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I år har vi valgt å la norske mynter – 
representert ved kronestykker – illustrere 
årsrapporten i tillegg til tall, sammenstillinger 
og artikler.

Det første kronestykket ble utgitt i 1875. 
Vi presenterer totalt 6 myntutgivelser som 
omfatter tre konger. Den siste kroneutgivelsen 
som er med i denne årsrapporten, ble produsert 
i årene mellom 1974 og 1991.

Kronemynt, 1 kr/30 skilling 1875
Ved lov av 4.juni 1873 ble krone/øre innført som 
betegnelse til erstatning for speciedaler/skilling. 
I overgangen var begge betegnelser på mynten. 
Enkronemynten var i sølv, og representerte sølvverdien.

Konge i Norge var Oscar II. Han var konge i Norge fram til
unionsoppløsningen i 1905. Hans valgspråk var: 
«Broderfolkenes vel».

Oscar II var velutdannet og utfoldet et mangesidig forfatterskap. 
I tillegg til historiske og militære avhandlinger, utga han også 
en diktsamling.
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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. Bankenes Sikringsfond sin virksomhet
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 kredittinsti-
tusjoner 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.

Bankenes sikringsfond har som formål å sikre
innskuddene i medlemsbedriftene slik at innskudd på
inntil to millioner kroner per innskyter per bank er
garantert dersom et medlem ikke klarer å gjøre opp for
seg. Alle banker hjemmehørende i EØS-land har
tilsvarende ordninger. EUs bestemmelser tilsier en
garanti på minst 20 000 euro. På fondets webside
(www.bankenessikringsfond.no) er det en oversikt over
hva dekningen er i de forskjellige land. Den norske
sikringsordningen er høyere enn hva som gjelder i de
fleste andre land.

En av 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, og øvelser gjennomføres. Bankenes
sikringsfond har ikke tilstrekkelig bemanning til å
kunne håndtere krisesituasjoner. Det er således etablert
forpliktende avtaler med Finansnæringens Hovedorga-
nisasjon og Sparebankforeningen om tilgang på ekstra
ressurser dersom en krise skulle inntreffe. 

For å kunne møte en eventuell krisesituasjon har
Sikringsfondet over tid bygget opp betydelige midler,
og fondet er i dag fullt kapitalisert i henhold til lovens
minstekrav. Per 31. desember 2006 var egenkapitalen
16,5 milliarder kroner.

I sin daglige virksomhet har fondet 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 vedrørende innskudds-
garantiens dekningsområde mv. 

Videre har fondet en avdeling som har ansvaret for
kapitalforvaltningen i fondet med det formål å sikre en
best mulig avkastning på kapitalen. Ved siden av å
forestå implementeringen av de strategiske beslutninger
som styret fatter, har avdelingen også selv et forvalt-
ningsansvar og ivaretar også oppfølgingen av eksterne
forvaltere.

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

Årsrapporten for 2006 har mange likhetstrekk med fjorårets. Den forteller historien om 
et godt år både for medlemmene og for fondet. Medlemmene melder igjen om
rekordresultater takket være den særdeles gode utviklingen i norsk økonomi. Både
husholdninger og bedrifter forbedret sin økonomi i 2006, og resultatene for våre
medlemmer er et godt barometer på situasjonen i norsk økonomi.

Fondets avkastning ble igjen høyere enn det langsiktige avkastningskravet. Hovedgrunnen
til dette var det gode aksjemarkedet både ute og hjemme i fjor, men også gode prestasjoner
i kapitalforvaltningen bidro til dette. Den første faktoren ligger utenfor fondets herre-
dømme, mens den siste er et håndfast bevis på at de forvaltningsmessige beslutninger som
ble fattet i 2005 var gode.

Fondets risiko er knyttet både til den økonomiske utviklingen hos våre medlemmer og til den markedsrisiko som
ligger i investeringene. Disse to risikofaktorene henger naturlig sammen. Oppgangen i verdensøkonomien og i norsk
økonomi siden 2003 har slått alle forventninger, og resultert i kraftig kursoppgang for selskapene. Med betydelige
verdier investert i aksjer har dette bidratt til at fondet ikke har hatt behov for å kreve inn avgifter fra medlemmene
siden 2004, og det blir heller ingen avgift i 2007. 

Veksten hos våre medlemmer skaper imidlertid utfordringer for fondet i form av økt kapitalkrav, og den høye
veksten i fjor bidro til å redusere overdekningen i fondet. Noe av veksten i kapitalkravet vil imidlertid dempes i
årene som kommer som følge av regulatoriske endringer knyttet til nye kapitaldekningsregler, obligasjoner med
fortrinnsrett og effekten av filialisering. Like fullt er det på sin plass å minne om at det skal sterk rygg til for å tåle
oppgang. Økt press på ressursene kan lett resultere i overoppheting og tilbakeslag. Dette vil være den viktigste
utfordringen for penge- og finanspolitikken i de nærmeste årene.

Men det er ikke bare myndighetene som må tenke mindre ekspansivt, også våre medlemmer må være seg sitt ansvar
bevisst. Den høye kredittveksten de siste årene må etter hvert lande på mer normale vekstrater dersom man skal
unngå et tilbakeslag. Ansvaret her handler om utførelsen av bankhåndtverket der kundens betalingsevne er bankens
ansvar. Når fondet møter sine medlemmer i tiden som kommer, står dette spørsmålet øverst på dagsorden.

Fondet legger ned betydelige ressurser i å forebygge og redusere omfanget av kriser dersom medlemmer skulle
komme i vanskeligheter. I den sammenheng har det i regi av fondet pågått et prosjektarbeid for å kartlegge mulige
konsekvenser av en krise, med tanke på forebyggende tiltak. Prosjektgruppen har vært bredt sammensatt med
representanter fra de to næringsorganisasjonene, Kredittilsynet og Norges Bank og i høst avla det sin sluttrapport.
Det vises til egen temaartikkel som redegjør for dette arbeidet. 

Fondet skal ivareta viktige interesser både for medlemmene og for samfunnet. Når disse interessene blir utfordret, 
er det fondets plikt å ta dette opp med myndighetene. En slik sak er inntredelsesavgiften for nye medlemmer. 
Når fondet er fullt innbetalt som i dag, kan nye medlemmer få innpass i fondet nærmest uten kostnader. Dette er
urimelig både i forhold til øvrige medlemmer og i forhold til den risiko som fondet blir påført. Dette er bakgrunnen
for at man har fremmet forslag om at loven blir endret på dette punktet slik at nye medlemmer må betale avgift i 
5 år, uavhengig av fondets kapitalsituasjon.

Årsrapporten for 2006 har som mål å gi ulike interessegrupper innsyn i Sikringsfondets virksomhet. 
Vi håper at vi har lykkes med det.

Oslo, 15. mars 2007

Arne Skauge
Forretningsfører
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Bankenes sikringsfond hadde 141 medlemmer ved
utgangen av 2006. Gjennom året fikk fondet 2 nye
medlemmer, yA Bank ASA og Gjensidige Bank ASA.
Det var 2 fusjoner med 4 involverte banker. Tjeldsund
Sparebank fusjonerte med Ofoten Sparebank, og
Verran Sparebank fusjonerte med Grong Sparebank.
Tre utenlandske banker har søkt om filialmedlemskap,
Nordnet Securities Bank AB, Fokus Bank ASA i
forbindelse med omgjøring til filial av Danske Bank og
Kaupthing Bank hf., Island. 

Fondet var i 2006 ikke involvert i noen kriseaksjon, og
ingen banker ble satt under offentlig administrasjon.

Medlemmenes resultater i 2006
Foreløpige tall fra medlemmene viser kronemessig
resultatøkning fra 2005, som var et rekordår.
Resultattallene henger nær sammen med bankenes
sterke volumvekst og tilnærmet ingen netto tap på
utlån. Både rentenetto og kostnader i prosent av
gjennomsnittlig forvaltningskapital synker også i 2006,
mens andre inntekter opprettholdes.

Tapstallene preges av lave tall både med hensyn til
misligholdte og tapsutsatte lån og tapsavsetningene
reduseres som følge av dette. Alle bankene har i 2006
måttet følge den nye utlånsforskriften.

Likviditet og soliditet var tilfredsstillende for våre med-
lemmer i 2006. Det meldes om god tilgang på kapital,
men høy vekst legger også press på forholdstallene.

Det er ingen indikasjoner på at Bankenes sikringsfond i
den nærmeste fremtid vil bli belastet på grunn av
innskuddsgarantien.

Kapitalforvaltningen
Styret gjennomgår årlig investeringsstrategien for
fondet. Dagens strategi ble vedtatt og implementert i
2005. Behandlingen i 2006 ble i hovedsak anlagt som
en realitetssjekk av de sentrale forutsetninger som lå til
grunn for de valg man gjorde i 2005. Konklusjonene
ble at hovedelementene i investeringsstrategien videre-
føres for 2007. Noen justeringer ble gjort og disse
omtales nedenfor.

Den viktigste endringen ble innføringen av etisk for-
valtning som ny og grunnleggende innretning av stra-
tegien. Styret fant at denne endringen var så vesentlig
at man ønsket den forankret i vedtektene. Det er
således fremsatt forslag om endring av vedtektene på
årets generalforsamling. 

De nye vedtektene fastsetter styrets mandat for
kapitalforvaltningen som følger: 

Innenfor de rammer som følger av reglene nedenfor, skal
styret fastsette strategi og retningslinjer for forvaltning av
Sikringsfondets midler basert på hensynet til en betryg-
gende forvaltning, god avkastning, nødvendig likviditet og
etisk forvaltning.

De spesifikke vedtektsbestemmelser om at minst en
tredjedel av fondets midler skal være plassert i stats-
eller statsgaranterte obligasjoner og at fondet ikke kan
eie aksjer, grunnfondsbevis eller ansvarlige lån utstedt
av medlemmer, ligger fast.

Hensynet til en etisk forvaltning er valgt som en
grunnleggende innretning ut fra den overbevisning at
det vil understøtte avkastningsmålet i et langsiktig
perspektiv og at det således vil tjene medlemmenes
interesse. Retningslinjer for aktiviteten er basert på
internasjonale konvensjoner og man har i stor grad
støttet seg på det arbeidet Statens Pensjonsfond Utland
og andre har gjort på dette feltet, et felt som forøvrig
får stadig større betydning og oppmerksomhet og som
forhåpentligvis vil ha positiv effekt både på selskapenes
forretningsførsel og avkastningen i årene som kommer. 

I praksis innebærer ordningen at de selskaper man
mener bryter de etiske retningslinjer som er lagt til
grunn, ekskluderes fra fondets investeringsunivers.
Fondet har her inngått et samarbeid med DnB NOR
Kapitalforvaltning, som har innarbeidede rutiner for
screening og ekskludering av selskaper. Beslutninger
kommuniseres til fondet, som så beslutter ekskludering
for egen del. Leder av Kapitalforvaltningen instruerer så
fondets forvaltere om dette. Av ressursmessige årsaker
har man valgt en passiv eierskapsutøvelse også på dette
området.

Hensynet til en god avkastning reflekterer medlem-
menes ønsker om at kapitalavkastningen i fondet i
størst mulig grad bør møte den langsiktige veksten i
kapitalkravet. Veksten i kapitalkravet har i gjennom-
snitt vært 2 1/4 prosentpoeng utover risikofri rente de
siste 10 årene. Styret har på dette grunnlag fastsatt et
langsiktig avkastningskrav lik risikofri (nøytral) rente
pluss 2 prosentpoeng. Porteføljen er konstruert med
dette målet for øye og består av 30 prosent penge-
marked, 40 prosent obligasjoner, 25 prosent aksjer og 
5 prosent alternative investeringer. Benytter man de
historiske tall som rettesnor, er det grunn til å anta at
porteføljen vil kunne innfri dette avkastningskravet. 
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Hensynet til nødvendig likviditet og betryggende
forvaltning handler om å balansere ulike typer risiko.
De risikomessige beskrankninger er videreført gjennom
rammen for absolutt risiko (Value at Risk) på 10
prosent av fondets verdi og rammen for aktiv risiko
(Tracking Error) på 3 prosent relativt til indeks. 

Nødvendig likviditet sikres gjennom en høy andel
utenlandske verdipapirer og en høy andel statsobliga-
sjoner. Videre har man valgt å avstå fra ulike typer
alternative investeringer som hedgefond, private equity
fond, eiendomsfond, høyrente obligasjoner og direkte
investeringer i fremvoksende markeder. Den under-
liggende risiko i denne type investeringer er vurdert til
å være for ustabil i forhold til både likviditetsrisiko og
passivarisiko (fondets forpliktelse). 

Betryggende forvaltning handler også om å ha enhetlige
og sikre kontrollsystemer og en god forvalterorga-
nisasjon som kan bidra med verdiskapning. Kontrollene
utføres tilnærmet på daglig basis for å påse at begrens-
ningene som følger av Sikringsfondets vedtekter og
styrebeslutninger blir overholdt og med en månedlig
oppsummering til styret. Kontrollsystemene er bygget
opp rundt fondets globale bank- og depotforbindelse,
mens forvalterorganisasjon består av en internfor-
valtning i kombinasjon med eksterne forvaltere. Begge
deler fremstår som godt innarbeidet. 

Resultater i 2006 
2006 representerte det første hele driftsåret for den nye
investeringsstrategien som ble implementert i 2005.
Det er gledelig å konstatere at resultatene av viktige
strategiske og taktiske beslutninger ble svært gode i fjor.
Både valget av strategi, forvaltere og kontrollsystemer
levde således opp til forventningene. Videre bidro
gunstige markedsforhold og gode forvaltnings-
prestasjoner igjen til at fondet fikk en avkastning utover
det et normalt avkastningskrav skulle tilsi.

Regnskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt
drift. Fondets beholdning av verdipapirer vurderes som
handelsportefølje, og markedsverdi er lagt til grunn i
regnskapet. Det bokførte overskuddet for 2006 ble
1,159 milliarder kroner, mot et overskudd på 1,332
milliarder kroner i 2005. Overskuddet er foreslått
tillagt egenkapitalen i fondet.

Verdijustert forvaltningsresultat før omkostninger til
forvaltere ble 1,186 milliarder kroner. Dette represen-
terte en tidsvektet avkastning på 7,8 prosent. I forhold
til sin indeks fikk fondet en meravkastning på 1,4
prosentpoeng, tilsvarende 208 millioner kroner, et
særdeles tilfredsstillende resultat.

Bidraget fra aktivaklassene
Fordelt på de fire aktivaklassene, stod aksjer for 71
prosent av resultatet, pengemarkedet for 12 prosent,
obligasjoner for 10 prosent og absoluttforvaltningen for
7 prosent. Mens aksjer bidro mest til resultatet totalt
sett, stod obligasjoner for det største bidraget relativt til
indeks. 

Tabellen under viser resultatene for de ulike aktiva-
klasser før forvaltningshonorarer. Den er ikke helt
sammenlignbar med resultatregnskapet som følge av
verdijustering og at porteføljer er gruppert annerledes.
Absoluttforvaltningen har for eksempel resultater både
fra renter og aksjer.

Pengemarkedsavkastningen ble 3,1 prosent mot en
indeksavkastning på 2,8 prosent. Meravkastningen
skyldtes gode kredittvalg og innsnevring av rente-
differanser.

Obligasjonsavkastningen ble 1,8 prosent mot en
indeksavkastning på 0,6 prosent. Internasjonal rente-
oppgang ga lav avkastning totalt sett, mens den høye
meravkastningen skyldtes effekten av gode durasjons–
og valutaposisjoner i den globale renteforvaltningen.
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31.12.2006
Avkastning Avkastning Meravkastning Meravkastning

Aktivaklasser (MNOK) (%) (MNOK) (%)

Pengemarked 144 3,1 15 0,3
Obligasjoner 122 1,8 80 1,2
Aksjer 836 22,9 51 1,5
Absoluttforvaltning 84 11,6 62 8,8

Totalportefølje 1 186 7,8 208 1,4

Resultater for ulike aktivaklasser før forvaltningshonorarer 2006.



Aksjeavkastningen ble 22,9 prosent mot en indeksav-
kastning på 21,4 prosent. Norske aksjer fikk en
avkastning på 32,7 prosent mot en indeksavkastning på
32,4 prosent. Globale aksjer oppnådde en avkastning på
16,4 prosent mot en indeksavkastning på 14,3 prosent.
Meravkastningen for globale aksjer kom hovedsakelig fra
sektorene råvarer og finans.

Absoluttforvaltningen består av variert risiko fra taktisk
allokering, trendforvaltning i norske aksjer, relativ verdi i
internasjonale renter til ulike pengemarkedsplasseringer.
Avkastningen ble 11,6 prosent mot en indeksavkastning
på 2,8 prosent. Den taktiske allokeringen bidro mest til
meravkastningen gjennom overvekt i aksjer generelt og
norske aksjer spesielt.

Bidraget fra forvalterne
Med en meravkastning i fjor på 208 millioner kroner
eller 1,36 prosent, var det verdiskapningen fra forval-
terne som bidro til at avkastningen ble høyere enn det
langsiktige avkastningskravet. Tabellen øverst viser
fordelingen på internforvaltningen og eksternforvalt-
ningen. Den viser at verdiskapningen var høy begge
steder i 2006, som den også var i 2005.

