 850 956 37 355 946
Oracle USD 30 308 390 36 897 477
Transocean USD 37 899 759 36 766 446
Telstra Corporation AUD 38 159 436 36 663 160
Anheuser-Busch EUR 35 354 959 36 378 107
Autozone Inc USD 23 270 897 35 527 660
Danisco DKK 30 361 175 35 488 076
Glaxosmithkline GBP 37 640 224 35 439 179
Scania 'B' SEK 30 808 033 35 187 308
F5 Network USD 21 806 942 34 801 530
Amec GBP 28 286 460 34 798 369
Burberry Group GBP 16 958 962 34 620 542
China Resources HKD 28 211 118 34 460 054
Novartis CHF 31 257 417 34 408 922
Noble Corporation USD 38 893 917 34 305 666
Varian Medical Systems USD 30 206 187 34 228 650
Starbucks USD 32 497 703 34 138 928
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Brutto valutaeksponering vedr. porteføljer utenlandske aksjer, og -fond, fordeler seg som følger:

Omregnet til NOK 1 000

USD 2 612 910
EUR 795 651
GBP 409 522
JPY 316 071
CHF 257 242
SEK 160 702
HKD 152 711
DKK 139 236
CAD 124 924
AUD 82 863
SGD 33 211
ILS 18 575
NOK 5 600

5 109 216

Note 6
Varige driftsmidler

2010 2009

Inventar Inventar
Bil EDB-utstyr Bil EDB-utstyr

Kostpris 01.01. 371 743 781 309 371 743 781 309
Kjøp 0 406 537 0 0
Salg 200 000 0 0 0
Tap ved salg -46 000 0 0 0
Tilbakeført avskrivning 0 0 0 0

Kostpris 31.12. 125 743 1 187 846 371 743 781 309

Akkumulert avskr. 01.01. 125 743 781 309 69 743 681 309
Årets avskrivning 0 11 305 56 000 100 000
Tilbakeført avskrivning 0 0 0 0

Akkumulert avskr. 31.12. 125 743 792 614 125 743 781 309

Bokført verdi 31.12. 0 395 232 246 000 0

Sum varige driftsmidler 395 232 246 000

Sikringsfondets driftsmidler avskrives med
Bil 15 % av kostpris
Møbler 20 % av kostpris
Inventar, EDB-utstyr 1/3 av kostpris

Valuta Kostpris Markedsverdi

Kimberly-Clark USD 34 379 937 33 908 873
China Mobile HKD 33 959 470 33 653 004
China Oilfield Services HKD 17 195 790 32 738 096
Hospira USD 29 469 110 32 369 813
Alcon USD 33 365 978 31 342 163
Nippon Tel & Corp JPY 30 183 203 31 078 116
Amerisourcebergen USD 31 807 425 30 739 988
Flsmidth & Co DKK 22 007 804 30 617 163

Diverse ( 336 stk.) (diverse) 2 338 888 228 2 507 980 649

Sum 4 540 855 447 5 103 616 493



NOTER TIL REGNSKAPET ÅRSRAPPORT 2010

22

Note 7
Andre Fordringer

31.12.2010 31.12.2009

Uoppgjorte handler forvaltning 0 7 225 118
Utbytte 5 906 317 4 800 998
Refunderbar kildeskatt 2 359 572 3 551 222
Andre fordringer 0 0
Valutaderivater markedsverdi 449 564 791 156 887 768
Aksjederivater markedsverdi 1 144 069 0
Rentederivater markedsverdi 6 647 815 0

Sum 465 622 564 172 465 106

Endring urealisert gev./tap over året for dagens posisjoner er 320 652 233

Valutaderivater

Anskaffelseskost Markedsverdi

Valutabytteavtaler 0 1 663 747
Valutaopsjoner 2 620 560 891 367
Spot kontrakter 0 5 344
Forward kontrakter 0 447 004 334

Sum: 2 620 560 449 564 791

Forward valutakontrakter

Netto nominelt volum Markedsverdi

EUR -7 840 402 358 229 849 266
USD -6 212 253 206 175 870 281
GBP -949 939 002 29 273 219
NZD -1 025 084 218 13 985 704
CAD -390 986 620 4 727 123
DKK -166 945 271 3 668 327
HKD -166 470 151 2 606 461
CNY 22 648 262 1 120 903
SEK -212 137 818 845 257
ILS -18 303 033 164 467
CLP -1 327 395 34 690
ZAR 1 560 050 16 188
MYR 122 548 -803
TWD 1 076 222 -4 280
SGD -18 327 139 -86 466
KRW 975 840 -109 025
MXN 102 408 794 -1 063 563
AUD -76 450 245 -1 520 214
PLN 50 548 455 -3 055 765
CHF -355 771 552 -4 448 001
JPY -644 198 218 -4 869 434

Sum: -17 899 256 054 447 004 334

Opsjoner
Opsjoner benyttes for å utnytte avkastningsmuligheter i rente-, aksje- og valutamarkedet.

Bytteavtaler/swaps
Bytteavtaler benyttes både til å styre risikoen og til å ta aktive posisjoner i markedet
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Aksjederivater

Anskaffelseskost Markedsverdi 

Finansielle futures 0 1 144 069

Sum: 0 1 144 069

Rentederivater

Anskaffelseskost Markedsverdi 

Finansielle futures
Renter 0 246 657

Opsjoner
Renter 4 673 410 1 648 654
Obligasjonsindeks 7 018 658 2 526 474
Rentebytteavtaler (Swaptions) 2 088 556 2 004 418

Rentebytteavtaler 0 221 612

Sum: 13 780 624 6 647 815

Note 8
Opptjente ikke forfalte renter
Opptjente ikke forfalte renter, kr 136 262 643 pr. 31.12.2010, gjelder norske og utenlandske sertifikater og obligasjoner

Note 9
Annen Gjeld

31.12.2010 31.12.2009

Uoppgjorte handler forvaltning 30 831 875 16 811 323
Forskuddstrekk, arb. giver avg. 3 757 200 2 653 673
Bonus 2 800 000 9 990 000
Div. annen gjeld / påløpte kostnader 10 554 362 8 200 508
Aksjederivater 0 6 644 554
Rentederivater 4 437 561 37 845 832
Valutaderivater 0 0
Short-posisjoner 0 55 263 803

52 380 999 137 409 694

Uoppgjorde handler forvaltning er handler foretatt ved utgangen av året.
Endring urealisert gev./tap over året for dagens posisjoner er - 4 437 561.

Rentederivater

Anskaffelseskost Markedsverdi

Finansielle futures
Obligasjoner 0 -3 924 547
Obligasjonindeks 0 -513 015

Sum: 0 -4 437 561

Opsjoner
Opsjoner benyttes for å utnytte avkastningsmuligheter i rente-, aksje- og valutamarkedet.

Bytteavtaler/swaps
Bytteavtaler benyttes både til å styre risikoen og til å ta aktive posisjoner i markedet
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Finansielle futures
Rente- og aksjeindeksfutures benyttes til å ta aktive posisjoner i markedet

Kredittderivater
Credit default swaps benyttes til å sikre eller ta aktive posisjoner i kredittmarkedet

Note 10
Pensjonskostnader, pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler
Bankenes sikringsfond har ytelsesbasert tjenestepensjon for ansatte og pensjonister dekket gjennom avtale med livs-
forsikringsselskap. Pensjonsytelsene omfatter alderspensjon, uførepensjon, ektefelle- og barnepensjon og supplerer
ytelsene fra Folketrygden. Full pensjon krever en opptjeningstid på 30 år og gir pensjonsrettigheter tilsvarende differen-
sen mellom 70 % av lønn og beregnet ytelse fra Folketrygden. Ordningen er tilpasset lov om foretakspensjon. Denne
avtale er nedenfor betegnet som sikrede ytelser. Pensjonsalderen er 67 år.

Pensjonsrettigheter for lønn over 12 G finansieres over sikringsfondets drift når det gjelder alderspensjon, barnepensjon
og etterlattepensjon. Uførepensjon for lønn over 12 G har risikodekning i forsikringsselskap, men uten kapitaloppbygg-
ing. Den årlige premie inngår i pensjonskostnaden.

Pensjonsavtaler som ikke er forsikringsmessig dekket, benevnt som usikret pensjonsforpliktelse, beskrives nedenfor
separat for årene 2010 og 2009. Dette skyldes endringer i 2010 når det gjelder AFP, uttak av førtidspensjon og opphør av
gavepensjon.

Usikret forpliktelse 2010 omfatter følgende forhold:
– Pensjonsforpliktelser (unntatt uførepensjon) knyttet til lønn over 12 G omfattes av en driftspensjonsordning.
– Bankenes sikringsfond er omfattet av ny AFP-ordning i privat sektor og har en økonomisk forpliktelse knyttet til denne

ordningen. Forpliktelsen er av ukjent omfang og er i samsvar med god regnskapsskikk behandlet som innskuddsbasert
pensjon. (Se utdypende kommentarer nedenfor.)

– Løpende pensjon  - avtalt uttak av APF etter gammel ordning samt førtidspensjon for tidligere avdelingsdirektør.
– Oppsatt førtidspensjon fra 62 år for investeringsdirektør.
– Ved tidspunkt for uttak av førtidspensjon blir ansatte meldt ut av foretakspensjonsordningen, men blir kompensert

frem til ordinær pensjonsalder for redusert opptjening. Kompensasjon for tap i kollektiv ordning er medtatt som 
usikret forpliktelse.

– Tilleggspensjon for pensjonister. Disse ytelser er bare delvis dekket av den kollektive avtale, og forpliktelser knyttet til
usikrede ytelser er inkludert i pensjonsforpliktelsen.

Usikret forpliktelse 2009 omfatter følgende forhold:
– Pensjonsforpliktelser (unntatt uførepensjon) knyttet til lønn over 12 G omfattes av en driftspensjonsordning.
– Regnskapsmessige avsetninger i tilknytning til forventet fremtidig uttakstilbøyelighet vedrørende AFP. Opptjenings-

perioden for AFP-forpliktelsen beregnes fra ansettelsestidspunktet.
– Løpende pensjon  - avtalt uttak av APF med gavepensjon.
– Førtidspensjon fra 62 år for de to avdelingsdirektørene i Bankenes sikringsfond. Ved tidspunkt for uttak av førtids-

pensjon blir ansatte meldt ut av foretakspensjonsordningen, men blir kompensert frem til ordinær pensjonsalder for
redusert opptjening. Kompensasjon for tap i kollektiv ordning er medtatt som usikret forpliktelse.

– Tilleggspensjon for pensjonister. Disse ytelser er bare delvis dekket av den kollektive avtale, og forpliktelser knyttet til
usikrede ytelser er inkludert i pensjonsforpliktelsen.

Aktuarberegningen er basert på NRS 6 Pensjonskostnader. Beregning av den sikrede pensjonsforpliktelse er foretatt på
eksakt dato for ansettelse og omfatter alle ansatte som har pensjonsrettigheter gjennom medlemskap i eksisterende 
kollektive pensjonsavtale.

Pensjonsforpliktelsen pr 31.12.10 er beregnet til nåverdien av den del av de samlede estimerte fremtidige pensjons-
ytelser som er opptjent på balansedagen og i tillegg er det tatt hensyn til forutsatt fremtidig lønns- og G-vekst.
Ved verdsettelse av pensjonsmidler pr 31.12.10 benyttes estimert verdi.