Andre driftsinntekter
Andre driftsinntekter utgjorde 14,4 millioner kroner i
2006, hvorav inntekter vedrørende overtatt utlån til
Ålesund og Giske Tunnel og Bruselskap utgjorde 14,2
millioner kroner. 

Driftskostnader
De samlede driftskostnader for 2006 utgjorde 39,9

millioner kroner. Tilvarende tall for 2005 var 30,6
millioner kroner. Økningen skyldtes i hovedsak økte
eksterne forvaltningskostnader og økte avsetninger til
bonusutbetalinger som følge av gode prestasjoner av
kapitalforvalterne.

Styret vedtok i fjor et nytt bonusprogram for ansatte i
Kapitalforvaltningen som er direkte knyttet til den
meravkastning som skapes. Ordningen er en over-
skuddsdelingsmodell der overskuddet er definert som
årets meravkastning fratrukket de ordinære drifts-
kostnadene. Samlet bonus er fastsatt som en prosentvis
andel av overskuddet. 

Av de samlede driftskostnader utgjorde forvaltnings-
kostnadene 29,0 millioner kroner hvorav avsetning til
bonusutbetaling inklusive arbeidsgiveravgift utgjorde 4,7
millioner kroner. Dette ga en ordinær kostnadsprosent i
forvaltningen på 0,15 før bonusavsetning og en total
kostnadsprosent på 0,18 i 2006.

Finansiell stilling
Ved utgangen av året var 38,2 prosent av fondets eien-
deler plassert i stats- og statsgaranterte rentepapirer.
Tabellen nederst viser faktisk kapital under forvaltning
fordelt på de ulike aktivaklasser (eks. driftsmidler), og
tilsvarende fordeling for den strategiske indeksen. 
Fondet var ved starten av det nye året taktisk sett posi-
sjonert for stigende aksjekurser og renter. Ved årsskiftet
utgjorde Value at Risk 3,3 prosent og Tracking Error 0,4
prosent (ex ante) hvilket var godt innenfor de fastsatte
maksimalrammer for begge risikotall.
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Forvaltere Resultat Avk. Meravk. Meravk. Andel
(MNOK) (%) (MNOK) (%) meravk.(%)

Internforvaltningen 695 10,3 80 1,24 39
Eksternforvaltningen 491 5,6 128 1,38 61

Sum 1 186 7,8 208 1,36 100

31.12.2006 Markedsverdi (MNOK) Vekt (%)

Sikrings- Referanse- Sikrings- Referanse-
Aktivaklasse fondet indeks Differanse fondet indeks Differanse

Pengemarked 4 779 4 943 -164 29,0 30,0 -1,0
Obligasjoner 6 490 6 591 -101 39,4 40,0 -0,6
Aksjer 4 415 4 119 296 26,8 25,0 1,8
Absoluttforvaltning 793 824 -31 4,8 5,0 -0,2

Totalportefølje 16 477 16 477 0 100 100 0

Faktisk kapital under forvaltning fordelt på ulike aktivaklasser 2006.

Fordeling på internforvaltning og eksternforvaltning. 



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 2007 er beregnet til 15,967
milliarder kroner. Fondets egenkapital utgjorde 16,526
milliarder kroner. Fondet er således fullt kapitalisert
med virkning for hele 2007. Ved årsskiftet var over-
dekningen 559 millioner kroner. 

Positive utsikter for 2007
I likhet med 2005 ble 2006 et svært godt år både for
fondet og for medlemmene, og utsiktene for 2007
vurderes som gode. Veksten i norsk økonomi er høyere
enn antatt inn i det nye året. Arbeidsledigheten er på
rekordlave nivåer og fortsatt fallende og det meldes om
knapphet i mange næringer. Moderat lønnsvekst, pris-
fall på importerte varer og stabilt lave innenlandske
priser har bidratt til å holde inflasjonen nede, og under
de prognoser Norges Bank har lagt til grunn.
Kredittveksten er høy, boligprisene stiger og investerin-
gene i bedriftene øker. Dette har vært viktige drivere
for veksten og resultatene hos våre medlemmer i året
som gikk, og vil trolig bli det også i året som kommer.

Verdensøkonomien vokser også sterkere enn tidligere
antatt, særlig gjelder det for Asia og Europa, mens
veksttakten i USA er fallende etter at investeringene til
bolig har falt dramatisk. Selv om det er større balanse
regionene imellom sammenlignet med tidligere vil man
måtte regne med at lavere vekst i USA vil dempe
veksten i resten av verden. 

Høy vekst og stigende inflasjon både ute og hjemme
bidro til visse pengepolitiske innstramninger i fjor. 
I USA ble renten satt opp med 1 prosentpoeng, i EU
og Norge med 1,25 prosentpoeng, i Sverige med 1,5
prosentpoeng, i Storbritannia med 0,5 prosentpoeng, i
Japan med 0,25 prosentpoeng og i Kina med 0,54
prosentpoeng. Det ventes at rentene heves videre mot
et mer nøytralt nivå både i Norge, i EU og i Asia i
2007.

Inflasjonen er imidlertid fallende inn i det nye året,
etter markert fall i energi- og råvarepriser i andre halvår.
Årsaken er blant annet lavere vekst og -forventninger.
Det er således forventninger om en myk landing for
verdensøkonomien som dominerer, uten behov for
pengepolitiske stimuli.

Aksjemarkedene steg i fjor takket være rekordresultater
fra selskapene og fortsatt stimulerende pengepolitikk.
Stigende aksjemarkeder både ute og hjemme har stor
betydning både for forbrukernes og selskapenes tillit til
økonomien, og den positive trenden vil ventelig være
intakt også i året som kommer. Dog forventes det en
klart lavere vekst i selskapenes resultater og at sving-
ningene i markedet vil kunne øke.

Den finansielle stabilitet synes å være balansert.
Riktignok er kredittveksten fortsatt på et høyt nivå
både til husholdningene og etter hvert også til bedrift-
ene. Utsiktene for økonomien og sysselsettingen er
gode, og bankenes økonomi er god. Styret forventer
således at næringen vil unngå kriser også i året som
kommer, men konstaterer samtidig at risikoen for
tilbakeslag er økt.

For fondets del forventes det at avkastingen også i 2007
vil kunne møte det langsiktige avkastningskravet og at
aksjemarkedet igjen vil være hovedbidragsyter.

Administrasjon av banker i krise
Beslutningen om å utrede virkningene av at en bank
går over ende ble fattet i 2005 og Administrasjonen
fikk i oppgave å gjennomføre prosjektet innen
sommeren 2006. Mandatet hadde følgende utforming:

”Hovedoppgaven er å foreta en analyse av virkningene for
Bankenes sikringsfond av at en liten eller mellomstor bank
ikke klarer å dekke sine forpliktelser. Det skal vurderes
alternative løsninger. Dersom banken blir satt under
administrasjon, skal det særlig vurderes hvordan situasjon-
en skal håndteres for at innskyterne blir minst mulig
skadelidende. Også konsekvenser for låntakere, herunder
næringsdrivende, skal vurderes med sikte på minst mulige
skadevirkninger.”

Arbeidsgruppens innstilling ble behandlet på styre-
møtet 07. september 2006, og styret besluttet at saken
skulle sendes ut på høring til de organisasjoner som
hadde deltatt i utredningsarbeidet. 

I høringskommentarene ble det reist en rekke interes-
sante problemstillinger som ikke vil kunne finne sin
løsning gjennom denne rapporten, men som det skal
arbeides videre med i regi av Sikringsfondet og de
andre deltakende institusjonene. 

Endelig rapport foreligger, og den vil være et egnet
rammeverk for personer og organisasjoner som blir
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involvert i en eventuell fremtidig bankkrise. Rapporten
vil bli sendt alle medlemsinstitusjonene.

Nye medlemmer og inntredelsesavgift
Spørsmålet om inntredelsesavgift for nye medlemmer
har vært drøftet ved flere anledninger i styret. Spesielt
har saken blitt aktualisert etter at fondet ble fullt
kapitalisert. Spørsmålet har også engasjert både
Kredittilsynet og de to næringsorganisasjonene. 

Bakgrunnen er at i en situasjon der fondet er fullt
kapitalisert, betaler nye medlemmer en inntredelses-
avgift på kun 1,5 promille av ansvarlig kapital. Styret
har gitt uttrykk for at nye medlemmer på denne måten
nærmest kostnadsfritt får tilgang til en omfattende
sikringsordning, der eksisterende medlemmer har betalt
for den risiko nye medlemmer påfører fondet.

I møte den 28. november 2006 besluttet styret å
tilskrive Finansdepartementet og be om at arbeidet med
denne lovsaken får prioritet. I brevet som er datert
januar 2007 slutter Sikringsfondet seg til Kredittilsynets
forslag om at nye medlemmer i Sikringsfond blir pålagt
å dekke årlig avgift i fem år, selv om fondet er fullt
kapitalisert.

I brevet gjøres det oppmerksom på at det er særlig
viktig å klargjøre når det foreligger et nytt medlemskap.
Dette har relevans for filialer av utenlandske kreditt-
institusjoner med hovedsete i annen EØS-stat som
velger å konvertere fra ordinært medlemskap til
medlemskap gjennom tilleggsdekning (topping up).

Filialmedlemskap 
Bankenes sikringsfond har inngått en tosisidig avtale
med Insättningsgarantinämnden i Sverige, etter at
fondet mottok søknad om filialmedlemskap fra
Nordnet Bank AB. En parallell avtale er inngått
mellom norske og svenske tilsynsmyndigheter, slik at
banken - Nordnet Bank, filial Norge - har kunnet bli
innvilget filialmedlemskap, i samsvar med forskrift om
EØS-filialers medlemskap. 

Etter at Fokus Bank varslet om at banken ville søke om
endret status og bli en fililal av Danske Bank i Norge,
er det på samme måte inngått en avtale mellom
Bankenes sikringsfond og Garantifonden for indskydere
og investorer i Danmark. Kredittilsynet har på sin side
inngått en tilsynsavtale med Finanstilsynet. Banken kan
dermed fortsette sitt medlemskap i Bankenes sikrings-
fond, som filialmedlem, fra tidspunktet for omdan-
ningen. 

Bankenes sikringsfond har også mottatt søknad om
filialmedlemskap fra den islandske banken Kaupthing
Bank hf. Fondet har tatt kontakt med den islandske
garantiordningen med sikte på at det etableres
nødvendig avtalegrunnlag for at banken kan opptas
som filialmedlem.

Administrative forhold
Styret i Bankenes sikringsfond, inklusive første vara-
medlem som møter fast, består av sju menn og en
kvinne. Styret er bevisst på de samfunnsmessige for-
ventninger om tiltak for å fremme likestilling i styre og
ledelse.
Forretningsfører i fondet er adm. direktør Arne Skauge
i Finansnæringens Hovedorganisasjon. Han har
ansvaret frem til 1. juli 2007 når adm. direktør Arne
Hyttnes i Sparebankforeningen overtar vervet som
forretningsfører for tre år. Rotasjon av forretningsfører-
rollen var en del av avtalen mellom Finansnæringenes
Hovedorganisasjon og Sparebankforeningen i Norge.
Det forestående skiftet vil ikke medføre vesentlige
endringer i driften. 

Bankenes sikringsfond driver sin virksomhet fra to
steder i Oslo, Hansteensgate 2 der forretningsfører og
styresekretær er, og Universitetsgaten 8 der Revisjons-
kontoret og Kapitalforvaltningen holder til.
Administrasjonen består av 11 ansatte hvorav 4 er
kvinner. Kapitalforvaltningen vil styrke bemanningen
med 2 årsverk i 2007.
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Styret vedtok nye etiske retningslinjer for alle ansatte i
fjor. Disse inneholder blant annet bestemmelser om at
ingen ansatte kan eie grunnfondsbevis, aksjer eller
andre verdipapirer utstedt av medlemsforetak. For
ansatte i Kapitalforvaltningen er det innført bindingstid
på ett år for eierskap i enkeltaksjer, og rapporterings-
plikt knyttet til dette.

Fondet har avtale om bedriftshelsetjeneste. Sykefraværet
i 2006 var på 94 dager eller 3,9 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, 15. mars 2007

Finn Haugan Tom Grøndahl Jan Arveschoug
Styreleder Nestleder

Kristin Gulbrandsen Geir-Tore Nielsen Tom Ruud

Bjørn Skogstad Aamo Arne Skauge
Forretningsfører



Årsregnskap

RESULTATREGNSKAP

NOTE 2006 2005

Avgift fra  medlemmene 11 499.670 105.000

Resultat fra forvaltningsvirksomheten

Renter av bankinnskudd 4.218.894 8.766.352

Resultat rentepapirer 12 288.957.354 320.581.429

Resultat aksjer 13 890.580.314 1.018.427.657

Forvaltningsresultat 1.183.756.562 1.347.775.438

Andre driftsinntekter 14 14.367.553 15.002.104

Andre driftskostnader 15 -39.936.190 -30.632.235

Resultat for regnskapsåret 1.158.687.595 1.332.250.307

Disponering

Overført til Sikringsfondets egenkapital 1.158.687.595 1.332.250.307
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Finn Haugan Tom Grøndahl Jan Arveschoug
Styreleder Nestleder

Kristin Gulbrandsen Geir-Tore Nielsen Tom Ruud

Bjørn Skogstad Aamo Arne Skauge
Forretningsfører

BALANSE

NOTE 31.12.2006 31.12.2005

EIENDELER

Bankinnskudd 2 154.718.557 169.504.046

Utlån 3 28.174.812 36.226.712

Obligasjoner og sertifikater 4 11.809.410.170 11.164.324.847

Aksjer 5 4.395.872.319 4.047.590.767

Varige driftsmidler 6 680.539 645.000

Andre fordringer 7 49.018.719 9.358.144

Opptjente ikke forfalne renter 8 143.390.835 158.111.308

Sum eiendeler 16.581.265.951 15.585.760.824

GJELD OG EGENKAPITAL

Annen gjeld 9 43.510.517 204.610.796

Avsetning til forpliktelser 10 11.265.704 13.347.893

Sum gjeld 54.776.221 217.958.689

Sikringsfondets egenkapital 1 16.526.489.730 15.367.802.135

Sum gjeld og egenkapital 16.581.265.951 15.585.760.824

15. mars 2007
31. desember 2006
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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. Sikringsfondets
virksomhet reguleres av lov om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon m. v. av
finansinstitusjoner. 

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

Generelle vurderingsprinsipper
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 vil være FT Information (FTI), deretter Bloomberg.  Data
fra Reuters vil brukes til å supplere der dette er nødvendig.  Alle børsnoterte verdipapirer vil bli priset med de
offisielle publiserte sluttkurser.  Den offisielle prisen er normalt siste handelskurs, men kan i tilfeller være lik kjøp,
salg eller middel.

Finansielle instrumenter

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

Obligasjoner/sertifikater
Siste omsatte kurs vil være normen, men det kan i spesielle tilfeller innhentes manuelle priser fra megler-
miljøene. For obligasjoner vil det i de tilfeller offisiell børskurs ikke er tilgjengelig bli brukt en ISMA kvotering,
Bloomberg generisk pris eller en beregnet pris fra FTI.

Finansielle derivater
Sikringsfondet foretar løpende markedsverdiberegninger av alle derivater.  Beregningen tar utgangspunkt i
observerte markedsverdier for instrumenter hvor disse er tilgjengelig i et likvid marked.  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
vil bli verdsatt ved bruk av fondsforvalter eller meglere.

Aksjefutures/rentefutures
Alle futures blir priset fra JPM Futures interface som bruker Reuters priser. Aksje- og rentefutures gjøres opp
daglig som følge av foregående dagsmarkedsbevegelser. Verdiendringer på futures-kontrakter bokføres løpende
som realisert resultat.

Renteswap
Swaps blir verdsatt ved bruk av fondsforvalter eller meglere. På renteswapper resultatføres påløpte rente-
inntekter og rentekostnader løpende. 
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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.

Valuta
Aksjer, obligasjoner, sertifikater, likvide midler, fordringer og gjeld omregnes etter balansedagens valutakurs,
levert av WM Reuters kl 1600 London Close Spot.

Periodisering – inntektsføring
Renter tas inn i resultatregnskapet etter hvert som disse opptjenes som inntekter, i tråd med de generelle
regnskapsprinsipper i regnskapsloven.  Forskuddsbetalte inntekter og påløpte ikke betalte kostnader periodi-
seres og føres som gjeld i balansen.  Opptjente ikke betalte inntekter inntektsføres og føres opp som et
tilgodehavende i balansen.  Utbytte fra aksjer inntektsføres det år det mottas.

Pensjonskostnad og –forpliktelser
Årets pensjonskostnad føres netto i resultatregnskapet.  Netto pensjonsforpliktelse beregnes og føres opp som
en langsiktig gjeld i balansen.  Netto pensjonsforpliktelser fremkommer som differansen mellom brutto
pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler i forsikrings- og pensjonspremiefond.  Brutto pensjons-forpliktelse er
nåverdien av antatte fremtidige pensjonsytelser.  Det er også korrigert i netto pensjonsforpliktelse for estimat-
avvik og effekt av endrede forutsetninger. Endringer i pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler som skyldes
endringer i og avvik i beregningsforutsetningene (estimatendringer) resultatføres løpende som beregnet
pensjonskostnad.