ÅRSRAPPORT 2010 NOTER TIL REGNSKAPET

25

I balansen fremkommer differansen mellom pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler. Endringer i pensjonsforpliktelse og
pensjonsmidler som skyldes endringer i beregningsforutsetningene og andre aktuarielle avvik resultatføres over gjen-
nomsnittlig forventet gjenværende tjenestetid for aktive i den utstrekning avviket overstiger det høyeste av 10 % av
pensjonsmidlene og 10 % av pensjonsforpliktelsene. Aktuariell gevinst på pensjonsforpliktelse og akturarielt tap på 
pensjonsmidler i 2010 skyldes i hovedsak utmelding av tidligere medlemmer ved fratreden.

Pensjonskostnader og -forpliktelser inkluderer arbeidsgiveravgift  

Den nye AFP-tilskottsloven trådte i kraft i 2010. I regnskapet for 2009 var tidligere AFP-ordning i samsvar med god regn-
skapsskikk behandlet som om den forble uendret, og effekten av endringen kommer derfor først i 2010.
Regnskapsmessig behandles denne som overgang til en ny pensjonsordning, noe som innebærer at tidligere beregnet
AFP-forpliktelse er resultatført i sin helhet pr 01.01.10, hensyntatt andelen av estimatavvik samt fremtidig uttak etter
gammel ordning. Den nye ordningen er definert som en ytelsesbasert flerforetaksordning. Foretakene skal regnskapsføre
sin forholdsmessige andel av den ytelsesbaserte forpliktelse og kostnad, for ordningen som helhet. I praksis er det kun
Fellesordningen som evt. vil ha datagrunnlag til å foreta beregning av totalforpliktelse. Fellesordningen har ikke foretatt
slike beregninger, og det enkelte foretak har pr 31.12.10 ikke informasjon som grunnlag for å foreta beregning av sin
andel av totalforpliktelsen. Som en konsekvens av dette må ny AFP behandles som en innskuddsbasert ordning med
regnskapsføring av løpende økonomiske bidrag. Det er ikke betalt bidrag i 2010, og det er således ingen kostnadsføring.
Bankenes sikringsfond har en økonomisk forpliktelse knyttet til ny AFP-avtale. Forpliktelsen er av ukjent omfang og er i
samsvar med god regnskapsskikk ikke reflektert i regnskapet for 2010.

Som en følge av tilbakeført AFP-forpliktelse pr 01.01.10  med en netto inntektseffekt på ca 810.000 kr og manglende
kostnadsføring av ny ordning, vil årets pensjonskostnad ikke vise pensjonskostnader for et normalår.

Ved fastsettelse av økonomiske forutsetninger, som er lagt til grunn ved beregning av pensjonsforpliktelsene, er det 
tatt utgangspunkt i NRS Veiledning om pensjonsforutsetninger pr 31.12.10. Beregningene er basert på følgende økono-
miske og demografiske data:

Pensjonskostnader, pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler 

2010 2009 2010 2009

Diskonteringsrente 4,00 % 4,30 % Forventet lønnsvekst 4,00 % 4,25 %
Forventet avkastning 5,40 % 5,60 % Forventet G-regulering 3,75 % 4,00 %
Uttakstilbøyelighet AFP (på alle 70 % Forventet reg. av pensjoner 1,30 % 1,30 %
alderstrinn i AFP-perioden)
Demografiske forutsetn. dødelighet K2005 K2005
Antall yrkesaktive 14 16 Antall pensjonister 7 6

Pensjonskostnad 2010 2009

Resultatført Sikret Usikret Sum Sikret Usikret Sum 

Nåverdi årets pensjonsopptj. (inkl AGA) 2 261 178 896 857 3 158 035 2 548 611 1 131 951 3 680 562
Rentekostnad av påløpt forpliktelse 1 036 884 521 380 1 558 264 954 354 440 945 1 395 299
Forventet avkastning av pensjonsmidler -1 418 213 0 -1 418 213 -1 333 077 0 -1 333 077

Pensjonskostnad før aktuarielle avvik 1 879 849 1 418 237 3 298 086 2 169 888 1 572 896 3 742 784
Amortisering av ikke res.førte estimatavvik 0 0 0 0 0
Pensjonskostnader over drift korrigering -21 735 -21 735 0 -31 665 -31 665
Administrasjonskostnader 224 544 224 544 174 952 0 174 952

Sum 2 104 393 1 396 502 3 500 895 2 344 840 1 541 231 3 886 071
Tilbakeført periodisert pensjonspremie -25 000 -25 000 -75 000 - -75 000

Tilbakeført AFP-forpl. Gammel ordning -896 610 -896 610
Andel aktuarielt tap AFP 86 641 86 641

Netto resultatført pensjonskostn. i perioden 2 079 393 586 533 2 665 926 2 269 840 1 541 231 3 811 071

Risikodekning uførepensjon lønn o/12G 21 298 14 718

Totale pensjonskostnader og risikopremie 2 687 224 3 825 789
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Pensjonsforpliktelse 2010 2009

Balanse Sikret Usikret Sum Sikret Usikret Sum 

Beregnet påløpt pensjonsforpl. (inkl AGA) 22 850 329 10 528 687 33 379 016 25 064 913 13 489 136 38 554 049
Estimert verdi av pensjonsmidler -23 051 900 0 -23 051 900 -24 608 000 0 -24 608 000

Netto pensjonsforpliktelser -201 571 10 528 687 10 327 116 456 913 13 489 136 13 946 049
Ikke resultatført aktuariell gevinst/tap 1 038 066 1 330 435 2 368 501 1 181 982 -1 303 485 -121 503

Bokført netto pensjonsforpliktelser 836 495 11 859 122 12 368 501 1 638 895 12 185 651 13 824 546

Avsatt pensjonspremie 0 25 000

Sum 12 695 617 13 849 546

Årets endring pensjonsforpliktelser

Pensjonsforpliktelser 2010 2009 

Inngående balanse pr 01.01. 38 554 049 38 673 697
Årets opptjening 3 158 035 3 680 562
Årets rentekostnad 1 558 264 1 395 299
Utbetaling til pensjonister og utbetalt AGA på premie -2 182 583 -1 822 272
Aktuariell gevinst/tap  (netto) -6 812 139 -3 373 237
Tilbakeført tidligere AFP-forpliktelse -896 610

Utgående balanse pr. 31.12. 33 379 016 38 554 049  

Pensjonsmidler 2010 2009 

Estimerte pensjonsmidler pr 01.01. 24 608 000 22 377 000
Aktuariell gevinst/ tap  -4 408 776 -316 235

Faktiske pensjonsmidler pr 01.01. 20 199 224 22 060 765
Forventet avkastning pensjonsmidler 1 418 213 1 333 077
Innbetaling premier 2 547 584 2 390 549
Utbetaling pensjoner -888 577 -1 001 439
Administrasjonskostninger kollektiv ordning -224 544 -174 952

Estimerte pensjonsmidler pr. 31.12 23 051 900 24 608 000 

Faktisk brutto avkastning fondsmidler 2009 - 981 971 
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Note 11
Avgift fra medlemmene
Årsavgiften for 2010 beregnes etter banksikringsloven og forskrift om beregning av avgift til Bankenes sikringsfond.
Årsavgiften beregnes i hovedtrekk på bakgrunn av gjennomsnittet av garanterte innskudd (1 promille) og beregnings-
grunnlaget for kapitaldekning (0,5 promille) ved utløpet av 3. og 4. kvartal 2008 og 1. og 2. kvartal 2009. Medlemmer
med kjernekapitaldekning høyere enn 8,0 % pr 31.12.2008 gis et fradrag i årsavgiften. Maksimalt fradrag kan utgjøre 
35 % ved en kjernekapitaldekning på 16,75 %. Topping-up medlemmer betaler kun for garanterte innskudd.

Innbetalt avgift i 2010 gjelder i tillegg nystartede banker som i henhold til forskriften skal betale full ordinær avgift i
minimum 12 måneder og eventuell inntredelsesavgift fastsatt av Finansdepartementet.

Fullavgift 1 671 856 393
KLP Banken AS 1 604 357
Bluestep 0
Warren bank, inntredelsesavgift for 2009 6 499

Sum 1 673 467 249

Note 12
Resultat rentepapir-porteføljer

2010 2009

Renteinntekter obligasjoner / sertifikater 385 418 173 400 876 894
Utbytte fond -2 858 439 1 123 901
Realiserte gevinster/tap (*) 664 873 534 1 090 725 292
Urealiserte gevinster/tap *) -177 053 073 -459 614 473

870 380 195 1 033 111 614

(*) Spesifisering realiserte gevinster/tap

Obligasjoner/sertifikater 432 229 041
Rentederivater
* Finansielle futures

– Renter 72 859 072
– Aksjeindeks 9 092 972
– Obligasjonsindeks -20 430

* Opsjoner
– Renter -15 343 005
– Obligasjonsindeks -3 650 860
– Aksjeindeks 203 180
– Rentebytteavtale 41 107

* Rentebytteavtaler -19 340 344

Valutaderivater
* Bytteavtaler 742 754
* Call-opsjoner -2 668 662
* Put-opsjoner 2 177 443
* Forward kontrakter 361 587 605
Valutaeffekt -149 612 811
Diverse -10 566 169
Omkostninger -12 857 359

664 873 534 
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(*) Spesifisering urealiserte gevinster/tap

Obligasjoner/sertifikater -216 848 037
Rentederivater
* Finansielle futures

– Renter 24 645 885
– Aksjeindeks 13 694 340
– Obligasjonsindeks -560 561

* Opsjoner
– Renter -3 703 931
– Obligasjonsindeks -1 358 701
– Rentebytteavtaler -302 004

* Rentebytteavtaler 3 544 231
Valutaderivater
* Bytteavtaler -139 608
* Call-opsjoner -1 708 272
* Put-opsjoner -3 431 361
* Forward kontrakter 241 253 202
Diverse 4 756 973
Valutaeffekt -236 895 229

-177 053 073

Note 13
Resultat aksje-porteføljer

2010 2009

Aksjeutbytte 109 176 766 88 897 909
Realiserte gevinster/tap 273 783 972 -239 462 919
Urealiserte gevinster/tap 431 413 266 1 026 864 204

814 374 005 876 299 194

(*) Spesifisering realiserte gevinster/tap

Aksjer 149 602 283
Short salg 4 782 956
Aksjederivater
* Finansielle futures 51 848 931
Valutaderivater
* Forward kontrakter -65 604 419
Valutaeffekt 129 611 818
Diverse 7 490 169
Omkostninger -3 947 766

273 783 972 

(*) Spesifisering urealiserte gevinster/tap

Aksjer 448 069 745
Short salg 1 875 541
Aksjederivater
* Finansielle futures -5 651 202

Valutaderivater
* Forward kontrakter 49 880 386
Valutaeffekt -62 761 204

431 413 266 



ÅRSRAPPORT 2010 NOTER TIL REGNSKAPET

29

Note 14
Andre driftsinntekter

2010 2009

Claims, erstatninger Kapitalforvaltningen 283 918 384 509
Norion Bank. Rest utbetaling etter konkurs 57 459 0
Netto inntekter Ålesund og Giske Tunnel og Bruselskap (se note 3) 884 214 178 456
Netto inntekter fra kursvirksomhet 219 662 169 963

1 445 253 732 928

Note 15
Andre driftskostnader

2010 2009

Lønn, honorar og sosiale kostnader 20 399 361 29 234 524
Administrasjons- og driftskostnader 22 517 374 20 404 180
Omkostninger eksterne forvaltere 53 237 151 32 962 952
Ordinære avskrivninger 11 305 156 000

96 165 191 82 757 655

Opplysninger vedrørende ansatte og tillitsmenn

Antall ansatte pr. 31.12.2010 : 14 2010 2009

Lønninger, honorarer totalt 12 227 155 12 105 629
herav utbetalt i 2010: Styreleder 29 500