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.

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 % av
summen av beregningsgrunnlagene for kapitaldekningskravene for de institusjoner som er medlemmer.
Medlemmene skal hvert år betale en avgift til sikringsfondet med mindre fondets egenkapital etter siste års
regnskap overstiger minstekravet.

Minimumsstørrelse ansvarlig kapital i 2007
Lovpålagt krav til ansvarlig kapital i 2007 har som utgangspunkt gjennomsnitt av garantert innskudd og
gjennomsnittlig beregningsgrunnlag for de 2 siste kvartaler av 2005 og de 2 første kvartaler av 2006.
1,5 % av gjennomsnittlig garanterte innskudd 604.992 mill 9.074.874.840
0,5 % av gjennomsnittlig beregningsgrunnlag 1.378.445 mill 6.892.226.710
Minimumsstørrelse ansvarlig kapital 15.967.101.550
Egenkapital i Bankenes sikringsfond per 31.12.2006 16.526.489.730

Overdekning per 01.01.2007 559.388.180

Minimumsstørrelse ansvarlig kapital i 2006 
Lovpålagt krav til ansvarlig kapital i 2006 har som utgangspunkt gjennomsnitt av garantert innskudd og
gjennomsnittlig beregningsgrunnlag for de 2 siste kvartaler av 2004 og de 2 første kvartaler av 2005.
1,5 % av gjennomsnittlig garanterte innskudd 573.616 mill 8.604.234.180
0,5 % av gjennomsnittlig beregningsgrunnlag 1.157.930 mill 5.789.648.860
Minimumsstørrelse ansvarlig kapital 14.393.883.040
Egenkapital i Bankenes sikringsfond per 31.12.2005 15.367.802.135

Overdekning per 01.01.2006 973.919.095

Minimumsstørrelse ansvarlig kapital i 2005 
Lovpålagt krav til ansvarlig kapital i 2005 har som utgangspunkt gjennomsnitt av garantert innskudd og
gjennomsnittlig beregningsgrunnlag for de 2 siste kvartaler av 2003 og de 2 første kvartaler av 2004.
1,5 % av gjennomsnittlig garanterte innskudd 548.877 mill 8.233.151.897
0,5 % av gjennomsnittlig beregningsgrunnlag 1.067.594 mill 5.337.969.015
Minimumsstørrelse ansvarlig kapital 13.571.120.912
Egenkapital i Bankenes sikringsfond per 31.12.2004 14.035.551.827

Overdekning per 01.01.2005 464.430.915

Egenkapitalen i det sammenslåtte fondet har hatt følgende utvikling. For perioden før 2004 er egenkapitalen og
overskudd i de to fusjonerte fondene slått sammen. (Tall i mill NOK)

2006 2005 2004 2003 2002

Egenkapital 01.01. 15.368 14.036 12.303 9.433 8.914
Endring av egenkap. i perioden 1.158 1.332 1.733 2.870 519
Egenkapital 31.12. 16.526 15.368 14.036 12.303 9.433
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Note 2
Bankinnskudd

Skattetrekksmidler på egen konto utgjør 470.640. Av bankinnskuddene er 61.069.188 i utenlandsk valuta.
Beholdningen er omregnet etter kurser per 31.12.2006 og fordeler seg på følgende valutaslag:

NOK 93.649.369
EUR 26.049.486
USD 15.764.099
GBP 9.308.177
JPY 4.949.091
CAD 1.570.464
AUD 1.147.474
NZD 903.699
SEK 517.244
CHF 415.820
PLN 257.001
HKD 128.926
SGD 50.869
DKK 6.785
ZAR 53
SUM 154.718.557

Note 3
Utlån

Utlån til Ålesund og Giske Tunnel og Bruselskap (ÅGTB) ble overtatt av Forretningsbankenes sikringsfond i
forbindelse med bankkrisen.  I låneavtalene mellom ÅGTB og øvrige kreditorer er det avtalt at lånene skal
forrentes og avdras med bompengeinntekter fra tunnelene.  Bompengeperioden ble i 1998 fastsatt av
Samferdselsdepartementet at den skulle avsluttes i 2009.  På grunn av at bompengene ikke er tilstrekkelig til å
dekke både renter og avdrag er det satt opp en nedskrivningsplan over rest lånesaldo, slik at saldoene på
lånene i 2009 er nedskrevet til null.  I 2006 er det innbetalt 22.287.808, hvorav 8.051.900 i henhold til nedskriv-
ningsplan har redusert utestående, og resterende 14.235.908 er inntektsført under andre inntekter i regnskapet,
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.

31.12.2006 31.12.2005

Aksjer i ÅGTB 1 1
Overtatt utlån til Ålesund og Giske Tunnel og Bruselskap 324.799.382 324.799.382
Nedskrivning av lån -296.624.571 -288.572.671
Netto utlån tunnelprosjekt ÅGTB 28.174.812 36.226.712

Note 4
Obligasjoner og sertifikater

Debitorkategori Anskaffelseskost Markedsverdi

Offentlig sektor
Obligasjoner 2 466 537 484 2 407 122 770
Sertifikater 3 839 676 498 3 854 490 925

Andre utstedere
Obligasjoner 5 314 139 803 5 214 463 223
Sertifikater 333 727 673 333 333 251

11 954 081 457 11 809 410 170

Markedsverdi/bokført verdi er totalt sett 144.671.288 lavere enn kostpris.
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Obligasjoner og sertifikater fordeler seg på følgende valutaslag (beløp i 1000 kr)

EUR 5 287 943
NOK 4 286 478
USD 1 871 061
GBP 343 199
CAD 20 730

Sum 11 809 410

Debitorkategori Modifisert durasjon Effektiv rente

Offentlig sektor 3,36 3,65
Obligasjoner 8,19 3,80
Sertifikater 0,35 3,56

Andre utstedere 4,04 4,34
Obligasjoner 4,29 4,39
Sertifikater 0,20 3,47

Note 5
Aksjer

Sammendrag Kostpris Markedsverdi

Norske aksjer notert på Oslo Børs 1 271 368 396 1 710 986 853
Unoterte aksjer 5 670 000 7 560
Utenlandske aksjer notert på Oslo Børs 167 816 481 179 929 360
Utenlandske aksjer notert på utenlandske børser 2 221 507 089 2 383 848 638
Globale aksjefond 117 165 785 121 099 908

Sum 3 783 527 752 4 395 872 319

Markedsverdi/bokført verdi er totalt sett 612.344.567 høyere enn kostpris for aksjene.

Beholdningsoversikt aksjer/aksjefond per 31.12.2006

Antall  Eierandeler Kostpris Markedsverdi

Norske aksjer notert på Oslo Børs

Norsk Hydro 1 597 000 0,60 % 183 894 022 309 019 500
Statoil 1 489 000 0,07 % 187 922 815 246 057 250
Telenor 1 923 800 0,11 % 121 724 494 225 565 550
Orkla 397 500 0,19 % 97 161 462 140 317 500
Yara International 487 366 0,16 % 43 859 197 69 084 131
Petroleum Geo Services 393 440 0,22 % 36 666 860 57 638 960
Seadrill 438 900 0,11 % 44 970 280 46 194 225
Norske Skogindustrier 391 426 0,21 % 39 493 123 42 078 295
Aker 104 500 0,25 % 35 022 206 41 904 500
Prosafe 470 900 0,20 % 28 840 646 41 674 650
Pan Fish 5 987 000 0,17 % 34 561 410 34 125 900
Fred Olsen Energy 107 850 0,16 % 28 749 644 31 492 200
TGS Nopec Geophysical 243 640 0,23 % 24 846 357 31 429 560
Aker Kvaerner 39 000 0,07 % 30 125 754 30 342 000
Tandberg 279 600 0,23 % 21 025 207 26 282 400
Subsea 7 227 200 0,15 % 24 676 192 26 128 000
Renewable Energy Corp 228 000 0,05 % 20 605 355 25 992 000
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Schibsted 112 800 0,17 % 23 211 935 25 154 400
DNO 1 925 000 0,21 % 20 208 931 22 137 500
Tomra Systems 380 800 0,22 % 16 435 011 16 374 400
Tandberg Televisjon 208 550 0,26 % 15 977 994 16 308 610
Fast Search And Transfer 934 000 0,28 % 17 907 114 14 570 400
Wilh Wilhelmsen 59 900 0,16 % 8 985 644 14 226 250
Aker Yards 25 900 0,11 % 11 817 506 12 509 700
Awilco Offshore 192 000 0,13 % 12 171 126 12 480 000
Ekornes 84 650 0,23 % 10 589 082 12 104 950
Veidekke 50 100 0,18 % 7 155 493 11 873 700
Cermaq 128 200 0,14 % 10 238 452 11 666 200
Bergesen Worldwide Gas 132 000 0,10 % 11 389 068 10 890 000
Sevan Marine 319 000 0,22 % 11 977 394 10 846 000
Leroy Seafood Group 83 700 0,20 % 7 869 136 9 207 000
Ocean Rig 191 000 0,11 % 8 320 782 8 766 900
Odfjell A 28 100 0,04 % 3 112 778 3 231 500
Odfjell B 58 000 0,28 % 5 832 798 5 524 500
Norgani Hotels 91 000 0,23 % 5 994 828 6 688 500
Hafslund A 1 100 0,00 % 121 061 135 300
Hafslund B 56 100 0,07 % 5 495 828 6 535 650
Eltek 105 100 0,21 % 7 051 899 6 489 925
EDB Business Partner 105 969 0,12 % 5 122 348 5 854 787
Ementor 162 000 0,17 % 5 373 783 5 702 400
Expert Eilag 56 900 0,17 % 4 652 593 5 690 000
Altinex 4 064 000 0,21 % 4 642 189 4 632 960
Kongsberg Automotive 75 000 0,17 % 3 833 351 4 275 000
Spits 251 000 3,61 % 4 016 000 3 965 800
Superoffice 88 400 0,42 % 2 603 656 3 359 200
Camillo Eitzen & Co 44 700 0,11 % 3 245 133 3 017 250
Komplett 22 700 0,19 % 2 611 805 2 837 500
Norwegian Air Shutle 28 400 0,14 % 2 483 479 2 641 200
Rieber & Son 43 200 0,05 % 2 410 355 2 419 200
Software Innovation 130 500 0,81 % 2 713 460 1 800 900
Data Respons 85 000 0,23 % 1 011 993 1 075 250
Deep Sea Supply 35 500 0,03 % 639 369 667 400

Sum 1 271 368 396 1 710 986 853

Unoterte aksjer

Safetel 1 890 0,05 % 5 670 000 7 560

Sum 5 670 000 7 560

Antall Eierandel Kostpris Markedsverdi

Utenlandske aksjer notert på Oslo Børs
Jinhui Shipping 64 000 0,08 % 1 733 797 2 035 200
Golden Ocean 204 000 0,08 % 1 761 128 2 274 600
Frontline 35 000 0,05 % 6 998 223 7 035 000
Crew Gold Corp 791 000 0,19 % 10 070 185 10 757 600
Deep Sea Supply 204 000 0,17 % 3 422 326 3 855 600
Axis-Shield 50 000 0,10 % 1 632 545 1 725 000
Royal Caribbean Cruises 143 700 0,07 % 37 181 787 37 218 300
Stolt-Nielsen 91 300 0,14 % 15 963 501 17 438 300
Acergy 408 500 0,21 % 43 046 701 49 020 000
Funcom 49 000 0,10 % 1 082 341 1 122 100
PA Resources 273 000 0,19 % 16 315 645 17 881 500
SAS 61 000 0,04 % 3 586 583 6 313 500
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Usgamma Gamma Medica 119 470 1,63 % 7 034 860 4 539 860
Scorpion Offshore 259 900 0,53 % 17 986 861 18 712 800

Sum 167 816 481 179 929 360

Valuta Kostpris Markedsverdi

Utenlandske aksjer notert på utenlandske børser, markedsverdi større enn NOK 10 millioner
Sikringsfondet har ingen eierandel som er større enn 0,07 % i noen av de utenlandske selskapene.

Talisman Energy CAD  11 493 810 11 229 581
Roche Hldg CHF 12 692 886 13 109 741
E.On EUR  18 917 660 21 264 700
Ing Groep EUR  19 374 938 19 884 206
Suez EUR  17 442 968 19 694 054
Fortis EUR  16 701 353 16 816 983
ABN-AMRO Hldgs EUR  15 427 153 16 794 500
BASF EUR  12 934 492 15 675 609
Commerzbank EUR 13 551 746 14 281 561
Koninklijke EUR  12 476 163 12 406 750
BNP Paribas EUR 12 293 914 12 250 540
Banche Popolari Unite EUR 12 214 512 12 115 202
Deutsche Lufthansa EUR 7 477 263 11 993 998
Societe Generale EUR 10 905 691 11 839 293
Aegon EUR 11 666 685 11 838 709
Nokia Corp EUR 10 857 981 11 711 062
Michelin EUR 8 906 833 11 431 223
Eads(Euro Aeronautic EUR 8 807 483 10 823 827
Credit Agricole EUR 9 754 667 10 025 936
HSBC Hldgs GBP 26 074 392 26 791 392
BP GBP 25 507 300 25 449 520
Royal Dutch Shell GBP 20 250 057 20 685 123
Glaxosmithkline GBP 20 400 430 20 480 502
Diageo GBP 17 241 409 17 350 416
Imperial Tobacco Group GBP 12 254 668 14 941 868
Astrazeneca GBP 13 643 803 14 564 638
Old Mutual GBP 11 843 382 13 615 049
Bt Group GBP 9 513 094 13 400 396
Next GBP 11 075 461 11 723 836
Icap GBP 10 754 375 11 272 399
Rolls Royce Group GBP 10 457 027 10 613 800
Toyota Motor Corp JPY 9 450 518 16 471 362
Swedish Match SEK 8 961 358 11 588 308
Citigroup USD 41 811 896 46 785 745
Exxon Mobil Corp USD 26 386 914 35 883 632
Gen Elec Co USD 27 318 642 29 290 226
Procter & Gamble Co USD 22 293 337 24 967 252
Microsoft USD 20 243 325 23 385 054
Wachovia Corp USD 20 536 602 21 771 865
Viacom USD 17 661 378 18 716 800
Amgen USD 20 841 890 18 586 570
Pfizer USD 19 505 140 18 099 293
Washington Mutual USD 17 217 439 17 673 968
Dow Chemical Co USD 18 143 758 17 482 233
Bank of America USD 15 073 020 17 145 808
Pepsico USD 16 476 441 16 980 377
Johnson & Com USD 15 529 085 16 292 918
Occidental Petroleum Corp USD 16 482 141 16 265 748
Keycorp Com USD 14 522 698 15 107 080
Progressive Corp(Ohio) USD 15 086 988 15 019 899

20

N o t e r  t i l  r e g n s k a p e t

Å r s r a p p o r t  2 0 0 6  



Cisco Systems USD 9 620 444 14 598 894
Capital One Financial USD 15 159 806 14 397 077
Cvs Corp Com USD 12 858 956 13 972 340
Hartford Financial USD 12 837 620 13 594 949
Genentech USD 13 686 810 13 386 310
Mckesson Corp Com USD 14 046 712 12 974 281
IBM USD 12 248 497 12 942 829
Ambac Financial Group USD 12 623 915 12 904 545
Hospira USD 14 806 846 12 845 508
Northrop Grumman Corp USD 12 641 319 12 787 349
Whole Foods Market USD 13 584 512 12 449 876
Dominion Resources USD 11 514 278 11 901 992
Lincare Hldgs USD 11 750 060 11 885 193
Caterpillar USD 12 422 638 11 646 792
Leucadia National Corp USD 11 370 613 11 609 553
Bellsouth Corp USD 10 733 786 11 468 943
Williams-Sonoma USD 11 255 450 11 168 688
Ppl Corp USD 8 868 156 11 046 043
Qwest Communications Intl USD 7 911 333 10 970 113
Gannett Co USD 10 423 928 10 691 041
Union Pacific Corp USD 10 138 769 10 599 551
Masco Corp USD 11 080 550 10 597 946
Honeywell International USD 8 909 966 10 591 171
Altria Group USD 8 267 270 10 582 710
Getty Images Inc USD 12 743 995 10 433 606
Home Depot USD 9 926 797 10 185 796
Chevron Corp USD 7 897 572 10 051 057

Diverse ( 378 stk.) (diverse) 1 115 720 326 1 197 973 932

Sum 2 221 507 089 2 383 848 638

Globale Aksjefond

Morgan Stanley Cap '61' USD 117 165 785 121 099 908

Brutto valutaeksponering vedr. alle typer utenlandske aksjer og fondsandeler, fordeler seg som følger:

Omregnet til NOK i 1000 kr

USD 1 338 035
EUR 435 487
GBP 282 436
JPY 260 740
NOK 179 929
CAD 46 810
AUD 65 615
SEK 25 687
HKD 21 828
CHF 18 360
SGD 9 441
NZD 510

2 684 878
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Note 6
Varige driftsmidler

2006 2005
Bil Inventar Bil Inventar

EDB-utstyr EDB-utstyr
Kostpris 01.01. 347.000 500.000 347.000 264.449
Kjøp (Ombygging 05) 0 281.309 0 500.000
Salg 0 0 0 0
Gevinst ved salg 0 0 0 0
Kostpris 31.12. 347.000 781.309 347.000 764.449
Akkumulert avskr. 01.01. 102.000 100.000 50.000 231.949
Årets avskrivning 52.000 193.770 52.000 132.500
Akkumulert avskr. 31.12 154.000 293.770 102.000 364.449
Bokført verdi 31.12. 193.000 487.539 245.000 400.000

Sum varige driftsmidler                                     680.539           645.000                                

Sikringsfondets driftsmidler avskrives med
Bil 15 % av kostpris
Ombygging 20 % av kostpris
Inventar, EDB-utstyr 33 1/3 % av kostpris 

Note 7
Andre fordringer

31.12.2006 31.12.2005

Utbytte 2 596 146 -
Refunderbar kildeskatt 481 579 -
Andre fordringer 2 486 212 -
Uoppgjorte handler forvaltning 0 3 892 155
Valutaderivater markedsverdi (*) 33 955 227 -
Aksjederivater markedsverdi 9 499 555 5 465 989

Sum 49 018 719 9 358 144

(*) Valutaderivatene (Forward kontrakter) hadde en markedsverdi på -122.624.026  31.12.2005 (se note 9)

Valutaderivater

Netto nominelt volum Markedsverdi

Forward valutakontrakter NZD 229 053 342 10 736 971
AUD 194 663 906 2 203 451
CHF 65 374 979 373 966
PLN 5 369 032 -9 716
SEK -7 889 886 11 726
SGD -9 296 258 -138 949
HKD -21 663 188 -180 210
GBP -438 629 469 -3 368 522
CAD -470 641 415 1 772 764
JPY -542 023 505 9 192 330
USD -2 649 195 420 55 304 580
EUR -6 347 465 961 -41 943 165

Sum: 9 992 343 845 33 955 227
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Aksjederivater

Markedsverdi 

Opsjoner
Call 205 764
Put 2 850 272

Finansielle futures 1 736 568
Finansielle forwards 4 706 951

9 499 555
Opsjoner
Opsjoner benyttes for å utnytte avkastningsmuligheter i aksjemarkedet.