Styre forøvrig 111 000
Forretningsfører 201 204

Variabel godtgjørelse Kapitalforvaltningen 2 800 000 9 990 000
Folketrygdavgift 2 824 855 3 209 046
Pensjonskostnader 2 155 626 3 418 135
Sosiale kostnader 391 724 511 714

20 399 361 29 234 524

Det er ikke avtalt særskilt vederlag ved opphør eller endring av ansettelsesforholdet eller vervet til fordel for forretnings-
fører og leder av styret

Honorar revisjon m.v. 2010 2009

Godtgjørelse for lovpålagt revisjon inkl. mva. 203 621 176 381
Godtgjørelse for skatterådgivning inkl. mva. 469 379 348 820

Note 16
Transaksjoner med nærstående
Tidligere direktør i Bankenes sikringsfonds Revisjonskontor har kjøpt selskapets bil, en Subaru Forrester, for NOK
200.000,-. Kjøpet er gjort på markedsmessige vilkår og det er innhentet to uavhengige takster.
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Kontantstrømoppstilling
2010 2009

Årsresultat 3 273 263 793 3 302 898 964

Endring Egenkapital 01.01.09 0 0

Tap salg varige driftsmidler 46 000 0

Ordinære avskrivninger 11 305 156 000

Tilført fra årets virksomhet 3 273 321 098 3 303 054 964

Investering varige driftsmidler -406 537 0

Salg varige driftsmidler 200 000 0

Reduksjon (+) / Økning (-) beholdning obligasjoner og sertifikater -1 925 308 208 1 118 334 372

Økning (-) / Reduksjon (+) beholdning aksjer -545 773 521 -1 006 052 566

Reduksjon (+) / Økning (-) opptjente ikke forfalte renter -275 832 44 841 231

Reduksjon (+) / Økning (-) andre fordringer (inklusive Kaupthing) -293 157 458 867 254 774

Reduksjon utlån 0 10 087 111

Reduksjon avsetning til forpliktelser -1 153 929 631 354

Reduksjon (-) / økning (+) annen gjeld -85 028 695 -4 775 293 916

Netto likviditetsendring virksomhet 422 416 918 -437 142 676

Likviditetsbeholdning pr. 01.01. 462 068 149 899 210 836

Likviditetsbeholdning pr. 31.12. 884 485 067 462 068 149

Som likviditetsbeholdning regnes bankinnskudd og kontanter.
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Overordnede føringer for investeringsstrategien
Fondet har en bredt sammensatt portefølje av verdi-
papirer. Hensikten er å diversifisere investeringene for å
oppnå høyest mulig avkastning til lavest mulig risiko.
Vedtektene angir visse begrensninger, for eksempel at
fondet ikke kan investere i aksjer, egenkapitalbevis eller
ansvarlig lånekapital utstedt av medlemmer, og at
andelen statsobligasjoner som minimum skal utgjøre
1/3 av fondets midler. Utover dette skal investerings-
strategien ivareta hensynet til en betryggende forvalt-
ning, god avkastning, nødvendig likviditet og en etisk
forvaltning.

Mandater
Antall mandater er redusert betydelig i 2010, en prosess
som fortsetter i 2011. Internforvaltningen har ansvaret
for mandatstrukturen totalt sett, og begrenser sin egen-
forvaltning til den taktiske allokeringen og globale
aksjer. I eksternforvaltningen har man for tiden 3 
globale statsobligasjonsmandater (Wellington, Amundi
og Goldman Sachs) og 2 globale aksjemandater
(Storebrand og Nordea). 

Man investerer ikke i fond utover pengemarkedsfond
som anvendes i likviditetsstyringen på porteføljenivå.
Man investerer heller ikke i alternative fond eller 
selskaper. Kravet til likviditet gjør slike investeringer
uegnet.

Kontrollstruktur
Alle risikorammer innarbeides i Compliance-systemet
og blir gjenstand for daglig monitorering og periodisk
rapportering til administrasjon og styre, både totalt og
på porteføljenivå. Dette utføres av Controller-
avdelingen, som sammen med ny mid office medar-
beider vil telle 2,5 årsverk. Utover de daglige kontroller
og rapporter, vil ulike analyser til front og ledelse stå
sentralt. Controller innhenter uavhengige uttalelser 
fra de eksterne forvalternes revisorer om rutiner og 
kontrollaktiviteter (SAS70 og RS402).

JPM har i 2010 på daglig basis levert rapportering som
omfatter regnskap, avkastning, compliance, risiko og
performance. De ulike forvaltere har oversendt sine
transaksjonsdata elektronisk til JPM som har sammen-
stilt og rapportert på konsolidert form. Både forvalterne
og JPM har foretatt uavhengig prising av verdipapirene,
som er avstemt mot hverandre på månedlig basis. 
JPM har også foretatt avstemming av alle bank- og
depotkonti. 

For 2011 overtar Bank of New York Mellon (BNYM)
deler av de uavhengige kontroll- og rapporteringsopp-
gaver som til nå har blitt utført av JPM/Storebrand.
Bloomberg AIM er samtidig implementert som front
office system. AIM vil også inneholde alle data relatert
til eksterne porteføljer, som muliggjør konsolidering og
analyser.

Risikostyring og prestasjonsmåling 
Administrasjonen fordeler den aktive risikorammen på
de ulike mandater. Utnyttelsen måles og rapporteres på
daglig basis. Det praktiseres en ensartet «stop loss»-regel
på porteføljenivå som er knyttet opp mot meravkast-
ningen, målt fra oppstart. Hensikten er å begrense 
tapspotensialet i enkeltporteføljer.

Prestasjonsmåling av forvaltere er basert på utviklingen i
sentrale nøkkeltall. Her ser man på utviklingen over tid
i forhold til de indekser man måler mot. Det er fire
nøkkeltall som særlig vektlegges: Informasjonsraten
(IR), skjevhet, konsistens og alpha-bidraget. IR er et
prestasjonsmål som måler alpha i forhold til aktiv risiko
(TE). Fondets mål er en IR på 0,25 eller bedre.
Skjevhet er et prestasjonsmål som måler om forvalter
har en positiv skjevhet i fordelingen av alpha over tid.
Konsistens måler frekvensen i verdiskapningen i form
av antall måneder med positiv alpha i forhold til totalt
antall måneder. Ønske om stabilitet i verdiskapningen
tilsier at dette måltallet bør være over 50 prosent. 
I alpha-bidraget måler man alpha i forhold til 
risikorammen til disposisjon, der man vektlegger at 
forvalter evner å utnytte denne på en god måte. 

De fire nøkkeltallene vektes så sammen i en totalscore
som igjen er underlag for ratingen av forvalter, fra A til
D der A er best. Over tid vil ratingen være avgjørende
for opprettholdelsen av mandat der B eller bedre er
målet. Man benytter også ulike attribusjons- og faktor-
analyser for å evaluere verdiskapningen over tid.
Hensikten er å kontrollere om risikotakingen er 
balansert, dvs. at det ikke spilles ensidig på bestemte
faktorer. 

Kapitalforvaltning i Sikringsfondet 
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Etisk forvaltning
Sikringsfondet skal ikke foreta investeringer som utgjør
en uakseptabel risiko for at fondet medvirker til uetiske
handlinger eller unnlatelser som bryter med grunnleg-
gende menneskerettigheter eller humanitære prinsipper
eller som bevirker til grov korrupsjon eller miljømessige
ødeleggelser. Prinsippene er basert på internasjonale
konvensjoner, og innebærer at man har en negativ 
screening av investeringsuniverset for å luke ut selskaper
som man mener bryter de etiske standarder som disse
bygger på. Fondet offentliggjør ikke hvilke selskaper
dette gjelder.

Skattemessige forhold/kildeskatt
Sikringsfondet er unntatt fra beskatning i Norge, men
betaler kildeskatt på sine investeringer i utlandet.
Sikringsfondet har engasjert Advokatfirmaet PwC AS
for å kartlegge hvilke muligheter fondet har for refusjon
av innbetalt kildeskatt på utbytteutdelinger. PwC har
spesielt sett på de konsekvenser som EU-dommen, den
såkalte Aberdeensaken kan ha for Sikringsfondet. 
Domstolen uttalte at når en stat ilegger kildeskatt på et
utbytte til en utenlandsk aksjonær, er denne uten-
landske aksjonæren i en sammenlignbar situasjon som
innenlandske skattepliktige aksjonærer. Dette innebærer
at dersom kildestaten fritar innenlandske selskapsaksjo-
nærer for skatt på utbytte gjennom en fritaksmetode,
må fritaket også omfatte utenlandske selskapsaksjonærer
som mottar utbytte fra innenlandske selskaper,
uavhengig av hvordan disse beskattes i sin hjemstat. For
Sikringsfondet er det viktig å forbedre skatteposisjonen
i de land man mener seg diskriminert. Fondet har
plukket ut sentrale land og vil vurdere hvilke tiltak som
egner seg best. Et aktuelt alternativ kan være å be ESA
om en uttalelse. 

Forvaltningsresultater
Sikringsfondet fikk et forvaltningsresultat før forvalt-
ningskostnader på 1692 millioner kroner, eller 9,0
prosent i 2010. Dette var 208 millioner kroner, eller
1,1 prosentpoeng høyere enn den strategiske indeksen.
Aksjer og obligasjoner bidro begge godt til avkastningen
og meravkastningen. I det etterfølgende gis det en
presentasjon av resultatene i et historisk perspektiv 
som strekker seg fra 2002-2010, da man innførte en
systematisk benchmarking av alle porteføljer.

Figuren under viser den akkumulerte tidsvektede
avkastningen i fondet for de siste ni årene. I 2008 tapte
fondet (blå linje) hele forspranget både til indeksen 
(rød linje) det langsiktige avkastningsmålet (sort linje)
og til risikofri rente (grønn linje). I 2009 tok man igjen
indeks, og distanserte seg fra risikofri rente. Utviklingen
fra 2009 har fortsatt i 2010, og man er igjen på nivå
med det langsiktige avkastningsmålet.

Figuren under viser tilsvarende tall for det enkelte år.
Den viser faktisk avkastning (blå) mot indeks (hvit) og
risikofri rente (rød). Det langsiktige avkastningsmålet
(sort linje) er definert som nøytral risikofri rente pluss
en premie på 1,0 prosentpoeng.
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Av de ni årene var det seks år som ga meravkastning i
forhold til indeks og til det langsiktige avkastnings-
målet. 2002 og 2009 var de beste årene relativt til
indeks, mens 2008 var det verste, som også drar ned
helhetsinntrykket. 

Meravkastning (før forvaltningskostnader) målt i
millioner kroner, avviker fra det prosentuelle bildet som
følge av betydelige endringer i kapitalen. Det viser at
fondet (blå linje) igjen er i pluss, takket være at
eksternforvaltningen i 2010 tok igjen det tapte.

I figuren under har man gjort samme analyse på 
aktivaklassenivå. Den viser at to klasser har bidratt
godt, obligasjoner og absoluttforvaltningen, mens aksjer
har bidratt dårlig. Svake prestasjoner i 2008 og 2009
dro ned, mens 2010 representerte et stort skritt i riktig
retning.

Den siste figuren viser de kvartalsvise resultater i 
perioden, både totalt (blå) og mot indeksen (rød), 
og viser samme bilde.
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Risikojustert avkastning
Meravkastning må vurderes i forhold til den risiko som
tas, og fondet benytter ulike nøkkeltall til dette formål-
et. Tabellen under presenterer de viktigste nøkkeltallene
og viser gjennomsnittet over perioden 2002-2010. 

For risikotallene er det parametrisk ex post-tall som er
vist. Metoden gir gjennomgående høyere tall enn de ex
ante Monte Carlo simuleringer som JPM utfører, og
som benyttes i kontrollsammenheng.

Avkastningspremien er dekomponert i bidraget fra
indeks og bidraget fra aktiv forvaltning. Det langsiktige
målet er respektive 0,75 og 0,25 prosentpoeng, i sum 
1 prosent.

Nedenfor beskrives to av nøkkeltallene, Sharpe-ratio og
Informasjonsraten (IR), og som for begges ved-
kommende er målsatt til 0,25.

Sharpe Ratio er et prestasjonsmål for den risikojusterte
absoluttavkastningen, med et langsiktig mål på 0,25.
Figuren under viser rullerende Sharpe-ratio for fondet
og indeks gjennom de siste ni årene. For perioden 2008
og 2009 var den under null, mens den ved utgangen av
2010 er høyere enn noen gang. Gjennomsnittet for
perioden viser 0,49 mot indeksens 0,45. Forskjellen er
marginal, som illustrerer at det er strategien som har
vært drivende for avkastningen. Den sorte linjen i 
figuren viser målet. 

Information Ratio (IR) er et prestasjonsmål for den
risikojusterte relative avkastningen. Når meravkastning-
en er positiv, er IR positiv. 

Normen for IR tilsier at det er bra om man klarer 0,25,
hvilket er fondets langsiktige mål, og meget bra om
man klarer 0,5 eller bedre.

Nøkkeltall Portefølje Indeks Mål

Avkastningspremie 2,6% 2,3% 1,00%
– Indekspremie 2,3% 2,3% 0,75%
– Aktivpremie 0,33% 0,25%

Volatilitet (par) 5,4% 5,2%
TE (par) 1,6%
VaR (par) 8,9% 8,5%

Sharpe-ratio 0,49 0,45 0,25
IR 0,13 0,25

Konsistens 59%
Skew -0,8
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Figuren under viser rullerende IR for fondet gjennom
de siste ni årene sammen med det langsiktige målet.
Mens gjennomsnittet for perioden var 0,13, viser grafen
at det har vært betydelige svingninger i perioden. 

Ser man de to figurene i sammenheng, gir det nyttig
informasjon om kvaliteten i forhold til de preferanser
fondet har. 

Fondet foretrekker at IR stiger når Sharpe-ratio faller,
hvilket betyr at meravkastning i vanskelige markeder
vurderes høyere enn meravkastning i gode markeder.
Grunnen til dette er at fondet risikerer å måtte realisere
verdier i vanskelige markeder, og da bør de være høyest
mulig. Dette er utfordringen i tiden fremover, og vil
være syretesten på kvaliteten i den nye investerings-
strategien.

Sentrale begreper i forvaltningen
Tidsvektet avkastning regnes for å være den ideelle
metoden for beregning av avkastning. Metoden benyt-
tes for å eliminere effekten av inn- og utbetalinger til og
fra porteføljen og gjør det mulig å sammenligne avkast-
ningstall mellom porteføljer, porteføljeforvaltere og/eller
referanseindekser. Tidsvektet avkastning beregnes ved å
dele opp beregningsperioden i delperioder, slik at hver
delperiode utgjør intervallet mellom to kontantstrøm-
mer. Avkastningen for hver delperiode finnes ved å dele
porteføljens sluttverdi med startverdien i delperioden.
Hele rapporteringsperiodens avkastning finnes ved å
kjede avkastningsratene for de ulike delperiodene.
Fordelene ved tidsvektet avkastning er at metoden gir
likt resultat selv om kontantstrømmene er veldig ulike i
størrelse. 

Value at Risk (VaR) og standardavvik er begge risiko-
mål som beskriver risikoprofilen i porteføljer eller
indekser. Standardavviket måler spredningen i avkast-
ningstallene, både de positive og de negative. Den 
greske bokstaven sigma benyttes som notifikasjon for
dette målet slik at 1 sigma er ett standardavvik etc. VaR
skiller seg fra standardavviket ved at det måler kun 
risikoen for negative utfall. Den er karakterisert ved en
prosentsats som angir arealet under kurven som ikke er
vurdert som VaR. En 95 prosent VaR betyr at 95 
prosent av arealet under kurven er til høyre og 5 
prosent av arealet er til venstre. Disse prosentsatsene er
knyttet direkte til sannsynligheten for at man vil tape et
beløp tilsvarende eller større en beregnet VaR.
Sikringsfondet har valgt å benytte Monte Carlo 
simulering og 95 prosent konfidensnivå for beregning
av VaR ex ante da denne metoden tar hensyn til 
ikke-linjær og ikke-normalfordelt risiko. 
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Tracking Error (TE) benyttes som risikomål for å
beskrive den relative risikoen mellom en portefølje og
dens indeks. TE er standardavviket til differansen
mellom porteføljens avkastning og indeksens 
avkastning. 

Information Ratio (IR) er et prestasjonsmål for en
portefølje der man måler meravkastningen (alpha) 
dividert med Tracking Error. En IR på 0,5 eller bedre
regnes for å være meget tilfredsstillende.

Alpha er et prestasjonsmål for en portefølje som angir
meravkastningen i forhold til indeksen den måles mot
(benchmark), uttrykt i kroner eller prosent.

Sharpe Ratio er et prestasjonsmål for en portefølje eller
en indeks som beskriver den risikojusterte avkastningen
definert som avkastning utover risikofri rente, dividert
med standardavviket til porteføljen/indeks. Sharpe
Ratio for porteføljen bør være større enn null. Da får
man betalt for å ta risiko. Når den er større enn 
indeksen, viser det effekten av den aktive forvaltningen.

Konsistens er et prestasjonsmål for en portefølje der
man måler antall måneder med meravkastning (alpha) i
forhold til totalt antall måneder. Ønske om stabil 
meravkastning tilsier at konsistens bør overstige 
50 prosent.

Skjevhet er et prestasjonsmål for en portefølje der man
måler om forvalter er bedre i medgang enn i motgang.
Fordelingen av alpha bør være større på oppsiden enn
på nedsiden og måltallet bør være større enn null.

Durasjon er et mål på varighet og uttrykker effektiv
løpetid for rentepapirer eller porteføljer. Durasjon 
kalkuleres ved å regne nåverdien av hver kupongut-
betaling multiplisert med tiden frem til utbetaling.
Summen av disse nåverdiene divideres med markeds-
prisen.
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Sikringsfondsavgift i 2011 
Styret i Bankenes sikringsfond besluttet 24. februar
2011 at det ikke skal innkalles ordinær avgift av 
medlemmene i 2011. 

Bakgrunnen for beslutningen var at egenkapitalen i
Sikringsfondet var tilstrekkelig til å dekke minimums-
kapitalen i 2011, som lovmessig er bestemt til å utgjøre
minimum 21 452 millioner kroner mot 21 479 milli-
oner kroner i 2010. Egenkapitalen i Sikringsfondet pr.
31.12.10, som er måletidspunktet, utgjorde 21 924
millioner kroner. Det vil si en overdekning på 472
millioner kroner.  

Beregningen av størrelsen, innbetaling og garantier til
Bankenes sikringsfond tar utgangspunkt i Lov om
sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon
m.v., av finansinstitusjoner (Banksikringsloven), 

§ 2-6. Sikringsfondets størrelse 

(1) Sikringsfondets samlede ansvarlige kapital skal til
enhver tid minst være lik summen av 1,5 prosent av
samlede garanterte innskudd hos medlemmene og 0,5
prosent av summen av beregningsgrunnlagene for kapital-
dekningskravene for de institusjoner som er medlemmer
etter § 2-1.

§ 2-7. Avgift fra medlemmene 
(1) Medlemmene skal hvert år betale en avgift til
sikringsfondet med mindre fondets egenkapital etter siste
års regnskap overstiger minstekravet etter § 2-6. 

(2) Et medlems årsavgift skal settes til summen av 1
promille av samlet garantert innskudd og 0,5 promille av
beregningsgrunnlaget for kapitaldekningskravet, dog slik at 
a) for et medlem som har en kjernekapitaldekning på

mindre enn 8 prosent skal avgiftsbeløpet forholdes1
med et prosentvis tillegg på 4 ganger det antall prosent-
poeng som kjernekapitaldekningen er mindre enn 
8 prosent, 

b) for et medlem som har en kjernekapitaldekning som
overstiger 8 prosent, skal avgiftsbeløpet reduseres med et
prosentvis fradrag på 4 ganger det antall prosentpoeng
som kjernekapitaldekningen overstiger 8 prosent, men
ikke i noe tilfelle på mer enn 35 prosent. 

(3) For filial som nevnt i § 2-2 første og annet ledd skal
det hvert år betales en avgift til fondet tilsvarende 1 pro-
mille av samlet garantert innskudd i filialen. Det skal 
gjøres et forholdsmessig fradrag for den del av garantibe-
løpet etter § 2-10 annet ledd som anses dekket under
innskuddsgarantiordningen i hjemstaten. For øvrig gjelder
bestemmelsene i annet ledd bokstav a og b tilsvarende. 

(4) Kongen kan fastsette nærmere regler om beregningen av
medlemmenes avgiftsplikt etter paragrafen her og kan
samtykke i at avgiften settes lavere enn nevnt i annet og
tredje ledd. Dersom det samlede avgiftsbeløp fra medlem-
mene ett år utgjør mindre enn en tidel av fondets minste-
kapital etter § 2-6, kan Kongen fastsette at årsavgiften
skal beregnes på grunnlag av høyere satser enn fastsatt i de
foregående ledd. 

§ 2-8. Garanti fra medlemmene

(1) Dersom fondets egenkapital er lavere enn minstekravet
etter § 2-6 skal det beløp som mangler dekkes ved garanti
fra medlemmene.  Garantibeløpet for hvert medlem 
beregnes forholdsmessig på samme måte som avgiftsplikten
i henhold til § 2-7.

(2) Fondets styre foretar fordelingene av garantibeløpene og
fastsetter hvordan garantiansvaret skal sikres. Fordeling av
garantibeløpene skal omberegnes dersom styret bestemmer
det, og når Kongen krever det.

(3) Krav på innbetalinger i henhold til garantiansvaret
kan for et enkelt år ikke overstige en tidel av minste-
kapitalen etter § 2-6.

Sikringsfondet har mottatt rapporter fra Finanstilsynet
over garanterte innskudd, beregningsgrunnlag kapital-
dekning og kjernekapitaldekning for medlemsbankene,
som danner grunnlag for beregning av minimums-
størrelsen på Bankenes sikringsfond i 2011, samt
fordeling av ordinær avgift og garanti fra medlemmene.
Når det gjelder OBOS og Topping Up-medlemmene er
det innhentet egne rapporter. Minimumsstørrelsen på
Bankenes sikringsfond for 2011 skal beregnes ut fra 
måletidspunktene 30.09.09, 31.12.09, 31.03.10 og
30.06.10. 
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Garanterte innskudd
Gjennomsnittlig garanterte innskudd viste for perioden
819 milliarder kroner. Veksten i garanterte innskudd fra
forrige periode var på 2,7 prosent.  Garanterte inn-
skudd, eksklusive Topping Up bankene, utgjorde 58,2
prosent av totale innskudd fra kunder. 

Utviklingen av garanterte innskudd i prosent av totale
innskudd har vært som følger. Tabellen tar utgangs-
punkt i gjennomsnittet for måletidspunktene. For
eksempel for 2011 vil dette være måletidspunktene
30.09.09, 31.12.09, 31.03.10, og 30.06.10. 

Beregningsgrunnlag kapitaldekning
Tall benyttet i avgiftsberegningene for 2010, viste totalt
gjennomsnittlig beregningsgrunnlag på 1 902 milliarder
kroner. Dette beregningsgrunnlaget i prosent av 
forvaltningskapital (FVK) ble beregnet til 59,9 %.