Finansielle futures / forwards
OBX-, obligasjons-, rente- og aksjeindeksfutures benyttes til å ta aktive posisjoner i markedet

Note 8
Opptjente ikke forfalne renter

Opptjente ikke forfalne renter, 143.390.835 pr. 31.12.2006, gjelder norske og utenlandske sertifikater og
obligasjoner.

Note 9
Annen gjeld

31.12.2006 31.12.2005
Uoppgjorte handler forvaltning 24 264 290 39 040 372
Forskuddstrekk, arb. giver avg. 1 454 636 974 678
Bonus 4 080 000 977 559
Div. annen gjeld / påløpte kostnader 5 742 596 4 305 404
Valutaderivater (*) markedsverdi 0 122 624 026
Rentederivater  markedsverdi 7 968 995 36 688 757

43 510 517 204 610 796

(*) Valutaderivatene (Forward kontrakter) har en markedsverdi på 33.955.227  31.12.2006 (se note 7)

Rentederivater

Markedsverdi

Rentebytteavtale 383 074
Finansielle futures

Renter -1 870 758
Obligasjoner -4 246 883
Obligasjonsindeks 3 318 227

Kredittderivater 36 735
Valutabytteavtale EUR mot NOK -2 918 153
Opsjoner -2 671 237
Sum -7 968 995

Rentebytteavtaler (renteswap)
Rentebytteavtaler benyttes både til å styre renterisikoen og til å ta aktive posisjoner i rentemarkedet

Finansielle futures
OBX-, obligasjons-, rente- og aksjeindeksfutures benyttes til å ta aktive posisjoner i markedet

Kredittderivater
Credit default swaps benyttes til å ta aktive posisjoner i kredittmarkedet
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Valutabytteavtaler (valutaswap)
Valutabytteavtaler benyttes både til å styre valutarisikoen og til å ta aktive posisjoner i valutamarkedet

Opsjoner
Opsjoner benyttes for å utnytte avkastningsmuligheter i rentemarkedet.

Note 10
Avsetning til forpliktelser

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader
Sikringsfondet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Sikringsfondets pensjonsordning oppfyller kravene etter loven. Pensjonsordningen for ansatte og pensjonister er
basert på en ytelsesplan, som bygger på antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Den kollektive
pensjonsforsikring er dekket gjennom avtale med forsikringsselskap, som forvalter pensjonsmidlene. Denne
avtale er nedenfor betegnet som sikrede ytelser. 

I tillegg foreligger avtaler som ikke er forsikringsmessig dekket. Den beregnede usikrede pensjonsforpliktelse
omfatter følgende forhold:
- Medlemskap i Finansnæringens AFP-ordning fra 62 år til 67 år. 
- Avtalt uttak av AFP med gavepensjon. 
- Førtidspensjon fra 62 år for de to avdelingsdirektørene i Bankenes sikringsfond. 
- Tilleggspensjon for pensjonister. Disse ytelser er bare delvis dekket av den kollektive avtale, og forpliktelser
knyttet til usikrede ytelser er inkludert i avsetningen. 

Aktuarberegningen er basert på Norsk Regnskapsstandard (NRS) 6 Pensjonskostnader (oppdatert). Overgang til
oppdatert NRS 6 i 2006 har medført endring i beregningsmetodikk. I overgangsåret er pensjonskostnaden for
2006 estimert som kostnaden for 2007 neddiskontert med ett år. 

Pensjonsforpliktelsen pr 31.12.06 er beregnet til nåverdien av de fremtidige pensjonsytelser som er opptjent på
balansedagen. Opptjeningsperioden for AFP-forpliktelsen beregnes fra ansettelsestidspunktet. Ved verdsettelse
av pensjonsmidler pr 31.12.06 benyttes estimert verdi. 

I balansen fremkommer differansen mellom pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler. Endringer i
pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler som skyldes endringer i beregningsforutsetningene og andre aktuarielle
avvik resultatføres løpende som beregnet pensjonskostnad (nedenfor betegnet som aktuariell gevinst/tap). 

Antall personer som var dekket av pensjonsordningen, var på dette tidspunkt 12 aktive og 6 pensjonister. 

Økonomiske og aktuarielle forutsetninger som er lagt til grunn ved beregning av pensjonsforpliktelsene:
(Ved fastsettelse av disse for 2006 er det tatt utgangspunkt i NRS høringsutkast til Veiledning om
pensjonsforutsetninger.)

2006 2005 2006 2005

Diskonteringsrente 4,55% 4,50% Forventet lønnsvekst 4,50% 3,30%
Forventet avkastning 5,60% 5,50% Forventet G-regulering 4,25% 3,30%
Uttakstilbøyelighet AFP 70% 70% Forventet reg. av pensjoner 2,00% 2,50%
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Pensjonskostnad
Sikrede ytelser Usikrede ytelser

Resultatført 2006 2005 2006 2005

Nåverdi årets pensjonsopptjening (inkl AGA) 2.188.619 1.870.530 621.457 505.163
Rentekostnad av påløpt forpliktelse 1.157.981 1.049.022 287.557 213.831
Forventet avkastning av pensjonsmidler -1.095.257 -982.105
Administrasjonskostnader 66.794 7.061

Pensjonskostnad før aktuarielle avvik 2.318.137 1.944.508 909.014 718.994
Resultatført aktuarielt tap pensjonsmidler 448.351 849.985
Resultatført aktuariell gev/tap pensjonsforpliktelser  -3.232.140 2.194.574 521.436 -278.060

Sum -465.652 4.989.067 1.430.450 440.934
Tilbakeført periodisert pensjonspremie -75.000 -675.000

Netto resultatført pensjonskostnad i perioden -540.652 4.314.067 1.430.450 440.934

Pensjonsforpliktelse 
Sikrede ytelser                       Usikrede ytelser

Balanse 31.12.2006 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Beregnet påløpt pensjonsforpliktelse (inkl AGA) 25.368.090 26.212.191 6.908.614 6.024.121
Estimert verdi av pensjonsmidler -21.261.000 -19.213.419

Beregnet netto pensjonsforpliktelser 4.107.090 6.998.772 6.908.614 6.024.121

Pensjonsmidlenes sammensetning
Pensjonsmidler 2006 2005

Estimerte pensjonsmidler per 01.01. 19.213.419 18.331.588
Aktuarielt tap  -448.351 -849.985

Faktiske pensjonsmidler per 01.01. 18.765.068 17.481.603
Forventet avkastning pensjonsmidler 1.095.257 982.105
Tilskudd fratrukket utbetalinger og omkostninger 1.400.675 749.711

Estimerte pensjonsmidler per. 31.12 21.261.000 19.213.419

Note 11
Avgift fra medlemsbankene

Årsavgiften for 2006 beregnes etter banksikringsfondsloven og forskrift om beregning av avgift til Bankenes
sikringsfond.
Årsavgiften beregnes i hovedtrekk på bakgrunn av gjennomsnittet av garanterte innskudd (1 promille) og
beregningsgrunnlaget for kapitaldekning (0,5 promille) ved utløpet av 3. og 4. kvartal 2004 og 1. og 2. kvartal
2005.  Medlemmer med kjernekapitaldekning høyere enn 8,0 % per 31.12.2004 gis et fradrag i årsavgiften.
Maksimalt fradrag kan utgjøre 35 % ved en kjernekapitaldekning på 16,75 %.

I forbindelse med sammenslåing av de to fondene ble sparebankene innvilget avgiftsfritak for 2004, 2005 og
2006. 
På grunn av at Bankenes sikringsfond var fullt per 01.01.2006, ble det i 2006 ikke innkalt ordinær avgift fra
forretningsbankene.

Innbetalt avgift, 499.670 i 2006 gjelder nystartede banker som i henhold til forskriften skal betale avgift i
minimum 12 måneder.
Bank 2 ASA Rest avgift 8 mnd 42.937
Netfonds Bank ASA Avgift i 12 mnd 280.400
yA Bank AS Avgift i 6 mnd 176.333 

Sum 499.670
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Note 12
Resultat rentepapirporteføljer

2006 2005
Renteinntekter obligasjoner / sertifikater 450 948 777 359 770 578
Realiserte gevinster/tap -78 816 366 (*) -18 229 156
Rentederivater - -1 646 629
Valutaderivater - -31 876 250
Urealiserte gevinster/tap -83 175 057 12 518 253
Verdipapirutlån 0 44 633

288 957 354 320 581 429

(*) Spesifisering realiserte gevinster/tap 2006
Obligasjoner/sertifikater -101 027 637
Valutakontrakter -10 911 438
Short salg 27 290 192
Derivater 10 021 696
Diverse 275 834
Omkostninger -4 465 012

-78 816 366

Note 13
Resultat aksjeporteføljer

2006 2005
Aksjeutbytte 81 057 456 126 222 982
Realiserte gevinster/tap 807 826 407 (*) 538 422 988
Valutaderivater - -41 884 868
Aksjederivater - -28 372 750

Urealiserte gevinster/tap 1 696 451 422 940 134
Inntekter ved utlån aksjer 0 1 099 171 

890 580 314 1 018 427 657

(*) Spesifisering realiserte gevinster/tap 2006
Aksjer 733 095 909
Valutakontrakter 74 219 810
Short salg 115 716
Derivater 2 646 268
Diverse 471 283
Omkostninger -2 722 580

807 826 407

Note 14
Andre driftsinntekter

2006 2005
Tilbakeført avsetning underslagsforsikring 0 888.806
Netto inntekter Ålesund og Giske
Tunnel og Bruselskap (se note 3) 14.235.908 13.844.431
Netto inntekter fra kursvirksomhet 131.645 268.867

14.367.553 15.002.104
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Note 15 
Andre driftskostnader

2006 2005
Lønn, honorar og sosiale kostnader 15.002.260 14.500.305
Administrasjons- og driftskostnader 14.334.048 11.880.790
Omkostninger eksterne forvaltere 10.354.112 4.066.640
Ordinære avskrivninger 245.770 184.500

39.936.190 30.632.235

Fondet hadde i 2006 fire eksterne forvaltere.  Forvaltningsmandatene ble implementert sent på året i 2005.
”Omkostninger eksterne forvaltere” er således ikke representativt for et helt driftsår.

Opplysninger vedrørende ansatte og tillitsmenn

Antall ansatte per 31.12.2006:  11 ansatte 2006 2005

Lønninger, honorarer totalt 7.731.853 7.031.550
herav utbetalt i 2006:   Styreleder 28.000

Styre for øvrig 112.500
Forretningsfører 0

Bonus kapitalforvaltningen 4.080.000 977.559
Folketrygdavgift 2.077.532 1.451.935
Pensjonskostnader 820.849 4.755.001
Sosiale kostnader 292.026 284.260

15.002.260 14.500.305 

Det er ikke avtalt særskilt vederlag ved opphør eller endring av ansettelsesforholdet eller vervet til fordel for
forretningsfører og leder av styret.

Honorar revisjon m.v 2006 2005
Godtgjørelse for lovpålagt revisjon inkl mva 121.488 166.756
Godtgjørelse for andre attestasjonstjenester 0 0
Godtgjørelse for skatterådgivning inkl mva 1.104.296 167.889
Godtgjørelse for andre tjenester 0 0
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Enkrone, fra tidsrommet 1908 – 1917
De første myntene med kongeportrett etter
unionsoppløsningen kom i 1908. Mynten var i sølv.

Kong Haakon VII var konge i Norge fra 1905 til 1957.
Hans valgspråk var «Alt for Norge». Dette har også
vært valgspråket til begge de norske kongene som
etterfulgte Haakon VII.       



2006 2005

Årsresultat 1.158.687.595 1.332.250.307

Ordinære avskrivninger 245.770 184.500

Tilført fra årets virksomhet 1.158.933.365 1.332.434.807

Investering varige driftsmidler -281.309 -500.000

Økning beholdning obligasjoner -645.085.323 -1.264.419.482

Økning(-)/Reduksjon(+) beholdning aksjer -348.281.552 135.769.971

Reduksjon opptjente ikke forfalne renter 14.720.473 16.635.106

Økning (-)/Reduksjon(+) andre fordringer -39.660.575 18.433.807

Reduksjon utlån 8.051.900 7.455.400

Reduksjon(-)/Økning(+) avseting til forpliktelser -2.082.189 2.296.176

Reduksjon annen gjeld -161.100.279 -389.976.736

Netto likviditetsendring virksomhet -14.785.489 141.870.951

Likviditetsbeholdning per 01.01. 169.504.046 311.374.997

Likviditetsbeholdning per 31.12. 154.718.557 169.504.046
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VIKTIGE TEMAER OG SAKER I 2006

Enkrone, fra tidsrommet 1925 – 1951

Både kongedømme og kongens personlige 
autoritet hadde slått dype røtter i folket da Norge 
ble overfalt i 1940. Etter felttoget i aprildagene og etter å ha avslått 
å møte de tyske utsendingene og nektet å utnevne en regjering Quisling, 
måtte Kong Haakon VII flykte til Storbritannia sammen med regjeringen. 
Han ble der et samlende symbol for nordmennenes frihetskamp 
mot den tyske okkupasjonen.

Enkrone, fra tidsrommet 1951 – 1957
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Dagens investeringsstrategi ble implementert i 2005, og
2006 var således det første hele driftsåret. I det etter-
følgende presenteres de forvaltningsmessige resultater
som ble oppnådd.

Resultater mot indeks og avkastningskrav i 2006
2006 ble i likhet med de to foregående år et svært godt
år forvaltningsmessig. Sikringsfondet fikk et resultat på
1.186 millioner kroner eller 7.8 prosent. Dette var 208
millioner kroner eller 1.36 prosent bedre enn den
strategiske indeksen. I forhold til totalresultatet
utgjorde meravkastningen 17,6 prosent. 

Bak det gode resultatet skjuler det seg et turbulent år
der særlig Oslo Børs opplevde store variasjoner. Sterk
oppgang frem til mai ble avløst av et kraftig fall i mai/
juni som ble etterfulgt av ny oppgang og nye rekord-
noteringer. Figuren under illustrerer utviklingen
gjennom året.

Historisk perspektiv
Figuren øverst til høyre setter fjorårets tall i perspektiv
ved å vise tilsvarende tall for de siste fem årene
(eksklusive tidligere Forretningsbankenes sikringsfond).
Den viser faktisk avkastning mot indeks og mot et
løpende avkastningskrav definert som risikofri rente
pluss 2 prosentpoeng samt et langsiktig avkastningskrav
definert som nøytral rente pluss en premie på 2
prosentpoeng (heltrukken linje).

Av de fem årene var det kun 2003 som ga mindreav-
kastning i forhold til indeks. I fire av de fem årene var
avkastningen høyere enn avkastningskravene mens 
indeksen ikke fullt ut klarte det langsiktige avkastnings-
kravet i fjor.