Tall benyttet i avgiftsberegningene for 2011 viser totalt
gjennomsnittlig beregningsgrunnlag på 1 833 milliarder
kroner, det vil si at beregningsgrunnlaget har blitt 
redusert med 69 milliarder kroner (eller med 3,6 %)
sammenliknet med 2010. Reduksjonen kommer i
hovedsak som en følge av overføring av porteføljer fra
bankene til boligkredittforetakene. 

Minimumsstørrelse 2011 - Bankenes sikringsfond 
På bakgrunn av innhentede tall fra medlemmene for
alle 4 perioder er minimumsstørrelsen på Bankenes 
sikringsfond i 2011 beregnet til å bli.

Minimumsstørrelsen på Bankenes sikringsfond vil etter
ovenstående beregninger reduseres fra 21 479 millioner
kroner i 2010 til 21 452 millioner kroner i 2011 det vil
si med 0,13 prosent eller med 27 millioner kroner. 

2007 2008 2009 2010 2011

Totalt ekskl. 60,1 % 58,2 % 57,4 % 58,3 % 58,2 %
Topping up

Garanterte innskudd 819 111 mill. x 1,5 % = kr. 12 287 mill.
Beregningsgrunnlag 1 833 028 mill. x 0,5 % = kr. 9 165mill.

Totalt kr. 21 452 mill.
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Avtalen mellom Bankenes sikringsfond og FNO
Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) ble etablert
1. januar 2010 ved at de administrative og faglige 
stabene i Sparebankforeningen i Norge og
Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) ble slått
sammen i en ny felles samarbeidsorganisasjon for hele
finansnæringen. Bakgrunnen for etableringen var 
et ønske om å styrke slagkraften og effektiviteten 
ytterligere i det næringspolitiske arbeidet. 

For å sikre at Bankenes sikringsfond har tilstrekkelige
ressurser hvis det skulle oppstå en situasjon der en eller

flere banker får problemer, har Sikringsfondet inngått
avtale med FNO om å kunne trekke på ressurser i 
organisasjonen. Ressursene skal også dekke
Sikringsfondets behov for administrative og faglige 
ressurser i forbindelse med fondets ordinære og daglige
drift, samt utredningsoppgaver. FNO forplikter seg 
til å ta tilbørlig hensyn til dette behovet, både i en 
normalsituasjon og i en krisesituasjon når egen 
virksomhet organiseres.

Avtalen med andre sikringsfond om tilleggsdekning
Av banksikringsloven § 2-2 om filialer, fremgår det at
kredittinstitusjoner med hovedsete i annen EØS-stat
som mottar innskudd fra allmenheten gjennom filial
her i riket, har rett til å bli medlem av innskudds-
garantiordningen nevnt i § 2-10 dersom innskudds-
garantiordningen i filialens hjemland ikke kan anses å gi
filialens innskytere like god dekning som følge av 
loven her. Kongen kan fastsette nærmere vilkår for slikt
medlemskap.

Det er i dag seks filialer av utenlandske selskaper som er
medlemmer i fondet. Dette er Fokus Bank filial av
Danske Bank, Handelsbanken AB NUF i Norge,
Nordnet Bank filial av Nordnet Bank AB,
Skandiabanken AB filial Norge, Swedbank Norge filial
av Swedbank AB og BlueStep Finans AB, Filial Oslo. 

Bankenes sikringsfond har avtaler om tilleggsdekning
med Sverige, Danmark og Island. Det er i dag ingen
islandske banker som har tilleggsdekning i det norske
Sikringsfondet.

Internasjonalt samarbeid 
Bankenes sikringsfond er medlem av European Forum
of Deposit Insures (EFDI). Foreningen er etablert som
et eget selskap under belgisk lov. Formålet med 
foreningen er å bidra til stabiliteten av det finansielle
system ved å fremme europeisk samarbeid mellom 
innskuddsgarantiordninger og initiere diskusjon og
utveksling av kunnskap og informasjon om temaer av
allmenn interesse og viktighet. Organisasjonen har ikke
noe permanent sekretariat. For tiden er sekretariatet
knyttet til den italienske innskuddsgarantiordningen
fordi lederen for EFDI er administrerende direktør i
den italienske banksikringsordningen.

EFDI ble stiftet i 2002 med 25 innskuddsgarantiord-
ninger som medlemmer. Organisasjonen har hatt sterk
vekst og den har nå 55 medlemmer fra 40 land, alle 
fra Europa. EFDI har et nært samarbeid med flere 
europeiske og andre organisasjoner som engasjerer seg i
sikringsfondsproblematikk.

EFDI har etablert en EU komité for de land som er
fullverdige medlemmer av EU. Administrasjonen har
deltatt på flere av komiteens møter.     



ÅRSRAPPORT 2010 SIKRINGSFONDETS UTVIKLING OG DRIFT

41

Kontakt med medlemmene - bankanalyse 
og informasjon 
Bankenes sikringsfonds Revisjonskontor ble opprettet
av Sparebankenes sikringsfond i 1964 og skulle blant
annet yte revisjonsteknisk bistand til medlemsbankene.
Formålet har gradvis endret seg, men analyse og opplys-
ningsvirksomheten ovenfor medlemmene er fortsatt en
viktig oppgave for Revisjonskontoret.

Innhenting av opplysninger vedrørende medlemsban-
kene skjer med hjemmel i Banksikringslovenes § 2-4 (4)
«Fondet kan granske medlemsbankenes regnskaper og
revisjonsforhold og vurdere deres forvaltning. I den
sammenheng kan fondet kreve at en medlemsbank skal
legge frem dokumenter m.v. og opplysninger som 
fondet anser nødvendig.»

Regnskapskontroller og analyser
I likhet med tidligere år har Revisjonskontoret
gjennomgått årsoppgjørene og kvartalsregnskapene for
alle medlemsbankene, med unntak av filialmedlemmer.
Regnskapene sammen med årsberetning, revisors og
kontrollkomiteens beretning blir gjennomgått med
tanke på at Revisjonskontoret skal ha best mulig 
oppdatert kjennskap til den enkelte bank.  

Årsregnskapene er grunnlaget for Revisjonskontorets
regnskapsanalyser og normtall, og er en av de viktigste
informasjonskilder for totalvurdering av enkeltbanker
og grupper.  Utvelgelsen av besøksbanker skjer blant
annet ut fra denne gjennomgangen.

Størrelsene på medlemsbankene tilsier at de minste 
bankene ikke kan sammenlignes med de aller største på
en rekke områder.  Største medlem, DnB NOR Bank
ASA har en forvaltningskapital på over 1 400 milliarder
kroner, mens den minste banken har en forvaltnings-
kapital på 0,1 milliard kroner.  Variasjonen i medlems-
bankenes størrelse blir hensyntatt ved vurderingene. 

Regnskapsanalysene og normtallene for enkeltbanker og
grupper ble også for 2009 utarbeidet på grunnlag av de
offisielle regnskapsdata innhentet direkte fra bankene
som så ble lagt inn i revisjonskontorets egen database.
Revisjonskontoret har registrert sparebanktall kvartalsvis
i 9 år, og for forretningsbankene i 7 år. Resultatet av
analysene og normtallene for sparebankene ble sendt de
respektive banker 14. april 2010.   

Bankbesøk
Identifikasjon av banker som kan komme i krise har i
alle år stått sentralt i Revisjonskontorets arbeid.
Verdien av en bank som er i løpende drift, kan ikke
sammenlignes med verdien av en bank som blir satt
under administrasjon. 

Det er i 2010 besøkt 7 banker. Revisjonskontorets 
kontrollvirksomhet har også i 2010 vært spesielt rettet
mot de mindre og mellomstore medlemsbankene.
Utvelgelseskriteriene har i år vært spesielt knyttet til lave
resultater, vesentlig redusert rentenetto, mislighold og
tap. Vi har også sett på soliditet, likviditet, vekst og
driftskostnader

I forståelse med styret og forretningsfører er det bestemt
at Revisjonskontorets ressurser ikke skal brukes til 
kontroll av de store og mellomstore bankene (større 
enn 4 milliarder kroner).  Finanstilsynet har i sin
inspeksjonsvirksomhet spesiell oppmerksomhet rettet
mot de største bankene.

Informasjonsvirksomhet og kurs
Den årlige høstkonferansen i 2010 ble avholdt på
Radisson Blu Hotel Norge i Bergen i perioden 19. til
21. september og samlet totalt 240 deltakere, inkl. 
foredragsholdere, gjester og ledsagere.

Temaene 1. dag på årets konferanse var makrobildet for
kreditt og utviklingen i det norske obligasjonsmarkedet,
vurdering og presentasjon av utlån i regnskapet, 
revisjonsutvalg i mindre banker, risikoklassifisering som
styrings- og prisingsverktøy, tapsforebyggende arbeid,
vurdering av kapitalbehov, kapitalmål og faktisk kapital,
oppdatering av nyheter innen regnskapsområdet og til
slutt utsikter for finansiell stabilitet fra viseadm.dir. ved
FNO. Programpostene 2. dag var status nytt sikrings-
fondsregelverk, aktuelt på regnskaps- og revisjonsom-
rådet fra Finanstilsynet, nye krav til likviditetsstyring
ved Finanstilsynet, FNOs vurdering av regulatoriske 
tiltak etter finanskrisen, pilar 3, IKT og internkontroll
og risikovurdering i mindre banker. Foredragsholderne
på konferansen kom fra Finanstilsynet, FNO, Argo
Securities, KPMG, PWC, Toten Sparebank og
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Sparebanken Vest, i tillegg til Revisjonskontoret.
I tillegg til kursvirksomheten mottar Revisjonskontoret
jevnlig spørsmål fra medlemsbankene om regnskaps- og
revisjonsspørsmål og deltar i utvalg, internt og eksternt,
som behandler spørsmål vedrørende.  

- Regnskapsområdet - regnskapslov med tilhørende
forskrifter samt regnskapsstandarder. 

- Revisjonsområdet - forhold som er av særlig 
betydning for finansnæringen.

- Skatteområdet – den del av næringsbeskatningen
som utelukkende regulerer finansnæringen. 

Internasjonale rammebetingelser 
- Sikringsfond og krisehåndtering
Det har gjennom flere år pågått en omfattende prosess
med sikte på å endre innskuddsdirektivet. EU-kommi-
sjonen publiserte 12. juli 2010 forslag til omfattende
endringer i innskuddsgarantiordningen. Et justert 
forslag fra rådets presidentskap foreligger for behandling
25. januar 2011 i Rådet og deretter i Parlamentet.

Sett med norske øyne er det viktigste forslaget til
endringer innføring av et harmonisert og ufravikelig
krav til innskuddsgarantien på motverdien av 100 000
euro. Dette vil føre til en reduksjon i den norske inn-
skuddsgarantien fra 2 millioner kroner til om lag 
800 000 kroner. Finansministeren har gått hardt ut 
for å sikre at Norge skal kunne beholde den høyere
grensen, med bred støtte fra banknæringen.

I EU-kommisjonens forslag fremmes det flere unntaks-
bestemmelser fra innskuddsgarantien. Blant annet åpnes
det for at enkeltland innfører full dekning av pensjons-
produkter. Slik dekning eksisterer allerede i Danmark.
Dessuten åpnes det for at den enkelte medlemsstat kan
gå ut over grensen på 100 000 euro for spesielle inn-
skudd knyttet til eiendomstransaksjoner eller forhold
som er knyttet opp til spesielle hendelser som giftemål,
invaliditet, arv etc.