Resultater fordelt på intern- og eksternforvaltningen
Resultat og meravkastning måles for de ulike forvaltere
og fordelingen på henholdsvis internforvaltningen og
eksternforvaltningen ble som vist i tabellen nederst på
siden.

Internforvaltningen stod for 39 prosent av meravkast-
ningen mens eksternforvaltningen stod for 61 prosent.
Det var gode prestasjoner i begge leire med Informa-
sjonsrater over 1. I internforvaltningen var det den
taktiske allokeringen som bidro mest til meravkast-
ningen mens det i eksternforvaltningen var den globale
renteforvaltningen og den globale aksjeforvaltningen
som bidro mest. 
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Forvaltningsresultater i 2006 
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Avkastning hittil 2006 – Bankenes sikringsfond

Bankenes sikringsfond                Referanseindeks               Meravkastning
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Faktisk             Indeks             Avkastningskrav              Langsiktig krav

Forvaltere Resultat Avk. Meravk. Meravk. Andel IR1y
(MNOK) (%) (MNOK) (%) meravk.(%)

Internforvaltningen 695 10,3 80 1,24 39 1,4
Eksternforvaltningen 491 5,6 128 1,38 61 1,1

Sum 1 186 7,8 208 1,36 100 1,1



Forvaltningskostnadene i tabellen ovenfor spesifiserer
både direkte og indirekte kostnader samt prestasjons-
relaterte bonuser. Fordelt på intern- og eksternfor-
valtningen ble kostnadene som vist i tabellen.

Den ordinære kostnadsprosenten ble 0,15 mens den
totale kostnadsprosenten inklusive bonuser ble 0,18.

Resultatene gjennom året for de ulike aktivaklasser
Sikringsfondet fikk positive resultater både absolutt og
relativt til indeks i 11 av 12 måneder i fjor. Resultatene
gjennom 2006 kan beskrives ved figuren under.

Mai ga negativt resultat som følge av nedturen i aksje-
markedet. Oktober ble beste måned i absolutte termer,
mens desember ble beste måned relativt til indeks.

Aktivaklassen Pengemarked inneholder en portefølje
av stats- og statsgaranterte rentepapirer samt en porte-
følje av kredittobligasjoner med høy kredittverdighet. 
I verdi er de to porteføljene like store. Resultatene
gjennom 2006 kan beskrives med følgende figur:

Resultatene var relativt stabile. Meravkastningen kom
fra gode kredittvalg mens noen negative måneder
skyldtes dels økte rentedifferanser og dels negative
durasjonsbidrag. Det generelle bildet var imidlertid
nokså stabile rentedifferanser for de ulike kredittklasser
året sett under ett.
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Forvaltere Direkte Indirekte Sum ord. Bonuser Sum totalt Kost% ord.  Kost% tot.

Internforvaltningen 10 022 2250 12 272 4655 16 927 0,18 0,24
Eksternforvaltningen 10 354 1714 12 068 12 068 0,14 0,14

Sum  kostnader 20 376 3964 24 340 4655 28 995 0,15 0,18
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Aktivaklassen Obligasjoner består av en portefølje
globale stats- og statsgaranterte obligasjoner som veier
50 prosent. Den andre halvparten består av kreditt-
obligasjoner av høy kredittverdighet, fordelt på to like
store porteføljer av amerikanske og europeiske obliga-
sjoner. Resultatene gjennom 2006 kan beskrives 
med følgende figur:

Resultatene bar preg av skiftende forventninger mht
vekst og inflasjon der første halvår ga renteoppgang på
stigende inflasjonsfrykt, mens andre halvår ga rentefall
på avtagende inflasjons- og vekstforventninger. 
I desember snudde bildet til renteoppgang på bedre
vekstforventninger igjen. Gode bidrag fra valuta- og
kurveposisjoner i den globale renteforvaltningen sikret
et godt år relativt til indeks. 

Aktivaklassen Aksjer består av to porteføljer. En for
norske aksjer (40 prosent) og en for globale aksjer (60
prosent). Resultatene gjennom 2006 kan beskrives med
følgende figur:

Resultatene bar preg av et godt aksjemarked generelt og
for norske aksjer spesielt. Nedturen i mai og juni var
imidlertid dramatisk, mens høsten ble uvanlig god.
Prestasjonene svingte mye, men summen ble bra
hovedsakelig takket være gode prestasjoner i den
globale aksjeforvaltningen.

Aktivaklassen Absoluttforvaltning består av taktisk
aktivaallokering, alpha internasjonale renter og alpha
norske aksjer (trender) og en pengemarkedsportefølje
med kredittobligasjoner av særlig god kredittkvalitet.
Aktivaklassen har typisk høyere aktiv risiko enn de tre
øvrige aktivaklasser. Resultatene gjennom 2006 kan
beskrives med følgende figur:

Det gode resultatet kom fra den taktiske allokeringen
der man overvektet aksjer generelt og norske aksjer i
særdeleshet. Kun mai måned ga mindreavkastning. 
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Styret behandler spørsmål om endringer av invester-
ingsstrategi minst en gang årlig. Hovedelementene i
dagens strategi ble vedtatt og iverksatt i 2005.
Behandlingen i 2006 resulterte ikke i grunnleggende
endringer av strategien, men det ble likevel gjort visse
tilpasninger og presiseringer som vil bli kommentert i
det etterfølgende.

Endring av vedtektene
Styret besluttet å tilrettelegge for en etisk forvaltning i
Sikringsfondet. I den sammenheng ble det også beslut-
tet å fremsette forslag om å endre vedtektene på første
ordinære generalforsamling. Hensikten var å forankre
dette som et overordnet prinsipp for kapitalforvalt-
ningen.

Investeringsstrategien er godt forankret i de over-
ordnede vedtektsbestemmer som sier at kapitalforvalt-
ningen skal ivareta hensynet til en betryggende forvalt-
ning, en god avkastning, nødvendig likviditet og etisk
forvaltning. De viktigste mål, hensyn og avveininger
som er gjort, er beskrevet nedenfor. 

Ønsket om god avkastning og hensynet til risiko
Et sentralt mål for kapitalforvaltningen er å skape en
avkastning over tid som i størst mulig grad samsvarer
med veksten i kapitalkravet og at dette skal skje gjen-
nom en aktiv og balansert risikotaking. På denne
måten søker man å ivareta også medlemmenes ønsker
om at sikringsfondsordningen i en viss utstrekning skal
være selvfinansierende.

Veksten i kapitalkravet har de siste 10 årene ligget 
ca. 2 1/4 prosentpoeng over risikofri rente. Styret har
på denne bakgrunn fastsatt det langsiktige avkastnings-
målet som risikofri (nøytral) rente pluss 2 prosent-
poeng. 

Avkastningsmålet er begrenset av følgende risikomål:

• Absolutt risiko definert ved Value at Risk (VaR) 
begrenset til 10 prosent

• Aktiv risiko definert ved Tracking Error (TE) 
begrenset til 3 prosent

Den første beskrankningen (VaR) begrenser den abso-
lutte tapsrisiko i Sikringsfondet mens den andre (TE)
begrenser den relative risikoen mellom strategiens
avkastning og porteføljens avkastning. 

Nødvendig likviditet
Hensynet til nødvendig likviditet henspeiler på
beredskapsbehov dersom en eller flere banker skulle gå
over ende. Det kan være vanskelig å tidfeste når krav
om utbetalinger vil inntreffe. Denne usikkerheten i
horisontvalget gjør at styret i valg av investeringsstrategi
har måttet avveie mulige kortsiktige behov mot lang-
siktige interesser. En nøytral tilnærming til denne
usikkerheten har medført at styret har vektlagt god
likviditet i valg av indekser og i valg av verdipapirer. 
En høy andel utenlandske verdipapirer og en høy andel
statsobligasjoner er en naturlig konsekvens av dette. 

Betryggende forvaltning
Hensynet til en betryggende forvaltning handler om å
balansere ulik risiko. Særlig viktig er det å balansere
aktivarisiko mot passivarisiko. Aktivarisiko er den
finansielle risiko som avleires i fondets portefølje av
verdipapirer, mens passivarisiko er den risiko som ligger
i innskuddsgarantiordningen. 

Aktivarisiko er operasjonalisert med de to risikomålene
VaR og TE. Passivarisiko er nært knyttet til soliditeten i
banksystemet, og det er relativt komplisert å stipulere
risikoen for fremtidige utbetalinger. Dessverre er det
slik at aktivarisiko og passivarisiko ikke er uavhengige
størrelser. Banker går typisk overende i lavkonjunkturer
der børsene gjerne er kraftig svekket. Utfordringen er å
velge et risikonivå som er rimelig nøytralt over tid og
som er slik at man ikke risikerer store verditap i porte-
føljen samtidig som man ser at risikoen for utbetalinger
tiltar. 

En konsekvens av dette er at styret har valgt å avstå fra
alternative investeringer som hedgefond, private equity
fond, eiendomsfond, høyrente obligasjoner og direkte
investeringer i fremvoksende markeder. Den underlig-
gende risiko i denne type investeringer er vurdert til å
være for ustabil i forhold til fondets forpliktelser.

Hensynet til en betryggende forvaltning handler også
om å redusere den operasjonelle risiko knyttet til en
relativt kompleks forvaltningsmodell. Sikringsfondet
har her vektlagt betydningen av å ha en sikker infra-
struktur med gode systemer, mange kontrollpunkter og
uavhengig måling av resultater og prestasjoner.

Etisk forvaltning
Hensynet til etisk forvaltning er innarbeidet i inves-
teringsstrategien ut fra den overbevisning at det
understøtter avkastningsmålet i et langsiktig perspektiv.
I praksis innebærer dette at selskaper man mener bryter
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med retningslinjene, ekskluderes fra fondets
investeringsunivers. Det vises til egen temaartikkel om
dette.

Porteføljestruktur
Porteføljestrukturen er komponert med utgangspunkt i
avkastningskravet og målet om diversifisering av risiko.
Videre har man lagt til grunn at alle mandater skal
forvaltes aktivt da man ønsker en verdiskapning på
forvalterleddet. Risikoprofilen varierer dog fra mandat
til mandat og er avgrenset av definerte TE-rammer. 

Man har valgt å konsentrere forvaltningen i få og store
porteføljer der man søker å forene målene om høy
kostnadseffektivitet og spesialistkompetanse. Tabellen
nederst på siden viser den strategiske allokeringen på
aktivaklasser og porteføljer, herunder hvilke indekser
som benyttes og hvilke forvaltere som er valgt til de
ulike mandater.

Ved siden av de tradisjonelle aktivaklassene som penge-
marked, obligasjoner og aksjer der hovedrisiko er gene-
rell markedsrisiko, har man også valgt en klasse for mer
absolutte forvaltningsstrategier. Her samler man ulik
risikotaking innen taktisk allokering, renter og aksjer
der man over tid vil være mer uavhengig av den gene-
relle markedsrisiko.

For plasseringer i nordiske verdipapirer har man valgt å
ekskludere finanssektor som er den sektor som 

potensielt har mest negativ risiko i forhold til fondets
forpliktelse (passivarisiko). Dette gjelder både for aksjer
og for rentepapirer. 

Indeksene er på valutasikret basis. Noen mandater
forvaltes passivt der valutarisiko sikres innefor definerte
svingerammer, mens andre forvaltes aktivt der valuta-
risiko er en definert kilde til meravkastning. 

Historisk har den strategiske indeksen gitt en avkast-
ningspremie på nær 2 prosentpoeng utover risikofri
rente og en risiko uttrykt ved VaR på 7 prosent.
Opprettholdes avkastningspremien, antas det at avkast-
ningen på det nærmeste vil bli som den ventede
veksten i kapitalkravet. 

Både intern og ekstern forvaltning
Bankenes sikringsfond har valgt en aktiv tilstedeværelse
i det norske markedet både som investor og som
forvalter. Man har således valgt en blandingsmodell
bestående av en internforvaltning i kombinasjon med
eksterne forvaltere. Målet er å tiltrekke seg aktive
forvaltere som kan bidra med avkastning utover sin
indeks samt å stimulere norske forvaltningsmiljøer.

Internforvaltningen har totalansvaret for implemente-
ring av strategi, mandater og nødvendig infrastruktur.
Videre forvalter den fondets pengemarkedsporteføljer,
norske aksjer samt de mer absoluttforvaltede porte-
føljer. Totalt 45 prosent av kapitalen forvaltes internt. 
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Porteføljestruktur Andel Forvalter Indekser
(%)

Pengemarked 30
Pengemarked stat 15 Bs Kapitalforvaltning DnB All goverment sertificates
Pengemarked kreditt 15 Bs Kapitalforvaltning DnB Moneymarket 6months Index

Obligasjoner 40
Global stat 20 Credit Agricole CitiGroup Non Yen World Gov Index hedged to NOK
EU Corporate Bonds 10 Nordea MSCI Euro Credt Corporate Index hedged to NOK
US Corporate Bonds 10 BlackRock Merill Lynch US Corp Master (C0AB) hedged to NOK

Aksjer 25
Norske aksjer 10 Bs Kapitalforvaltning OSEBX ex finans
Globale aksjer 15 DnB NOR MSCI-World Global Equities net hedged to NOK

Alpha satelitter 5 Bs Kapitalforvaltning DnB Moneymarket 6months Index

Sum 100

Strategisk allokering på aktivaklasser og kjerneporteføljer.



Enkrone, fra tidsrommet 1958 – 1973
Kong Olav V var konge i Norge fra 1957 til 1991. 
Han overtok etter sin far, Kong Haakon VII, som døde i 1957.

Kong Olav V var en aktiv vinteridrettsmann, bl.a. skihopper
med deltakelse i Holmenkollen. Allikevel var han her hjemme
mest kjent som Seilerkongen, med olympisk gull fra 1928
som gjeveste trofé.

Avdelingen har seks årsverk som alle har forvaltnings-
oppgaver. Avdelingen skal utvides med 2 årsverk i
2007. Oppgjørsfunksjoner er outsourcet til Storebrand
Kapitalforvaltning (SIOS).

Eksternforvaltningen forvalter fondets obligasjons-
porteføljer og globale aksjer. Disse utgjør til sammen
55 prosent av kapitalen, og er fordelt på fire forvaltere.
Utvidelser i form av flere eksterne forvaltere kan bli
aktuelt i 2007. Trolig vil dette være knyttet til aktiva-
klassen absoluttforvaltning der man vurderer ulike
temaer som kan øke diversifiseringen. 

Skattemessige konsekvenser
Sikringsfondet er unntatt fra beskatning i Norge, men
betaler kildeskatt på sine investeringer i utlandet. 
At Sikringsfondet ikke betaler skatt i Norge medfører at
Sikringsfondet generelt ikke omfattes av skatteavtalene
som Norge har med andre land. Dette gir fondet en
ugunstig skatteposisjon som innebærer at Sikrings-
fondet betaler mer skatt på sine investeringer i utlandet
enn andre skatteytere bosatt i Norge. Problemstillingen
er drøftet med Finansdepartementet som klart avviser
mulighetene for å bli omfattet av skatteavtalene.  
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Styret besluttet 7. september 2006 å innføre regler og
retningslinjer for en etisk kapitalforvaltning og at man
samtidig ønsket å forankre dette i vedtektene.

Etiske verdier, en forutsetning for høy avkastning
Styrets utgangspunkt har vært å legge til rette for at
kapitalforvaltningen i Sikringsfondet, i likhet med
andre toneangivende forvaltere, underlegges retnings-
linjer for etiske verdier. Målet om høyest mulig avkast-
ning til lavest mulig risiko er således modifisert til å
forutsette at dette skjer innenfor etiske verdier. På kort
sikt og i stort omfang kan det være konflikt mellom
avkastningsmålet og hensynet til etiske verdier, men det
legges til grunn at etiske verdier er en viktig og bære-
kraftig forutsetning for å kunne skape høy avkastning i
et langsiktig perspektiv og at dette således vil være i
medlemmenes interesse. 

Utvikling og praksis
Det skjer en rivende utvikling på området i retning av
stadig sterkere fokus på selskapenes holdninger og
adferd i sin forretningsførsel, og Sikringsfondet følger
denne utviklingen nøye. Man har som utgangspunkt
valgt å dra nytte av det arbeidet som for eksempel
Statens Pensjonsfond Utland og andre har nedlagt på
området framfor å utvikle noe selv. 

Sikringsfondet har valgt en mindre ambisiøs praksis hva
gjelder eierskapsutøvelse enn det for eksempel Statens
Pensjonsfond Utland har valgt. Sikringsfondet utøver
således ikke aktivt eierskap i form av for eksempel
stemmegivning eller ledelsesmessig dialog for å påvirke
selskapers forretningsførsel. Dette er ressurskrevende og
vil kreve en annen innretning av forvaltningen. Det vil
i den sammenheng være mer nærliggende å vurdere
samarbeid om dette med andre aktører.

Retningslinjer og prinsipper
Bankenes sikringsfond skal ikke foreta investeringer
som utgjør en uakseptabel risiko for at Sikringsfondet
medvirker til uetiske handlinger eller unnlatelser som
bryter med grunnleggende menneskerettigheter eller
humanitære prinsipper eller som bevirker til grov
korrupsjon eller miljømessige ødeleggelser.

Prinsippene er basert på internasjonale konvensjoner,
og innebærer at man har innført en negativ screening
av investeringsuniverset for å luke ut selskaper som
man mener bryter de etiske standarder som disse
bygger på. 

Ekskludering av selskaper
De selskaper som er ekskludert eller som vil bli eksklu-
dert er selskaper som enten selv eller via stråselskaper
produserer våpen som bryter med grunnleggende
humanitære prinsipper, for eksempel landminer og
klasebomber. 

Videre ekskluderes selskaper der man mener det er en
uakseptabel risiko for medvirkning til brudd på men-
neskerettigheter i form av mord, tortur, fridoms-
berøvelse, tvangsarbeid, de verste former for barne-
arbeid og annen utbytting av barn, alvorlige krenkelser
av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner,
alvorlig miljøskade, grov korrupsjon eller andre grove
brudd på grunnleggende etiske normer. 

Samarbeidspartner
Sikringsfondet har inngått et samarbeid med DnB
NOR Kapitalforvaltning som har innført ovennevnte
standarder for kapitalforvaltningen. Arbeidet der er
organisert ved et etisk råd som foretar utvelgelse og
evaluering av selskaper og som avgir innstilling til leder
for kapitalforvaltningen. Leder for kapitalforvaltningen
tar beslutning fra sak til sak. Beslutninger om eksklu-
sjon kommuniseres fortløpende til leder for Kapital-
forvaltningen i Sikringsfondet.

Implementering
Beslutningen om eksklusjon av selskap tas av leder for
Kapitalforvaltningen som så instruerer alle Sikrings-
fondets forvaltere om å ekskludere vedkommende
selskap fra Sikringsfondets investeringsunivers.
Beslutningen innarbeides i compliance systemet hos vår
globale bank- og depotforbindelse (JPM), som igjen
sikrer at eventuelle brudd på instruksjonen kan følges
opp mot forvalter. Sikringsfondet offentliggjør ikke
hvilke selskaper som er ekskludert. 
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Sikringsfondet har innført et oppfølgingssystem for
prestasjonsmåling av mandater og forvaltere basert på
utviklingen i definerte nøkkeltall. Her ser man på
utviklingen over tid i forhold til de indekser man måler
mot. Resultatene kommuniseres til de respektive forval-
tere i de periodiske oppfølgingsmøtene.

Målet er alpha
Alpha er et mål på verdiskapningen i forvaltningen der
man måler avkastningen utover indeks. Alpha kan kun
oppnås gjennom å ta risiko som avviker fra indeks. For
renteforvaltere er de vanligste kilder til alpha durasjons-
risiko, kurverisiko, valutarisiko, landrisiko og kreditt-
risiko. For en aksjeforvalter er kildene typisk selskaps-
og bransjerisiko. Jo flere kilder en forvalter benytter,
desto bedre. Dette bidrar til å diversifisere og redusere
risiko totalt sett. Alle fondets mandater forvaltes aktivt,
dog med varierende risikoprofil og -rammer.

Nøkkeltallene
Det er plukket ut fire nøkkeltall som hver i sær
beskriver prestasjonen til forvalter. De fire er Informa-
sjonsraten (IR), Sharpe Ratio (relativt til indeks),
Konsistens og Alpha bidraget. For definisjoner vises
også til artikkelen sentrale begreper i kapitalforvalt-
ningen.

IR er et prestasjonsmål som måler alpha i forhold til
aktiv risiko (TE). En god prestasjon over tid er en IR
på 0,5 eller bedre.

Sharpe Ratio måler porteføljens avkastning utover
risikofri rente i forhold til risiko målt ved standard-
avviket. Dette tallet vurderes opp mot tilsvarende tall
for indeksen og kravet er at Sharpe Ratio for porte-
føljen er minst like høy som Sharpe Ratio for indeks. 
I så fall får man betalt for å ta risiko.

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 størrelsen på verdiskap-
ningen i absolutte termer der man vektlegger at
mandatene ikke bare viser gode tall prosentuelt, men at
de også bidrar godt kronemessig. Her er måltallet satt
individuelt avhengig av risikorammen for mandatene.

Totalkarakter 
De fire nøkkeltallene vektes så sammen i en totalscore
som fastsetter karakteren til forvalter. Over tid vil
utviklingen i denne karakteren være en viktig premiss
for opprettholdelsen av mandat. Normalt vil man legge
en 1-3 års historikk til grunn for vurderingen av
forvalter. Forvalter får kunnskap om karakteren og
utviklingen i denne fortløpende. 

Rapportering og oppfølging
Fondets rapporteringssystemer er bygget rundt JPM
sine systemer der all eksponering prises og rapporteres
på daglig basis. På månedlig basis lages det rapporter
både fra forvalter og JPM som avstemmes mot hver-
andre. Det er resultatet av dette som er grunnlaget for
prestasjonsmålingen der man oppdaterer karakterboken
fortløpende for hver enkelt forvalter.

Oppfølgingsmøter med forvalter avholdes minst to
ganger i året der man går gjennom status, med fokus
både på kvantitative og kvalitative utviklingstrekk. 

Verdiskapningen i forvaltningen over tid
Sikringsfondet har månedlige dataserier for de siste 5
årene, (eks. tidligere Forretningsbankenes sikringsfond).
Sikringsfondet kan over denne perioden vise til en IR
på 1,3 hvilket er meget tilfredsstillende. En Sharpe
Ratio på 1,3 mot indeksens 1,0 viser at man har fått
godt betalt for å ta risiko. Med en konsistens på 63
prosent har man hatt høy stabilitet i verdiskapningen,
og alpha-bidraget har vært gjennomsnittlig 1,5 prosent
årlig hvilket er meget bra. Dette gir en totalkarakter
som er veldig nær toppscore i følge fondets interne
karaktersystem. 
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Hovedbidragsyter til Sikringsfondets alpha har vært den
taktiske allokeringen der man har vekslet mellom å
være over- eller undervektet aksjer, obligasjoner og
pengemarkedsplassering i forhold til Sikringsfondets
indeks. 

Figuren under viser den historiske avkastningen over de
siste 5 årene sammenlignet med indeks. Aggregert
meravkastning (høyreaksen) utgjør 8 prosent over
denne perioden.

At verdiskapningen på forvalterleddet har vært viktig
for Sikringsfondet illustrerer figuren nedenfor. 

Den viser utviklingen i fondets markedsverdi over de
siste 5 årene sammenlignet med utviklingen dersom
indeksavkastningen (strategien) hadde blitt resultatet.
Den siste kurven viser utviklingen i kapitalkravet i
henhold til lovens minimumskrav. Overdekningen per
årsskiftet kan i sin helhet tilskrives verdiskapningen på
forvalterleddet. 

(Verdiøkningen i 2004 reflekterer for en stor del
innfusjoneringen av tidligere Forretningsbankenes
sikringsfond.)  
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Våre forventninger til avkastningen i 2006 viste seg å
bli mer enn innfridd takket være bedre forvaltnings-
messige prestasjoner enn antatt. Forventningene var
basert på utsiktene til et godt aksjemarked og til fort-
satt lave om enn stigende renter. Aksjemarkedet ble
bedre enn forventet mens rentene steg noe mer enn
ventet.

Et usedvanlig godt aksjemarked – igjen
Med en avkastning på hele 32,4 prosent i 2006 frem-
stod Oslo Børs igjen som en vinnerbørs. Bred og sterk
resultatfremgang preget selskapene etter nok et år med
høy økonomisk vekst både ute og hjemme. Gode priser
i råvare-markedene generelt og olje spesielt var også
sterkt medvirkende.

Globale aksjer fikk en avkastning på 15,6 prosent
regnet i lokal valuta og 14,3 prosent regnet i norske
kroner. Høy økonomisk vekst og rekordresultater for
selskapene preget bilde i de fleste land. Den mørke
skyen på himmelen var veksten i USA som falt markert
i løpet av fjoråret etter et kraftig fall i boliginvester-
ingene. Frykten har vært at dette ville forplante seg til
forbruket og i kraft av sin betydning, bidra til å dempe
veksten i resten av verden. Så langt har dette ikke
skjedd.

Rentene steg i hele verden i fjor
Pengepolitikken ble mindre ekspansiv i hele verden i
2006, som en konsekvens av høy økonomisk vekst og
økt inflasjon. I noen land, som USA og Storbritannia,
har sentralbanken sørget for å nøytralisere pengepolitik-
ken gjennom gjentatte rentehevninger. I andre land
som Norge og Sverige gjenstår det mye før renten kan
sies å være nøytral, mens man i EU nærmer seg et slikt
leie.

Pengemarkedsindeksen i Sikringsfondet fikk en
avkastning på 2,8 prosent i fjor tiltross for at
pengemarkedsrenten steg i tråd med Norges Banks

rentehevninger på 1,25 prosentpoeng.
Obligasjonsindeksen i Sikringsfondet fikk en avkast-
ning på marginale 0,6 prosent som følge av høyere
lange renter i hele verden. I Norge steg 10 års renten
med 0,7 prosentpoeng, noe mer enn i EU. 

Oljeprisen både steg og falt i fjor
For året under ett var oljeprisen nær uendret, men
gjennom året svingte den fra USD 56 til USD 78 per
fat, som den nådde i august i fjor. De store svingning-
ene kan ikke alene forklares med skiftende etterspørsel
eller temporære tilbudsforstyrrelser, men må i stor grad
tilskrives spekulasjonsmotiverte investeringer. Det antas
at særlig hedgefond har bidratt til dette, og at man har
sett tilsvarende utslag i andre råvarer også.

Fallet mot slutten av året må også tilskrives en
unormalt varm vinter der etterspørselen etter fyringsolje
var 2/3-del av normalen. I tillegg har forventningene
om lavere økonomisk vekst også bidratt til å presse
oljeprisen ned. Tiltross for fallet i oljeprisen opplevde
Oslo Børs nye rekordnoteringer gjennom høsten og inn
i det nye året. Det er et styrketegn og viser at det også
er andre drivere enn oljeprisen i norske selskaper.

En svakere dollar i fjor
Dollaren svekket seg drøyt 8 prosent handelsvektet
gjennom fjoråret blant annet på utsiktene til at
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sentralbanken ikke bare var ferdig med rentehevning-
ene, men at den ville måtte senke styringsrentene i
2007 som følge av forventninger om betydelig lavere
vekst. Med utsikter til fortsatte rentehevninger i andre
land, stod dollaren for fall. Mot slutten av året så man
en viss reversering av disse forventningene i takt med
sterkere økonomiske tall. Signalene fra sentralbanken er
fortsatt mer for rente opp enn for rente ned grunnet
frykt for at inflasjonen fortsatt kan være for oppadgå-
ende. Det er særlig det stramme arbeidsmarkedet og
frykten for en lønnsdrevet inflasjon som ligger bak
disse signalene.

Svekkelsen av dollar må også sees i sammenheng med
det store handelsunderskuddet i USA og at sentral-
banker i stigende grad diversifiserer sin valutabehold-
ning på bekostning av dollar.

Frykten for boblene
Boligmarkedet og råvaremarkedet er de markeder som
har høyest boblefaktor, etter at rentemarkedet har klart
å normalisere seg uten særlig dramatikk. Felles for disse
markedene er at de har vokst frem som attraktive
finansobjekter og at spekulasjonsdrevet adferd har
bidratt til å drive prisene opp. Dette er en internasjonal
trend. 

Husmarkedet i USA har vært glovarmt i mange år og
spekulasjonskjøp har resultert i et stort tilbudsover-
skudd av boliger. Konsekvensene er et dramatisk fall i
boliginvesteringene og tegn til prisfall. Frykten for at en
kollaps i boligmarkedet kan sende USA inn i resesjon
har vært reell og det er fortsatt uklart hvilken effekt det
vil få på amerikansk økonomi og på verden forøvrig.

I Norge har prisoppgangen også vært sterk og figuren
under viser at rentefallet har medvirket til dette. Til
forskjell fra USA preges imidlertid det norske markedet
av knapphet på boliger. Veksten i økonomien har i
tillegg fjernet overhenget av kontorlokaler og drevet
prisene på forretningsbygg i været. Leieinntektene er på
vei opp og det bygges for lite i pressområdene grunnet
kapasitetsproblemer. Det er således mye som taler for at
prisene vil fortsette å stige i Norge i året som kommer.

Utsiktene for 2007
Konsensusforventningene tilsier at veksten i verdens-
økonomien vil holde seg over trend også i 2007, om
enn noe svakere enn i 2006. Forventningene har
systematisk undervurdert veksten i denne oppgangs-
perioden der effektene av globaliseringen og veksten i
fremvoksende markeder har vært langt sterkere enn
forutsatt. Det tror vi fortsatt vil være tilfelle og at særlig
forbruksvekten vil overraske positivt. 

Veksten i selskapenes inntjening ventes dog å falle etter
flere år med rekordhøy vekst. Dette er naturlig, og
trenger ikke medføre at aksjemarkedet står for fall. Mer
trolig er det da at en lavere resultatvekst vil gå hånd i
hånd med økt prising da inntjeningen fortsatt vil
oppleves som sterk. Konsekvensen vil kunne bli økte
P/E-multipler, som gjerne inntreffer sent i oppgangs-
fasen.

Selskapene har opparbeidet seg betydelig likviditet og
egenkapital gjennom høykonjunkturen, og fremstår
med stor handlefrihet i forhold til oppkjøp og
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strukturelle grep. Selskapene vil ventelig bruke disse
musklene til å kjøpe seg vekst i årene som kommer.
Det var betydelig aktivitet på dette området i 2006, og
trenden bidrar til å understøtte prisingen.

Skiftende stemninger i forhold til vekst- og resultat-
utsiktene vil trolig prege markedet også i 2007 og dette
vil kunne resultere i større svingninger enn det vi har
sett i de seneste årene. Høy vekst og sterk optimisme
har drevet markedene de seneste årene og dette har
gjort fallhøyden større. Større svingninger vil være
ensbetydende med økt risiko, noe som vil kunne gi
økte avkastningspremier. Dette er helt klart den største
trusselen for avkastningen i aksjemarkedet i 2007.

Pengepolitikken peker fortsatt i retning av mer nøytrale
renter også utenfor USA, selv om vekstimpulsene flater
ut. Dette vil trolig resultere i en flatere avkastnings-
kurve enn det vi ser i dag, men på et høyere nivå.
Etterspørselen etter lange rentepapirer som følge av nye
regulatoriske krav, vil fortsatt bidra positivt for lange
obligasjoner.

Med disse utsiktene forventer vi at Sikringsfondet også
i 2007 vil få en avkastning i nærheten av det langsiktige
avkastningskravet, der avkastningsbidraget igjen antas å
være størst for aksjer.  

Det gjøres oppmerksom på at figurene i denne seksjonen er lånt fra
Holberg Fondene sin publikasjon Månedens HolbergGraf for desember.
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Sentrale begreper i kapitalforvaltningen

Value at Risk (VaR) og standardavvik er begge
risikomål 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. Grafen
under viser en typisk fordeling av avkastningstall med
1-sigma bredde og 95 prosent VaR-nivå.

For mange typer
finansielle instru-
menter er
fordelingen
normal slik
figuren til venstre
viser. En normal-
fordeling følger en
presis matematisk
formel (Gaus-

siansk kurve) som har mange interessante trekk. 
For vårt formål er det mest interessant at halen til en
normalfordeling er proporsjonal med bredden. Dette
betyr at VaR nivåer kan finnes ganske enkelt ved å
multiplisere standard-avviket med en faktor som følger:

Number of Sigma Value-at-Risk

1.00 84.1%

1.28 90.0%

1.64 95.0%

2.00 97.7%

2.33 99.0%

3.00 99.9%

Når man beregner VaR benyttes som regel tre alter-
native metoder: Monte Carlo simulering, Historisk
simulering eller Parametrisk modellering. Velger man
Parametrisk modellering, forutsetter man normal-
fordeling. VaR på ulike konfidensnivåer blir da kalku-

lert som vist i tabellen over. Mange instrumenter (for
eksempel opsjoner) har imidlertid fetere haler enn hva
en normalfordeling skulle tilsi, som vist i figuren under:

For slike
fordelinger er det
ingen direkte
samsvar mellom
VaR og
standardavviket. 
I slike tilfeller må
VaR kalkuleres
særskilt for hvert
konfidensnivå.

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. 

Tracking Error (TE) benyttes som risikomål for å
beskrive den relative risikoen mellom en portefølje og
dens indeks. TE uttrykker standardavviket til differan-
sen 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 høyere enn for indeksen.
Da får man betalt for å ta risiko.

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. 
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Etter banksikringsloven § 2-2 har bank eller annen
kredittinstitusjon med hovedsete i annen EØS-stat med
filial i Norge rett til å bli medlem av den norske
innskuddsgarantiordningen. Forutsetningen er at
innskuddsgarantiordningen i filialens hjemland ikke
kan anses å gi filialens innskytere like god dekning som
følger av den norske loven. 