Utbetalingsfrist
EU-kommisjonen foreslår en omfattende begrensning i
tidsbruken ved utbetaling av garanterte innskudd når en
bank går over ende. Etter de norske reglene gjelder det
en 3-måneders frist for utbetaling. Denne vil bli 
redusert til 20 virkedager. EU-kommisjonen har 

foreslått en ytterligere reduksjon i fristen til 7 kalender-
dager. Denne reduksjonen synes ikke å få tilslutning i
Rådet og Parlamentet, jfr. forslag fra Rådets president-
skap.

Avgifter og størrelse på fondet
Sentralt i forslaget fra EU-kommisjonen er reglene om
finansiering av den årlige avgift samt størrelsen på 
fondene. Hovedforslagene på disse områdene avviker
ikke vesentlig fra den norske ordningen, og det skulle
ikke føre til problemer å tilpasse den norske ordningen
til EU-kommisjonens forslag. Viktig er det at alle de
europeiske land må finansiere 3/4 av fondene ved 
innbetaling mens kun 1/4 kan være garantier. Samlet
skal fondet over tid etter det korrigerte forslag utgjøre
1,5 prosent av garanterte innskudd, som er lavere enn
det som følger av den norske ordningen.
Presidentskapet foreslår at det tas inn en bestemmelse
om at sikringsfondets midler skal investeres i 
lavrisikopapirer og at de er likvide på kort sikt.

Samarbeid mellom sikringsfond i forskjellige land
EU-kommisjonen lanserer flere alternative samarbeids-
måter mellom de ulike innskuddsgarantiordningene.
Det introduseres blant annet en gjensidig lånemulighet
som skal være på plass innen utgangen av 2020. Verken
EFDI eller de europeiske foreninger støtter dette
forslaget, og det pekes på at det er mer naturlig med en
nasjonal låneordning gjennom sentralbanken.
Presidentskapet foreslår at en gjensidig låneordning blir
gjort frivillig. Det mest radikale forslaget, sammenslåing
av innskuddsgarantiordningene, skal drøftes tidligst i
2015.

Internasjonale rammebetingelser 
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Presidentskapet foreslår at det innføres et bidrag når en
bank endrer sikringsfondstilknytning. Den sikrings-
fondsordning som overtar medlemskapet får en medgift
tilsvarende 12 måneders avgift fra det fondet som
banken forlater.

Et rammeverk for krisehåndtering i finansiell sektor
EU-kommisjonen har også utarbeidet et notat datert
20. oktober 2010 som omhandler krisehåndtering og
som er fulgt opp i et konkretisert forslag medium
januar 2011.

Store banker kan skape formidable samfunnsmessige
problemer hvis de går over ende. Dette har skapt behov
for tiltak fra myndighetene. EU-kommisjonen presiserer
at hovedprinsippet for banker i krise må være: 
Banker må tillates å gå over ende. Myndighetene må være
utstyrt med verktøy som gjør dem i stand til å unngå 
systemmessige skadevirkninger for økonomien.

Overordnet prinsipp for avvikling er at alle banker 
uansett størrelse skal underlegges myndighetenes krav til
avviklingsmodeller. Spesielt er det viktig at SIFI 
(systemviktige institusjoner) skal underlegges krav med
samme virkninger for aksjonærer og kreditorer som
mindre banker, ved insolvens. For å nå dette målet må
det utarbeides et rammeverk: 

Den normale bankavviklingsprosedyre er likvidering.
Imidlertid viser praksis at de fleste finansinstitusjoner
herunder særlig banker med betydning for den finansi-
elle stabilitet og SIFI - banker blir reddet av myndig-
hetene. Det trengs således et formelt lovverk som 
kan sikre løsninger også for disse banker når de er 
insolvente.

Mulige løsningsmodeller for tre kategorier av banker:
- Ordinære banker. Normalt banklikvidering (kon-

kursbehandling), men en kan også anvende bridge
bank løsninger ved overføring av hele eller deler av
en bank til en annen bank. En kan også tenke seg
salg av fordringer.

- Banker med betydning for den finansielle stabilitet.
Ordnet avvikling. Som ovenfor med salg av porte-
føljer (og overføring av innskudd). I tillegg er det
aktuelt å nedskrive gjeld.

- Banker som ikke bør avvikles (systemviktige
banker). Her kan det være aktuelt å konvertere gjeld
til aksjer foruten å nedskrive aksjebeholdningen.

Det blir i en del sammenhenger kritisert at store banker
reddes, mens små avvikles. En av målsettingene er der-
for at kreditorene i små og store banker skal behandles
på en mer likeverdig måte. En annen målsetting er at
innslaget av «moral hazard» skal reduseres og at kostna-
dene i en krisesituasjon skal bæres av eiere og kreditorer.
En løsning etter den skisserte modellen vil dermed 
konkurransemessig være bedre for mindre banker.
Kreditorene risikerer å tape penger også i systemviktige
banker. 

Bankavviklingsfondet (Resolution Fund), et nasjonalt
fond, foreslås etablert ved avgiftsinnbetaling fra 
bankene. Hensikten er å unngå at myndighetene må
bære kostnadene ved bankkriser. Som nevnt foreslås det
at kreditorene og aksjonærene skal bære kostnadene.
Nye likviditetskrav og soliditetskrav samt økte krav til
innskuddsgarantifondenes størrelse vil bidra til å styrke
banksektoren. På den bakgrunn vil behovet for et godt
kapitalisert bankavviklingsfond være mindre.

Innskuddsgarantifondets fremtidige rolle
En annen aktuell problemstilling er forholdet mellom
innskuddsgarantifondene og bankavviklingsfondene.
Etter Kommisjonens forslag skal også innskuddsgaranti-
fondet kunne anvendes til løsning av krise i en bank
slik tilfellet er i Norge.  Formålet mellom fondene er
imidlertid forskjellige. Innskuddsgarantifondet har som
primæroppgave å sikre innskyterne, og fondet kan etter
forslaget til nye europeiske regler ikke bistå til løsninger
som er mer kostbare enn ren innskuddsdekning.
Bankavviklingsfondene skal i første rekke sikre den
finansielle stabilitet. Det kan derfor forekomme tilfeller
med konflikter i løsningsvalg og om hvilken institusjon
som skal bære den økonomiske byrden. En mulighet
som illustreres kan være at enkelte land velger å slå 
sammen de to fondene. 



Organisasjon
Etter valg på generalforsamlingen 25.03.10, og valg av leder og nestleder på etterfølgende styremøte den 10.06.10,
fikk styret følgende sammensetning:

• Adm. direktør Finn Haugan, SpareBank1 SMN, leder (på valg i 2011)
• Konserndirektør Ottar Ertzeid, DnB NOR Bank ASA, nestleder, (på valg i 2012)
• Konserndirektør Kate Henriksen, Sparebanken Vest (på valg i 2011)
• Adm. banksjef Geir-Tore Nielsen, Lillestrøm Sparebank (på valg i 2012)
• Adm. direktør Gunn Wærsted, Nordea Bank Norge ASA, (på valg i 2011)

Styremedlemmer oppnevnt av det offentlige: 

• Direktør Kristin Gulbrandsen, Norges Bank
• Finanstilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo, Finanstilsynet

Leder og nestleder velges for ett år om gangen.

Følgende ble i nummerert rekkefølge valgt til varamedlemmer:

1. Banksjef Oddstein Haugen, Luster Sparebank (på valg i 2011)
2. Viseadm. direktør Jan-Frode Janson, Fokus Bank (på valg i 2012)
3. Adm. banksjef Odd Nordli, Aurskog Sparebank (på valg i 2012)
4. Adm. banksjef Åsmund Kåre Rørvik, Kvinnherad Sparebank (på valg i 2011)
5. Adm.direktør Lisbet K. Nærø, BN Bank ASA (på valg i 2012)

1. varamedlem møter fast i styret.

I tillegg ble følgende oppnevnt som varamedlemmer fra det offentlige:

• Direktør for finans- og forsikringstilsyn Emil Steffensen, Finanstilsynet 
• Direktør Arild J. Lund, Norges Bank

Følgende ble valgt til medlemmer av valgkomiteen:

• Banksjef Ivar Fjærtoft, SpareBank 1 Gran, leder (på valg i 2011)
• Adm. direktør Trond Mellingsæter, Fokus Bank, (på valg i 2012)
• Banksjef Roar Hoff, DnB NOR Bank ASA (på valg i 2011)
• Adm. direktør Raimond Pettersen, Bank2 ASA (på valg i 2012)
• Konsernsjef Øivind Gaarder, Jernbanepersonalets Sparebank (på valg i 2012)

Adm. direktør Arne Hyttnes, Finansnæringens Fellesorganisasjon, er forretningsfører i fondet.

Investeringsdirektør Sigmund Frøyen leder Kapitalforvaltningen, som har 7 ansatte. Direktør Sonja Lill Flø
Myklebust leder Revisjonskontoret som også har 7 ansatte. Seniorkonsulent Per Tjensli er styresekretær.

I tillegg trekker Bankenes sikringsfond på ressurser i FNO når saksomfanget tilsier det.
.

Sikringsfondets organer

SIKRINGSFONDETS ORGANER ÅRSRAPPORT 2010

44



ÅRSRAPPORT 2010 ORGANISASJONSPLAN

45

Organisasjonsplan pr. 01.01.11

STYRE

GENERALFORSAMLING
(140 medlemmer)

CONTROLLER
Blanca Krovak

Ida Skaar

For øvrig benytter Sikringsfondet ressurser fra FNO ved behov. 

KAPITALFORVALTNINGEN
Investeringsdirektør

Sigmund Frøyen

FORRETNINGSFØRER
Arne Hyttnes

REVISJONS-
KONTORET

Direktør Sonja Lill F.
Myklebust

STYRE-
SEKRETÆR

Per Tjensli

SIKRINGSFONDET
Direktør

Sonja Lill F. Myklebust
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A 
Andebu Sparebank
Arendal og Omegns Sparekasse
Askim Sparebank 
Aurland Sparebank 
Aurskog Sparebank

B 
Bamble og Langesund Sparebank
Bank Norwegian AS
Bank 1 Oslo AS
Bank2 ASA
Berg Sparebank
Bien Sparebank AS 
Birkenes Sparebank
Bjugn Sparebank
Blaker Sparebank
BNbank ASA
Bud, Fræna og Hustad Sparebank
Bø Sparebank

C
Cultura Sparebank

D 
DnB NOR Bank ASA
Drangedal og Tørdal Sparebank

E 
Eidsberg Sparebank
Etne Sparebank
Etnedal Sparebank 
Evje og Hornnes Sparebank

F 
Fana Sparebank
Flekkefjord Sparebank
Fornebu Sparebank

G 
Gildeskål Sparebank
Gjensidige Bank ASA
Gjerstad Sparebank
Grong Sparebank
Grue Sparebank

H
Halden Sparebank
Haltdalen Sparebank
Harstad Sparebank
Haugesund Sparebank
Hegra Sparebank
Helgeland Sparebank
Hjartdal og Gransherad Sparebank
Hjelmeland Sparebank
Hol Sparebank
Holla og Lunde Sparebank 
Høland og Setskog Sparebank 
Hønefoss Sparebank 

I 
Indre Sogn Sparebank

J
Jernbanepersonalets Sparebank

K 
Klepp Sparebank
KLP Banken AS
Klæbu Sparebank
Kragerø Sparebank 
Kvinesdal Sparebank

L 
Landkreditt Bank AS
Larvikbanken Brunlanes Sparebank
Lillesands Sparebank 
Lillestrøm Sparebank
Lofoten Sparebank
Lom og Skjåk Sparebank
Luster Sparebank

M 
Marker Sparebank
Meldal Sparebank
Melhus Sparebank

N 
Nes Prestegjelds Sparebank
Nesset Sparebank
Netfonds Bank ASA
Nordea Bank Norge ASA
Nordlandsbanken ASA
Nøtterø Sparebank

O
OBOS
Odal Sparebank 
Ofoten Sparebank
Opdals Sparebank
Orkdal Sparebank

P
Pareto Bank ASA   

R 
Rindal Sparebank
Rygge-Vaaler Sparebank 
Rørosbanken Røros Sparebank

S 
Sandnes Sparebank
Santander Consumer Bank AS
SEB Privatbanken ASA
Selbu Sparebank
Seljord Sparebank 
Skudenes & Aakra Sparebank
Soknedal Sparebank
SpareBank 1 Buskerud – Vestfold
SpareBank 1 Gudbrandsdal
SpareBank 1 Hallingdal
SpareBank 1 Modum
SpareBank 1 Nord-Norge
SpareBank 1 NordVest
SpareBank 1 Ringerike Hadeland
SpareBank 1 SMN
SpareBank 1 SR-Bank
SpareBank 1 Søre Sunnmøre
SpareBank 1 Telemark
Sparebanken Hardanger
Sparebanken Hedmark
Sparebanken Hemne

Sparebanken Møre
Sparebanken Narvik
Sparebanken Pluss
Sparebanken Sogn og Fjordane
Sparebanken Sør 
Sparebanken Vest 
Sparebanken Øst
Spareskillingsbanken
Spydeberg Sparebank
Stadsbygd Sparebank
Storebrand Bank ASA
Strømmen Sparebank
Sunndal Sparebank 
Surnadal Sparebank
Søgne og Greipstad Sparebank

T
Terra Kortbank AS
Time Sparebank
Tinn Sparebank
Tolga- Os Sparebank
Totens Sparebank 
Trøgstad Sparebank
Tysnes Sparebank

V
Valle Sparebank
Vang Sparebank 
Vegårshei Sparebank 
Verdibanken ASA
Vestre Slidre Sparebank
Vik Sparebank 
Voss Sparebank
Voss Veksel- og Landmandsbank ASA

W
Warren Bank AS

Y
yA Bank ASA

Ø
Ørland Sparebank 
Ørskog Sparebank
Øystre Slidre Sparebank

Å 
Åfjord Sparebank
Aasen Sparebank

Filialmedlemskap 
(jfr lovens § 2-2)
Fokus Bank filial av Danske Bank
Handelsbanken AB NUF i Norge
Nordnet Bank filial av Nordnet Bank AB
SkandiaBanken AB filial Norge 
Swedbank Norge filial av Swedbank AB
BlueStep Finans AB, Filial Oslo

Medlemmer i Bankenes sikringsfond pr. 01.01.11
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Vedtatt på konstituerende generalforsam-
ling i Bankenes sikringsfond 22.06.04,
stadfestet av Finansdepartementet
09.09.04, og deretter endret på 
generalforsamling 19.04.05, 26.04.06,
og 26.04.07.
Stadfestet av departementet i brev
26.09.06, og 16.05.07

Kap. I  Medlemskap og formål

§ 1 Opprettelse og medlemskap 

(1) Bankenes sikringsfond (heretter kalt
Sikringsfondet) ble opprettet ved lov
25.06.04 om endringer i banksikrings-
loven ved at Sparebankenes og
Forretningsbankenes sikringsfond ble
slått sammen. Endringsloven trer i
kraft 01.07.04. Fondets virksomhet
reguleres av lov 06.12.96 nr. 75 om
sikringsordninger for banker og
offentlig administrasjon m.v. av
finansinstitusjoner (heretter kalt
loven).

(2) Fondet har sitt forretningskontor i
Oslo.

(3) Institusjoner med rett eller plikt til
medlemskap i Bankenes sikringsfond:

a. Sparebanker og forretningsbanker
med hovedsete i Norge skal være
medlem av Sikringsfondet.

b. Kongen kan bestemme at andre 
kredittinstitusjoner med hovedsete i
Norge skal være medlem av
Sikringsfondet.

c. Kredittinstitusjon med hovedsete i
EØS-området som mottar innskudd
fra allmennheten gjennom filial her i
riket, har rett til å bli medlem av 
innskuddsgarantiordningen dersom
innskuddsgarantiordningen i filialens
hjemland ikke kan anses å gi filialens
innskytere like god dekning som 
følger av loven.

d. Kongen kan bestemme at filial av 
kredittinstitusjon med hovedsete i
stat utenfor EØS-området, skal være
medlem av innskuddsgaranti-
ordningen.

(4) Kongen kan fastsette nærmere regler
om medlemskap for filialer av uten-
landske kredittinstitusjoner, jf. bank-
sikringsloven § 2-2 tredje ledd.

(5) Sikringsfondet er et selvstendig 
rettssubjekt. Ingen medlemmer 
har eiendomsrett til noen del av
Sikringsfondet.

§ 2 Formål

(1) Sikringsfondet har som formål å sikre
innskuddsforpliktelsene til medlem-
mene gjennom innskuddsgarantien
etter § 15.

(2) For å sikre at et medlem som nevnt i
§ 1 tredje ledd bokstav a og b kan
oppfylle sine forpliktelser eller videre-
føre virksomheten, eventuelt få 
overført virksomheten til annen 
institusjon, kan fondet også yte støtte
etter reglene i § 17 og § 18.

§ 3 Innsynsrett hos medlemmene 

(1) Sikringsfondet kan pålegge medlem-
mene den rapporteringsplikt som er
nødvendig for fondets beregning av
årlig avgift.

(2) Sikringsfondet kan granske medlem-
menes regnskaper og revisjonsfor-
hold og vurdere deres forvaltning. I
den sammenheng kan fondet kreve
at et medlem skal fremlegge de
dokumenter og opplysninger som
fondet anser nødvendig.

Kap. II  Sikringsfondets kapital

§ 4 Sikringsfondets ansvarlige kapital 

(1) Sikringsfondets samlede ansvarlige
kapital skal til enhver tid minst være
lik summen av 1,5 % av samlede
garanterte innskudd hos medlem-
mene og 0,5 % av summen av 
beregningsgrunnlagene for kapital-
dekningskravene for medlemmer
som nevnt i § 1 tredje ledd bokstav a
og b. Kapitalen skaffes til veie
gjennom avgifter og garantier i 
henhold til §§ 5 og 6. Kravene kan 
fravikes i forskrift med mindre annet
er bestemt i lov eller forskrift.

(2) Ved beregning av de samlede 
garanterte innskudd hos medlem-
mene etter første ledd, legges til
grunn et gjennomsnitt av medlem-
menes innskudd ved utløp av tredje
og fjerde kvartal i kalenderåret to år
før innbetalingsåret samt første og
annet kvartal i kalenderåret før inn-
betalingsåret. Tilsvarende gjøres ved
beregning av summen av 
beregningsgrunnlagene for kapital-
dekningskravene.

§ 5 Avgift fra medlemmene 

(1) Medlemmene skal hvert år betale en
avgift til fondet, med mindre fondets
egenkapital etter siste års regnskap

overstiger minstekravet etter § 4.
Kravene kan fravikes i forskrift med
mindre annet er bestemt i lov eller
forskrift.

(2) Avgiften beregnes i samsvar med
bestemmelsene i lovens § 2-7 og 
§ 2-9 med tilhørende forskrifter.

(3) Styret skal hvert år innen 1. mai sende
melding til de enkelte medlemmer
om størrelsen av den avgift som skal
innbetales. Frist for innbetaling 
fastsettes av styret.

(4) Nytt medlem i fondet som har drevet
virksomhet før inntreden, betaler
avgift i henhold til særskilt vedtak
fastsatt av Finansdepartementet.

§ 6 Garanti fra medlemmene 

(1) I den utstrekning Sikringsfondets
midler ikke utgjør den i § 4 fastsatte
minstestørrelse, skal det manglende
dekkes ved avgivelse av garanti-
erklæringer fra medlemmene.
Garantibeløpet for hvert medlem
beregnes forholdsmessig på samme
måte som avgiftsplikten i henhold til
§ 5. Krav på innbetalinger i henhold til
garantiansvaret kan for ett enkelt år
ikke overstige 1/10 av minstekravet til
Sikringsfondets samlede ansvarlig
kapital etter § 4.

(2) Styret foretar fordelingen av garanti-
beløpene. Fordelingen skal ombereg-
nes hvert år, samtidig med 
beregningen av fondets samlede
ansvarlige kapital etter § 4.

(3) Styret bestemmer hvorledes garanti-
erklæringene fra medlemmene skal
utformes og påser at erklæringene
blir innhentet.

(4) Styret fastsetter om og hvordan
garantiansvaret skal sikres.

§ 7 Plassering av Sikringsfondets 
midler 

(1) Innenfor de rammer som følger av
reglene nedenfor, skal styret fastsette
strategi og retningslinjer for forvalt-
ning av Sikringsfondets midler basert
på hensynet til en betryggende for-
valtning, god avkastning, nødvendig
likviditet og etisk forvaltning.

(2) Plasseringen skal skje innenfor føl-
gende rammer.

a. Minimum en tredjedel av fondets
midler i norske og utenlandske stats-
og statsgaranterte obligasjoner.

Sikringsfondets vedtekter
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b. Fondet kan ikke plassere midler 
direkte eller indirekte i aksjer,
grunnfondsbevis eller annen ansvar-
lig kapital utstedt av norske banker
eller i morselskap i finanskonsern som
omfatter norske banker, med mindre
dette skjer som et støttetiltak etter
banksikringsloven § 2-12.

§ 8 Låneopptak 

(1) Styret kan beslutte at fondet skal
oppta lån hvis dette er nødvendig for
oppfyllelse av fondets formål.

Kap. III  Sikringsfondets 
organer

§ 9.Generalforsamlingen

(1) Fondets øverste myndighet er 
generalforsamlingen. På general-
forsamlingen har hver medlems-
institusjon én representant og én
stemme med mindre Kongen har
bestemt noe annet. En medlems-
institusjon kan benytte en møte-
berettiget representant for en annen
medlemsinstitusjon som fullmektig.

(2) Ordinær generalforsamling holdes en
gang hvert år, og skal så vidt mulig
holdes innen utgangen av juni.

(3) Generalforsamlingen innkalles av 
styret. Innkalling til ordinær general-
forsamling skal skje ved brev som
sendes medlemsinstitusjonene senest
14 dager før generalforsamlingen.
Fortegnelse over saker som ønskes
behandlet på generalforsamlingen,
må være sendt medlemsinstitusjone-
ne senest 1 uke før generalforsam-
lingen. Generalforsamlingen kan ikke
treffe endelig beslutning i andre saker
enn de som er ført opp i forteg-
nelsen.

(4) Forslag som en medlemsinstitusjon
ønsker behandlet på den ordinære
generalforsamling må fremsettes
skriftlig. Slike forslag bør sendes i god
tid før innkallingen skjer, og må
senest være mottatt av fondet tre
uker før generalforsamlingen.

(5) Ekstraordinær generalforsamling 
holdes når styret finner det nødven-
dig, eller når minst 10 medlems-
institusjoner eller medlems-
institusjoner som samlet represen-
terer mer enn 10 % av medlems-
institusjonenes samlede forvaltnings-
kapital forlanger det, og samtidig
angir hvilke saker som de vil ha
behandlet. Innkalling til ekstra-

ordinær generalforsamling skal skje
skriftlig, slik at varselet kan påregnes
å være mottatt av alle medlems-
institusjoner senest åtte kalender-
dager før generalforsamlingen.

(6) Generalforsamlingen ledes av styrets
leder, og i styrelederens forfall av
styrets nestleder. Har begge forfall,
velges møtelederen av generalfor-
samlingen. Det skal føres protokoll for
generalforsamlingen under møte-
lederens ansvar. Protokollen skal
godkjennes og underskrives av møte-
lederen og av to andre møtedeltakere
som velges på møtet.