Forskrift om EØS-filialers medlemskap i innskudds-
garantiordninger, fastsatt av Finansdepartementet
06.06.05, regulerer nærmere vilkårene for opptak av
filialmedlemmer i Bankenes sikringsfond. Bankenes
sikringsfond skal dekke tap som innskytere i filial i
Norge påføres med fradrag av det som skal dekkes av
hjemstatens garantiordning. Forskriften regulerer også
avgiftsberegningen, idet det skal betales en avgift som
dekker innskyternes samlede innskudd opp til 2 milli-
oner kroner per innskyter, med et fradrag tilsvarende
den del av innskuddet som skal dekkes av hjemlandets
ordning. Forskriften forutsetter at det skal inngås en
avtale mellom Bankenes sikringsfond og den tilsvarende
institusjon i bankens hjemland. I tillegg skal Kredit-
tilsynet og tilsynsmyndighetene i filialens hjemland
også inngå en avtale som sikrer Kredittilsynet den
informasjon som trengs for å ivareta sine tilsynsmessige
funksjoner. Denne avtalen skal også sikre at Bankenes
sikringsfond får nødvendig informasjon til bl.a. å
beregne avgiften.

Etter at forskriften trådte i kraft har Bankenes sikrings-
fond mottatt søknad om filialmedlemskap fra tre
forskjellige banker fra tre forskjellige land, Sverige,
Danmark og Island. 

Nordnet Bank AB, filial Norge søkte om filialmedlem-
skap i innskuddsgarantiordningen i september 2005.
Forretningsfører tok på grunnlag av søknaden kontakt
med den svenske Insättningsgarantinämnden med det
formål å etablere en tosidig avtale, slik forskriften
forutsetter. Samtidig ble Kredittilsynet orientert, slik at
man kunne samordne kontakten med de svenske mot-
partene. Det var deretter et møte mellom de to fondene
og de to tilsynsmyndighetene i Stockholm i januar
2006. På grunnlag av det som da ble avtalt, kunne
Bankenes sikringsfond ferdigstille et utkast til avtale,
som deretter ble behandlet av styret, og som besluttet
at Nordnet Bank AB kunne opptas som medlem av
Sikringsfondet, forutsatt at de to sett med bilaterale
avtaler ble undertegnet, og at Kredittilsynet ga sitt
samtykke. Etter dette har saken tatt noe tid. Imidlertid
ble avtalen undertegnet av styreleder i Insättnings-
garantinämnden 22.11.06, og gjelder fra samme dato. 

Avtalen mellom Kredittilsynet og det svenske finans-
tilsynet ble inngått 20. februar 2007. Kredittilsynet har
i brev 7. mars 2007 til Bankenes sikringsfond godkjent
Nordnet Bank AS ved dens filial i Norge som nytt
medlem. Fondet bes samtidig om å klargjøre overfor
filialen at opptaket som medlem er betinget av at et
eventuelt vedtak fra Finansdepartementet om å ilegge
særskilt inntredelsesavgift aksepteres. Fondet har
tilskrevet Nordnet Bank, og så snart det foreligger en
bekreftelse fra banken, vil den opptas som medlem. 

Fokus Bank søkte i mai 2006 om endret medlemskap i
Bankenes sikringsfond. Søknaden var begrunnet med at
banken vil gå over fra å være et norsk selskap til å bli en
filial av Danske Bank i Norge. Siden banken allerede er
medlem av Bankenes sikringsfond, forutsettes det at det
ikke vil komme noen særlig tilleggsavgift som følge av
omdanningen. Siden Bankenes sikringsfond for tiden er
fullt innbetalt, og Fokus Banks omdanning ikke fører
til noen økt byrde for Sikringsfondet, – tvert i mot vil
det bli et redusert dekningsansvar som følge av at den
danske ordningen dekker innskudd opp til DKK
300.000 – uttalte Sikringsfondets styre at man for
Sikringsfondets del ikke så noe behov for at det skulle
betales noen inntredelsesavgift, heller ikke for den del
av filialens innskudd som Danske Banks filial Norge
hadde fra før. Styret tok dog forbehold om at myndig-
hetene av prinsipielle hensyn kunne ha en annen
vurdering. Finansdepartementet har siden besluttet at
det skal pålegges en særlig inntredelsesavgift begrenset
til de innskudd som Danske Banks filial i Oslo har på
det tidspunkt omdannelsen skjer. (Det vil være tale om
en engangsavgift på mindre enn 0,5 millioner kroner.)

Bankenes sikringsfond har, på lignende vis som for den
svenske ordningen, inngått en tosidig avtale med
Garantifonden for Indskydere og Investorer, gjeldende
fra 17.12.06. Avtalen mellom Kredittilsynet og
Finanstilsynet i Danmark ble inngått 15. februar 2007.
Kredittilsynet har i brev 6. mars 2007 til Danske Bank
A/S, med kopi til Bankenes sikringsfond, godkjent
Danske Bank A/S ved dens filial i Norge som nytt
medlem. Kredittilsynet har i samme brev bekreftet at
de vilkår som ble stilt av Finansdepartementet for å
avvikle Fokus Bank ASA og overdra dens virksomhet til
Danske Bank A/S må anses som oppfylt. Det er
dermed ikke lenger forhold på myndighetssiden som
forhindrer at Fokus Banks medlemskap i Sikringsfondet
kan videreføres som filial av Danske Bank. 

44

S i k r i n g s f o n d e t s  u t v i k l i n g  o g  d r i f t

Å r s r a p p o r t  2 0 0 6  

Avtaler med andre fond (tilleggsdekning)



Enkrone, fra tidsrommet 1974 – 1991
Dette ble den siste kronemynten med Kong Olav Vs
portrett. Han døde i 1991. Samme år ble hans sønn
Harald ny norsk konge.

Kaupthing Bank søkte i et brev av 14.12.06 om
medlemskap i Bankenes sikringsfond, som filial.
Banken er hjemmehørende på Island, og det er tale om
en nyopprettet filial som er planlagt igangsatt i slutten
av første kvartal 2007. Bankenes sikringsfond har meldt
fra om søknaden til Kredittilsynet og dessuten
kontaktet det islandske sikringsfondet med sikte på å
etablere en tosidig avtale mellom de to fondene.
Forskriften om filialers medlemskap forutsetter at et
filialmedlem kan opptas tidligst seks måneder etter at
Bankenes sikringsfond har mottatt søknaden om
medlemskap. 
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Prosjektet ”Administrasjon av banker i krise” har hatt
som formål å utrede alternative løsninger for styret i
Bankenes sikringsfond dersom en bank kommer i krise. 

Under bankkrisen ble det utprøvd alternative løsninger
der en anvendte støttetiltak. Kun i ett tilfelle, Norion
Bank, ble en bank satt under offentlig administrasjon.
Dessuten ble Oslobanken avviklet av Forretningsbank-
enes sikringsfond. I de øvrige vel 20 tilfellene ytet de to
sikringsfond, Forretningsbankenes sikringsfond og
Sparebankenes sikringsfond, støtte. I de fleste tilfeller
fikk bankene midlertidig støtte før de deretter med
sikringsfondenes kapitaltilførsel ble innfusjonert med
annen bank. I noen tilfeller, det gjaldt de største
bankene som fikk problemer, ble bankene refinansiert
samtidig som det ble stilt krav til kostnadsbesparelser
og begrensning av virksomheten.

I rapporten vurderes bruk av støttetiltak opp mot
lovens andre hovedalternativ, offentlig administrasjon,
som har mange likhetstrekk med konkursbehandling.
Som følge av at en i Norge har liten erfaring med
administrasjonsbehandling, er det brukt mye plass og
ressurser på å vise hvilke problemstillinger en ved valg
av en slik løsning står overfor. Grunnleggende er at
banken ikke lenger vil være integrert i interbanksam-
arbeidet, og det må finnes nye løsninger for inn- og
utbetalinger. 

En konklusjon er at det synes urealistisk å sette en bank
i virksomhet etter at den først er satt under offentlig
administrasjon.  For det første vil kundemassen og
dermed inntektspotensialet raskt smuldre bort. For det
andre vil det være både teknisk og økonomisk vanskelig
å frigjøre en bank. Å la en bank under offentlig
administrasjon med garantier fra administrasjonsstyret
delta i betalingsformidlingen, vil i praksis by på
problemer. Blant annet må administrasjonsstyret ha full
styring på hvilke transaksjoner som kan tillates av
hensyn til krav og prioritetsrekkefølge og av hensyn til
Sikringsfondets garantiansvar. I rapporten anbefales
kunden å skaffe seg en annen bank slik at kunden kan
anvende betalingskort og normale rutiner for inn- og
utbetaling.

Det er også grunn til å merke seg at renteføring på
innskudd vil stoppes, mens kunden fortsatt vil måtte
betale renter på sine lån, hvilket også gjør det interes-
sant for kunden å skifte til annen bank.

Selv om store og små banker bør behandles likt, tilsier
mengden av manuell håndtering av en krisesituasjon,

sammen med konsekvensene for samfunnet, at en i det
lengste bør unngå å sette en større bank under admini-
strasjon. Kostnadene ved en administrasjonsløsning vil
kunne bli meget høye i en større bank.

En annen konklusjon er at en vil vurdere å be myndig-
hetene sikre at medlemmene ved hjelp av datasen-
tralene gjennomfører visse forholdsregler for å møte en
eventuell administrasjonsløsning. Ikke minst kan det
være aktuelt å utarbeide alternative rutiner for inn- og
utbetaling.

Når en bank først er satt under administrasjon, vil det
være viktig at kundene raskt får tilgang til egne midler.
Det synes ikke helt urealistisk at garanterte innskudd
opp til 160 000 kroner er tilgjengelig innen fjorten
dager. Øvrige garanterte innskudd bør være tilgjengelig
innen 3 måneder som er lovens ordinære tidsfrist.

Både Kredittilsynet, Norges Bank, Finansdepartementet
og Bankenes sikringsfond har lovbestemte roller å spille
når en bank kommer i krise.
I tillegg vil EØS-reglene om statsstøtte kunne få
konsekvenser for hvilke løsninger som kan velges.
Kredittilsynet har mange roller å dekke ved at tilsynet
opptrer både som tilsynsmyndighet før krisen inn-
treffer, som ansvarlig myndighet etter at krisen er
inntrådt, som forberedende myndighet forut for
offentlig administrasjon, og som gjennomførende og
oppfølgende myndighet dersom det fattes vedtak om
offentlig administrasjon. Kredittilsynet er representert i
Bankenes sikringsfonds styre.

Når det gjelder fremveksten og identifikasjon av en
bank i krise, blir det spesielt pekt på at banken selv bør
være den første til å oppdage en gryende krise. Krisen
kan komme til uttrykk i manglende likviditet, i store
tap, eller for eksempel som følge av generell manglende
tillit blant publikum. Det vanlige er at banken selv
gjennomfører tiltak for å sikre videre drift. Dette kan
for eksempel gjøres ved realisasjon av aktiva, trekk på
lånefasiliteter, eller opptak av nye lån. Banken kan også
innlede fusjonsforhandlinger med annen bank eller
foreta emisjon. Klarer ikke banken på egen hånd å få
kontroll på virksomheten, skal den sende melding til
Kredittilsynet som blant annet kan sørge for at det blir
foretatt tvangsnedskrivning av kapitalen i banken med
sikte på å skaffe ny kapital. Banken kan også kaste
kortene ved å sende melding til Kredittilsynet hvis
banken antar at den er insolvent eller insuffisient, eller
den ikke kan oppfylle kapitaldekningsbestemmelsene.
Det er dessuten sannsynlig at oppgjørsbanken for
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mindre banker og Norges Bank for nivå 1 banker på et
tidlig tidspunkt vil oppdage at en bank har likviditets-
problemer. Også andre store kreditorer kan merke at
det oppstår problemer. I tillegg driver Kredittilsynet
omfattende tilsynsvirksomhet, både dokumentbasert og
stedlig tilsyn for å identifisere banker som kan komme i
krise. I denne forbindelse vektlegges også tilsyn med
den finansielle stabilitet. Bankenes sikringsfond driver
også tilsyn, i første rekke med små banker, for å unngå
at disse bankene kommer i en situasjon der Sikrings-
fondet blir belastet.

Dersom en bank kommer i krise, står Sikringsfondet
normalt overfor to valg, enten å yte støtte, eller å la en
bank bli satt under offentlig administrasjon. Av ved-
tektene § 17 fremgår at: ”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 kost-
nader som vil være forbundet med bruk av støttetiltak
sammenlignet med de kostnader som vil kunne påløpe
hvis saken skulle ende med offentlig administrasjon og
utbetaling etter innskuddsgarantien”.

Et hovedproblem er at avgjørelse om støtte må skje
raskt, som regel på basis av begrenset informasjon.

Hvis fondet for eksempel skulle ønske å gi kortsiktig
likviditetsgaranti, er spørsmålet om slik kortsiktig støtte
kun er til fordel for store kreditorer som da vil benytte
muligheten til å trekke seg ut. I det Sikringsfondet yter
likviditetsstøtte uten sikkerhet, overtar Sikringsfondet
indirekte forpliktelsene fra store innskytere og øvrige
kreditorer som trekker seg ut av banken. 

Sparebankloven § 23 setter begrensninger på spare-
bankenes mulighet til å stille sine eiendeler som sikker-
heter for opptak av lån. Forretningsbankene har i
henhold til forretningsbankloven § 21 kun meldeplikt
til Kredittilsynet. Det er imidlertid gjort eksplisitte
unntak for lån i Norges Bank eller i Bankenes sikrings-
fond, og fondet bør i størst mulig grad benytte seg av
muligheten til å sikre seg hvis det gis støtte.

Fondets anvendelse av støttetiltak reiser også
prinsipielle problemstillinger av næringspolitisk art:

- I hvilken grad får en administrasjonsløsning 
konsekvenser for andre banker i form av økte 
fundingkostnader og manglende tillit?

- Vil en redningsaksjon skape det inntrykk at banker 
blir reddet uansett, og at en dermed får et usunt 
innlånsmarked. 

- Vil valg av en administrasjonsløsning være så 
komplisert og medføre så mange problemer at 
allmennhetens tiltro til banksystemet svekkes?

En gjennomgang av aktuelle støttetiltak som har vært
anvendt eller som kan tenkes å bli brukt er drøftet i
rapporten. Det blir i den forbindelse reist spørsmål om
hvilke krav som bør stilles til en sparebank som skal
omdannes til et aksjeselskap for å sikre at Sikrings-
fondet får tilstrekkelig styring med beslutningene. 
Det presenteres også andre krav som det vil være
aktuelt å stille til en bank som får støtte, blant annet
krav til fusjonsløsninger og endring av styret og ledelse
for øvrig. 

Bankenes sikringsfond har ved administrasjonsløs-
ningen en begrenset funksjon. I rapporten foreslås det
at Sikringsfondets styre fatter garantivedtak der det
fremgår hva som fondet skal dekke, og at dette gjøres
kjent for allmennheten. Hvis fondet yter støtte utover
det lovpålagte, vil dette mest hensiktsmessig være en del
av vedtaket. Deretter vil fondet som garantist tre inn i
kravet til innskyterne etter hvert som de får utbetalt
sine garanterte innskudd. Fondet vil deretter måtte
fremme krav i boet i likhet med enhver annen kreditor.
I de tilfeller der fondet er en dominerende kreditor, vil
det være rimelig at fondet får plass i administrasjons-
styret.

Når en bank blir satt under offentlig administrasjon, vil
den bli satt på ”full sperre”, og avregnings- og oppgjørs-
funksjonen for banken vil opphøre. Innskudd og annen
gjeld som oppstår etter skjæringstidspunktet inngår
som massegjeld med prioritet foran andre kreditorer.
Det er derfor nødvendig å få en fullstendig oversikt
over gjeldsposter før og etter skjæringstidspunktet.
Tilsvarende vil utbetalinger for eksempel fra en annen
banks minibank til kunden i administrasjonsbanken
ikke bli honorert, og kravet må fremmes som divi-
dendekrav. Det vil raskt kunne oppstå konflikter og
problemer med avgrensning av hvilke krav som skal
være massekrav og dividendekrav. Dette er en avgrens-
ning som administrasjonsstyret må foreta etter beste
evne.

Sentralt er det at administrasjonsbanken vil bli ute-
stengt fra interbanksamarbeidet, og at den heller ikke
kan komme inn i dette samarbeidet igjen med mindre
det blir stilt tilfredsstillende sikkerhet. Dette innebærer
at banken under administrasjon ikke kan foreta inn- og
utbetalinger før det er etablert alternative løsninger.
Dette medfører at kunden blant annet ikke kan betale
sine regninger.
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På grunn av at administrasjonsstyret må ta utgangs-
punkt i fordrings- og gjeldssituasjonen på administra-
sjonstidspunktet, og blant annet beregne dividende ut
fra dette, kan ikke administrasjonsbanken velge å delta
i betalingsformidlingen på ordinært vis. Det vil således
være lite aktuelt for et administrasjonsbo å sikte mot
ordinær deltakelse ved å stille sikkerhet.