(7) Med mindre annet er særlig bestemt i
vedtektene, gjør generalforsamlingen
vedtak med enkelt flertall. I tilfelle av
stemmelikhet gjør møtelederens
stemme utslaget, unntatt ved valg
hvor avgjørelsen treffes ved lodd-
trekning.

(8) Generalforsamlingen vedtar vedtek-
ter for Sikringsfondet og kan fastsette
instruks for styret.

(9) På den ordinære generalforsamling
behandles:

a. Årsberetning.
b. Regnskap og revisors beretning.
c. Fastsettelse av godtgjørelse til de

tillitsvalgte og revisor.
d. Valg av styremedlemmer med

varamedlemmer.
e. Valg av medlemmer til valgkomiteen.
f. Andre saker som av styret er ført opp

til behandling.
g. Forslag fra medlemsinstitusjonene.

§ 10 Valgkomiteen 

(1) På generalforsamlingen velges en
valgkomité som skal forberede
valgene til neste ordinære generalfor-
samling. Forslag til medlemmer av
valgkomiteen fremmes av styrets
valgte medlemmer.

(2) Valgkomiteen skal ha fem medlem-
mer, som velges for to år blant
representanter for medlemsinstitu-
sjonene. Et medlem bør fortrinnsvis
kun gjenvelges én gang.
Generalforsamlingen utpeker
komiteens leder.

§ 11 Styret 

(1) Styret består av syv medlemmer. Fem
medlemmer og fem varamedlemmer
i nummerert rekkefølge velges av
generalforsamlingen, fortrinnsvis
blant de adm. direktører i medlems-

institusjonene. Ett medlem med vara-
medlem oppnevnes av Norges Bank
og ett medlem med varamedlem
oppnevnes av Finanstilsynet.

(2) De valgte medlemmer og varamed-
lemmer velges for to år. Ved valgene
skal det legges vekt på hensynet til
en balansert representasjon fra
medlemsinstitusjoner av forskjellig
størrelse og karakter. Et medlem bør
fortrinnsvis kun gjenvelges to ganger.

(3) Styret velger selv blant sine medlem-
mer leder og nestleder for ett år om
gangen.

(4) For gyldig styrevedtak kreves at minst
fire styremedlemmer er til stede og er
enige i vedtaket, med mindre annet
følger av § 15 femte ledd eller § 17
tredje ledd nedenfor.

(5) Styremøte holdes så ofte lederen
finner det nødvendig eller når minst
to styremedlemmer forlanger det.
Innkalling til styremøte skal så vidt
mulig skje skriftlig. I innkallingen skal
oppgis de saker som skal behandles.
Forretningsføreren foretar innkallelse
på vegne av styrelederen.

(6) Om det anses nødvendig av tidsmes-
sige grunner, kan styrets leder velge å
fremlegge en sak for styret til skriftlig
behandling. Vedtak kan likevel ikke
treffes ved skriftlig behandling
dersom et styremedlem krever saken
behandlet på styremøte. Vedtak
truffet ved skriftlig behandling skal
forelegges for og protokolleres på
første styremøte.

(7) Over styrets forhandlinger føres
protokoll under lederens ansvar.
Hvert styremedlem kan kreve å få
protokollert sin stemmegivning.
Protokollen underskrives av to
styremedlemmer som styret opp-
nevner samt forretningsfører. Kopi av
protokollen skal sendes styremed-
lemmene.

(8) Styrets medlemmer tilkommer godt-
gjørelse for sitt arbeid, som fastsettes
av generalforsamlingen.

§ 12 Styrets funksjoner 

(1) Styret leder Sikringsfondets
virksomhet.

(2) Styret skal bl.a.:

a. Foreta innkalling til ordinære og
ekstraordinære generalforsamlinger.

b. Treffe beslutninger om avgiftsinnkre-
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ving og innhenting av garantierklær-
inger m.v. i medhold av vedtektenes 
§ 5 tredje og fjerde ledd og § 6 annet,
tredje og fjerde ledd.

c. Fastsette strategi og retningslinjer for
forvaltningen av Sikringsfondets 
midler etter § 7 og treffe beslutning
om låneopptak etter § 8.

d. Ansette en forretningsfører for
Sikringsfondet, og fastsette dennes
instruks og godtgjørelse.

e. Treffe beslutninger til iverksettelse av
innskuddsgarantien eller om støtte-
tiltak i medhold av vedtektenes §§ 15,
16, 17 og 18.

(3) Styrets adgang til å forplikte
Sikringsfondet:

a. Fondet forpliktes ved underskrift av
styrets leder eller av minst to styre-
medlemmer i fellesskap.

b. Styret kan gi forretningsføreren
begrenset fullmakt til å opptre på
fondets vegne.

§ 13 Revisjon 

(1) Generalforsamlingen skal velge en
statsautorisert revisor til å utføre revi-
sjonsarbeidet. Revisor avgir beretning
til generalforsamlingen.

§ 14 Taushetsplikt 

(1) Tillits- og tjenestemenn og revisorer i
Sikringsfondet skal avgi erklæring om
taushetsplikt med hensyn til de 
forhold som de i stillings medfør får
kjennskap til.

Kap. IV  Fondets innskudds-
garanti og støtten til 
medlemsinstitusjonene

§ 15 Innskuddsgaranti 

(1) Sikringsfondet plikter å dekke tap
som en innskyter har på innskudd i
en medlemsinstitusjon. Med inn-
skudd menes her enhver kreditsaldo
på konto som lyder på navn, samt 
forpliktelser etter innskuddsbevis til
navngitt person, unntatt innskudd fra
andre finansinstitusjoner. Som 
innskudd regnes her også tilgode
havende etter oppdrag om betalings-
overføring eller andre vanlige bank-
tjenester, samt ikke forfalte renter.

(2) Dersom en innskyter har innskudd
som samlet overstiger 2 mill. kroner i
vedkommende medlemsinstitusjon,
plikter ikke fondet å dekke tap på den
del av samlede innskudd som over-
stiger dette beløp. Samlede innskudd

skal reduseres med den enkelte inn-
skyters forfalte forpliktelser etter
andre avtaleforhold dersom med-
lemsinstitusjonen har adgang til å
motregne innskudd og forpliktelser.
Kongen kan i forskrift bestemme at
grensen for pliktig dekning kan settes
høyere enn 2 mill. kroner for enkelte
spesielle typer innskudd eller for inn-
skudd fra særskilte innskytere.

(3) Fondet plikter ikke å dekke tap på:

a. innskudd fra verdipapirfond og andre
foretak for kollektiv investering

b. innskudd som har uvanlig høy rente
eller andre økonomiske fordeler når
slike fordeler har bidratt til å forverre
institusjonenes økonomiske situasjon.

(4) Fondet har ikke adgang til å dekke
tap på:

a. innskudd fra selskaper i samme 
konsern som medlemsinstitusjonen

b. innskudd som består av utbytte av en
straffbar handling det foreligger 
rettskraftig dom for.

(5) Vedtak om å dekke tap utover det
Sikringsfondet plikter å dekke etter
første og annet ledd ovenfor, krever
tilslutning fra minst fem styremed-
lemmer.

§ 16  Oppgjør under 
innskuddsgarantien 

(1) Fondet skal dekke tap på innskudd i
samsvar med lovens § 2-11.

§ 17 Støttetiltak 

(1) For å sikre at en medlemsinstitusjon
som nevnt i § 1 tredje ledd bokstav a
og b kan oppfylle sine forpliktelser
eller videreføre virksomheten, eventu-
elt få overført virksomheten til annen
institusjon, kan fondet yte støtte ved:

a. å stille garanti eller gi annen støtte for
å sikre eller dekke tap på innskudd
som ikke blir dekket etter § 15 
ovenfor

b. å gi støtteinnskudd, lån eller garanti
for lån eller oppfyllelse av andre 
forpliktelser

c. å tilføre egenkapital eller stille egen-
kapitalgaranti for at virksomheten
kan fortsette eller avvikles

d. å dekke tap som likviditets- og 
soliditetssvikt har påført kreditorer
eller bestemte grupper av disse

(2) Støtte til medlemsinstitusjon kan i
stedet gis til morselskap i finans-
konsern. Morselskapet skal i så fall gi

støtten direkte til medlems-
institusjonen.

(3) Vedtak om støtte kan bare fattes
innenfor de rammer som følger av 
§ 19. Ved vurdering av om støtte skal
gis skal styret legge særlig vekt på
hensynet til den alminnelige tillit til
banksystemet samt hensynet til 
fondets økonomi. Herunder bør 
vurderes hvilke kostnader som vil
være forbundet med bruk av støtte-
tiltak sammenlignet med de 
kostnader som vil kunne påløpe hvis
saken skulle ende med offentlig
administrasjon og utbetaling etter
innskuddsgarantien. Et vedtak om
støtte krever tilslutning fra minst fem
styremedlemmer, og begrunnelsen
skal fremgå av fondets styreprotokoll.

§ 18 Vilkår for støtte

(1) Fondets styre avgjør om og i hvilken
utstrekning en medlemsinstitusjon
skal gis støtte som nevnt i § 17 oven-
for, og på hvilken måte dette skal skje.

(2) Medlemsinstitusjon som mottar støt-
te fra fondet skal gjennomføre de til-
tak som fondets styre fastsetter for å
sikre mot tap. Medlemsinstitusjonen
skal gi regelmessige innberetninger
til fondets styre om medlemsinstitu-
sjonens stilling og virksomhet etter
nærmere bestemmelser av styret i
Sikringsfondet.

(3) Fondets styre kan kreve at en med-
lemsinstitusjon som mottar støtte fra
fondet tar opp forhandlinger om
sammenslutning med annen med-
lemsinstitusjon eller annen finans-
institusjon, eller at det gjennomføres
endringer i medlemsinstitusjonens
ledelse eller dens virksomhet.

§ 19  Maksimumsgrense for
Sikringsfondets samlede forpliktelser 

(1) Styret kan ikke treffe vedtak etter § 17
og § 18 med mindre fondets gjen-
værende kapital etter støttetiltaket
sammen med fremtidige innbetaling-
er av årsavgift og garantikapital samt
annen kapitaltilgang antas å være 
tilstrekkelig til å sikre fondets for-
pliktelser etter innskuddsgaran
tiordningen.

(2) Sikringsfondet kan ikke uten 
samtykke fra departementet som
omhandlet i lovens § 2-12 sjette ledd,
stille garanti eller påta seg andre
forpliktelser i anledning innskudds-
garanti eller støttetiltak som til 
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sammen utgjør mer enn to ganger
fondets minstekapital etter § 4.

Kap. V  Årsberetning og 
regnskap 

§ 20  Årsberetning 

(1) Årsberetning om Sikringsfondets 
virksomhet avgis for den ordinære
generalforsamling av styret. Den skal
medsendes innkallelsen til general-
forsamlingen. Årsberetningen skal
underskrives av det samlede styre og
paraferes av forretningsføreren.

§ 21 Regnskap 

(1) Sikringsfondets regnskap avlegges
for kalenderåret. Overskuddet 
tillegges kapitalen.

(2) Forretningsføreren skal innen 
utgangen av mars måned avgi utkast
til revidert årsregnskap til styret.

(3) Regnskapet skal underskrives av det
samlede styre og paraferes av 
forretningsføreren.

(4) Regnskapet medsendes innkallelsen
til den ordinære generalforsamling.

Kap. VI  Endring av 
vedtektene m.v.

§ 22  Vedtekter 

(1) Vedtak om endring av vedtektene
krever to tredjedeler av de avgitte
stemmer. Vedtaket kan ikke settes i
verk før det er godkjent av Kongen.
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