Kunden i en administrasjonsbank må umiddelbart
regne med ikke å få tilgang til konti i administrasjons-
banken verken manuelt, via kort eller via teknologiske
hjelpemidler. Også kontobaserte internasjonale kort vil
mest sannsynlig umiddelbart stenges. Det vil således
måtte prioriteres at innskyterne får tilgang på sine
midler så raskt som mulig.

I rapporten er det satt opp en liste over strakstiltak. 
Det viktigste er å stenge umiddelbart for utbetalinger
og innbetalinger for å sikre lik behandling av alle
kunder. I tillegg anbefales at nedenstående institusjoner
har beredskap for følgende aktiviteter:

Kredittilsynet bør ha en beredskapsplan for hvordan
en raskest mulig kan stenge alle kanaler for penge-
strømmer som går inn og ut av banken. Dette gjelder
alt fra fysiske installasjoner som nattsafe, minibanker og
EFTPOS terminaler tilhørende banken, samt
betalingskort, betalingsterminaler osv.
Administrasjonsstyret må oppnevnes av Kredittilsynet.
Det kan reises spørsmål om ikke myndighetene bør
innlede samarbeid med advokatkontor på forhånd for å
sikre at en ved et administrasjonstilfelle har tilgjengelig
en advokat som på kort varsel kan sette seg inn i
problemstillingene ved offentlig administrasjon.

Sikringsfondet bør umiddelbart, muligens i for-kant,
fatte formelt vedtak om at innskudd (inklusive renter)
opp til 2 millioner kroner per innskyter er garantert av
Bankenes sikringsfond. Videre bør det redegjøres for at
kundene i løpet av kort tid vil motta ytterligere infor-
masjon. Fondet bør også klargjøre så langt det lar seg
gjøre i hvilken grad andre tilgodehavende enn
innskudd er dekket av garantien.

Finansdepartementet må sende ut en pressemelding
der det fremgår at banken er satt under offentlig
administrasjon, og at det i løpet av kort tid avgjøres om
banken skal bli avviklet. Det bør redegjøres for at
banken vil være stengt for alle inn- og utbetalinger. 
Det vises for øvrig til at Bankenes sikringsfond i
samsvar med lovverket har stilt garanti for innskudd
opp til 2 millioner kroner per innskyter. Om mulig bør

departementet redegjøre for hvor lang tid det kan ta før
innskyterne får tilgang på innskuddene, og at det i
første omgang vil bli foretatt delutbetalinger. 

Administrasjonsstyret må snarest forsikre seg om at
alle kanaler for inn- og utbetalinger fra banken er
stengt. Administrasjonsstyret må umiddelbart ta stilling
til om de vil stille garanti for at boet kan sikre
gjennomføring av transaksjoner foretatt før skjærings-
tidspunktet, og som ennå ikke har vært gjort opp.
Dette gjelder først og fremst oppgjøret for masse-
avregningen, men også verdipapiroppgjøret, NOS-
oppgjørene og CLS-oppgjøret.

Informasjonsansvaret for ekstern informasjon bør
ligge på Kredittilsynet, men når det gjelder disse
funksjoner kan det være naturlig at også andre institu-
sjoner trekkes inn slik som Norges Bank.
Det er i rapporten reist spørsmål om hvilke instanser
som har ansvar for å informere avregnings- og opp-
gjørssystemer om at en bank er satt under offentlig
administrasjon. 

Administrasjonsstyret står primært ovenfor to oppgaver
som krever rask handling

- å sørge for at innskyterne får tilgang til sine penger
- å sikre administrasjonsbankens verdier. 

Det er viktig at administrasjonsstyret får klargjort
utbetaling av beløp relativt raskt slik at bankkundene
får tilstrekkelig midler til disposisjon. I rapporten
foreslås det at kunden først får tilgang på innskuddene
opp til 160 000 kroner og at administrasjonsboet tar
den tid som er nødvendig innenfor lovens ordinære
ramme på tre måneder før øvrige garanterte innskudd
utbetales. 

For administrasjonsstyret er det en prioritert oppgave 
så raskt som mulig å sende kundene et brev der det
redegjøres for hvordan de skal forholde seg for å få
tilgang til innskuddene, foreta betjening av lånene samt
hvordan de skal forholde seg til girobetalinger, faste
oppdrag, lønnsutbetalinger etc. Det må også informeres
om adgang til motregning for kunder som har både
innskudd og lån i banken.

Det er flere modeller en kan velge for tilbakebetaling av
innskudd: 

- Kunden kan ha konto i annen bank og be boet om 
å overføre innskudd dit.
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- Kunden kan opprette en ny konto i annen bank slik
at den nye banken kan be om at kundeforholdet 
blir overført dit. Dette er det standard prosedyrer 
for.

- Administrasjonsboet kan overføre penger ved 
anvendelse av utbetalingsanvisning.

Det mest praktiske for administrasjonsbanken kan
synes være å utbetale innskudd via en utbetalingsanvis-
ning. Da beløpene kan være store og da de dessuten
kan nå personer som ikke har noe ønske om å ta
midlene ut av banken, kan det likevel være betenkelig
primært å anvende denne formen, i alle fall for store
beløp. Det mest hensiktsmessige vil derfor være å over-
føre penger etter kundens anvisning enten til eksister-
ende konto i annen bank, eller til nyopprettet konto i
annen bank. Først i neste omgang bør utsendelse via
utbetalingsanvisninger være aktuelt, særlig for mindre
beløp.

Overfor lånekunden i personmarkedet står
administrasjonsstyret overfor to valg:

- Låneforholdet skal løpe videre evt. med en justering 
av renten.

- Lånene skal overføres til annen bank 
(administrasjonsbanken selger deler av porteføljen).

Det naturlige i og med at banken skal avvikles, er å
anbefale kunden avvikling av hele kundeforholdet, både
utlån og innskudd. Dette kan gjøres ved at kunden går
til en annen bank som er villig til å overta engasje-
mentet. Hvis målsettingen er en rask avvikling av
banken, er det fornuftig å gi kunden incitamenter til å
skifte bank. Dette kan gjøres ved (innenfor finans-
avtalelovens bestemmelser) å øke utlånsrenten.

EDB Business Partner har på oppdrag fra Bankenes
sikringsfond gjennomført et oppdrag for håndtering av
bank under offentlig administrasjon. Et mål med
EDB’s rapport er at aktuelle deler av rapporten kan
danne grunnlag for en kravspesifikasjon for eventuell
utvikling av løsninger dersom en bank blir satt under
offentlig administrasjon.

Det synes lite hensiktsmessig å utvikle ferdige system-
løsninger for alle aktiviteter. Dette skyldes dels at en
bank bruker en rekke datasentraler som hver for seg
kan anvende forskjellige systemer. Dette skyldes også at
integrasjonen vil føre til at alle systemer må overvåkes
og oppdateres kontinuerlig. Prosjektet er således be-
grenset til et forprosjekt som konkret peker på hvilken

prosjektutvikling som må gjøres.
En hovedkonklusjon er at det vil være arbeids- og
tidkrevende å etablere systemer for å ivareta de spesial-
iteter som er knyttet til offentlig administrasjon og da
særlig inn- og utbetalinger.

Det er i den forbindelse reist spørsmål om myndig-
hetene bør ta et initiativ for å sikre at medlemmene ved
hjelp av datasentralene har utarbeidet et minstemål av
systemer og rutinebeskrivelser i tilfelle en bank blir satt
under offentlig administrasjon.

Rapporten omhandler også offentlig administrasjon
som midlertidig løsning. Ideen er at en bank skal
kunne settes under offentlig administrasjon i få dager
for deretter, etter at den ansvarlige kapitalen er
nedskrevet, å kunne oppstå igjen. Forutsetningen må
være at noen etter nedskrivningen er villig til å kapi-
talisere opp banken eller å innfusjonere den. Hvis
administrasjonsstyret skal kunne finne en annen
løsning for institusjonen enn avvikling, vil det kreve en
rask handling. Kunden i administrasjonsbanken vil
etter kort tid finne en alternativ bank. Det vil imidler-
tid være mer hensiktsmessig at en tvangsnedskrivning
foretas med hjemmel i bsl. kap. 3 før banken settes
under offentlig administrasjon, og at det i den forbin-
delse undersøkes mulighet for ny kapitaltilførsel.

Den endelige rapporten vil bli sendt alle medlemmene i
Bankenes sikringsfond, de deltakende organisasjoner i
arbeidsgruppen, samt andre som kan være interessert i
rapporten. Rapporten kan skaffes fra Bankenes
sikringsfond.  
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Bankenes sikringsfonds Revisjonskontor ble opprettet
av Sparebankenes sikringsfond i 1964 og skulle blant
annet yte revisjonsteknisk bistand til medlemsbankene.
Formålet har i løpet av de 40 årene gradvis endret seg,
men fortsatt er det en viktig oppgave for Revisjons-
kontoret å følge medlemsbankene rimelig tett.

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

Beregninger og innkrevning av avgift
I 2005/2006 er det blitt innhentet oppgaver fra de
enkelte bankene etter hvert kvartal.  Resultatet av
fordelingene mellom innskudd over/under 2 millioner
kroner i tillegg til beregningsgrunnlag kapitaldekning er
også oversendt til Kredittilsynet etter hvert kvartal.
Kredittilsynet startet innhenting av samme grunnlag og
det ble i styremøtet 06.09.06 besluttet at fra og med
30.06.06 vil innhentingen samordnes slik at vi mottar
totaloppgaver direkte fra Kredittilsynet.
Revisjonskontoret har for periodene 30.09.05,
31.12.05 og 31.03.06 avstemt innsendte oppgaver mot
Kredittilsynets grunnlag. Det har vært til dels store
differanser som er tatt opp med den enkelte bank og alt
tyder på at oppgavene som Kredittilsynet innhenter
gjennom ORBOF er av god kvalitet.  Medlemmene ble
informert om endringen i brev datert 4. juli 2006.

På grunn av overdekning i Fondet er det i 2006 ikke
innkalt avgift fra medlemmene, bortsett fra nye med-
lemmer.

Informasjonsvirksomhet og kurs
Den årlige høstkonferansen ble avholdt på Solstrand
hotell ved Bergen i perioden 10. til 12. september og
samlet totalt 152 deltakere, inkl foredragsholdere,
gjester og ledsagere.

Hovedtema for årets konferanse var Basel II med
spesiell vekt på kredittrisiko, beregning av ICAAP og
moduler utarbeidet av Kredittilsynet vedrørende
kredittrisiko, markedsrisiko, likviditetsrisiko og opera-
sjonell risiko. Ny utlånsforskrift og implementering av
denne ble belyst med erfaringer ved besøk og tall-
underlag fra bank-Norge. Foredragsholdere kom fra
Kredittilsynet, Sparebankforeningen, FNH, Spare-
banken Øst, Sparebanken Møre samt Revisjons-
kontoret.

Årsoppgjørskurs for bankenes regnskapsansvarlige og
revisorer ble som tidligere holdt i Oslo (2), Kristian-
sand og Trondheim.  På disse kursene nås de aller fleste
bankene og i tillegg til Revisjonskontoret deltar også
Kredittilsynet, samt eksterne revisorer som
foredragsholdere. 

Revisjonskontoret har bidratt med foredragsholdere på
Kurs for styremedlemmer og Kurs for kontrollkomité-
medlemmer. Årsoppgjørs-, styre- og kontrollkomité-
kursene arrangeres teknisk av Spama, og Revisjons-
kontoret blir godskrevet honorar som foredragsholdere
og tilretteleggere.

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. 

Det gis også innspill til høringssaker på andre områder
hvor vår erfaring er av betydning for banknæringen.
Som eksempler kan nevnes deler av ny forskrift om
kapitalkrav og forskrift om store engasjementer.  

Gjennom dette arbeidet får Revisjonskontoret verdifull
innsikt i rammeverket som regulerer bankenes virk-
somhet og som er av betydning for besøksvirksomheten
og bankanalyser.  

Revisororganisasjoner og foreninger med tilknyting til
finansnæringen anses som viktige fora for dialog med
representanter for næringen. 

Regnskapskontroller og analyser
I likhet med tidligere år har Revisjonskontoret
gjennomgått årsoppgjørene for alle bankene.  
Årsoppgjørene 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.
Regnskapsanalysene og normtallene ble også for 2005

50

S i k r i n g s f o n d e t s  u t v i k l i n g  o g  d r i f t

Å r s r a p p o r t  2 0 0 6  

Bankanalyse og informasjon



utarbeidet på grunnlag av de offisielle regnskapsdata
innhentet direkte fra bankene.  

Resultatet av analysene og normtallene for sparebank-
ene ble sendt de respektive banker 21. april 2006.  For
internt bruk ble også bankenes regnskapstall blant
annet justert for egenkapitalforskjeller.  

Regnskapsmessig utvikling i bankene følges blant annet
ved å innhente og gjennomgå kvartalsregnskapene som
Revisjonskontoret får tilsendt fra samtlige banker.  

Revisjonskontoret har et databaseprogram for registrer-
ing av hovedtall fra bankenes kvartalsrapporter. I tillegg
til regnskapstallene blir det lagt inn kapitaldekning,
misligholdte- og tapsutsatte lån.  Revisjonskontoret har
registrert sparebanktall kvartalsvis i 5 år, og for for-
retningsbankene i 3 år.  Oversiktsmessig har Revisjons-
kontoret fått et utmerket redskap som har vært til god
hjelp i 2006.  Det er muligheter til å utføre beregnin-
ger, sorteringer og fordelinger på grupper vedrørende
de registrerte kvartalsregnskapstall.    

Bankbesøk
Identifikasjon av banker som kan komme i krise har i
alle år vært en viktig faktor 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 2006 besøkt 9 banker, tilsvarende tall for 2005
var 8 banker. Revisjonskontorets kontrollvirksomhet
har også i 2006 vært spesielt rettet mot de mindre og
mellomstore sparebankene.  Utvelgelseskriteriene har
vært som i tidligere år med hovedvekt på
soliditetsmessige nøkkel-tall, men også vekst, tap og
driftskostnader har vært viktige faktorer ved utvelgelsen
av besøksbankene.   

I forståelse med styret og forretningsfører er det be-
stemt at Revisjonskontorets ressurser ikke skal brukes
til kontroll av de store og mellomstore bankene (større
enn 3 mrd).  Kredittilsynet har i sine besøksrutiner
spesiell oppmerksomhet rettet mot de største bankene.
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Bankenes sikringsfond er medlem av European Forum
of Deposit Insurers (EFDI). EFDI er nå i ferd med å
etablere seg som et eget selskap under belgisk lov. Dette
er en nødvendighet som følge av det aktivitetsnivå som
drives i regi av EFDI. 

Hittil har det ikke vært noen kontingent knyttet til
medlemskapet, men fra og med 2007 vil dette endres
ved at de nye vedtektene vil gi mulighet for en
maksimalkontingent på 1000 euro. Det enkelte
sikringsfond dekker selv sine kostnader knyttet til
deltakelse på seminarer, generalforsamling og andre
møter. 

Medlemskapet gir mulighet til en effektiv kontakt med
den kompetanse som befinner seg i de forskjellige lands
sikringsfond. All korrespondanse og kommunikasjon
med medlemmene, og mellom medlemmene, foregår
per e-post. I løpet av første halvår 2007 vil det bli
innkalt til et konstituerende møte for dannelse av den
nye organisasjonen. 

Internasjonalt samarbeid



Organisasjon

Etter valg på generalforsamlingen 26. april 2006, og valg av leder og nestleder på etterfølgende konstituerende
styremøte, fikk styret følgende sammensetning:

• Adm. direktør Finn Haugan, SpareBank 1 Midt-Norge, leder (ett år igjen av valgperioden)
• Viseadm. direktør Tom Grøndahl, DnB NOR Bank ASA, nestleder (valgt for to år)
• Adm. direktør Jan Arveschoug, Voss Veksel- og Landmandsbank ASA (ett år igjen av valgperioden)
• Adm. banksjef Geir-Tore Nielsen, Lillestrøm Sparebank (valgt for to år)
• Adm. direktør Tom Ruud, Nordea Bank Norge ASA (valgt for to år)
• Direktør Kristin Gulbrandsen, Norges Bank
• Kredittilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo

Leder- og nestledervervet velges for ett år om gangen.

Følgende ble i nummerert rekkefølge valgt til varamedlemmer for to år:

1. Viseadm. direktør Monica Salthella, Sparebanken Vest (sluttet i Sparebanken Vest)
2. Adm. direktør Thomas Borgen, Fokus Bank ASA
3. Banksjef Arild Hagen, Rørosbanken Røros Sparebank
4. Adm. direktør Thorbjørn Vik, Bank 1 Oslo AS
5. Banksjef Arne Næss, Sparebanken Grenland (sluttet i Sparebanken Grenland)

I tillegg er følgende oppnevnt som varamedlemmer av det offentlige:

• Avdelingsdirektør Sven-Henning Kjelsrud, Kredittilsynet
• Fagdirektør Birger Vikøren, Norges Bank

Følgende ble valt til medlemmer av valgkomiteen:

Banksjef Arvid Andenæs, Sparebanken Sogn og Fjordane, leder, (ett år igjen av valgperioden)
Adm. direktør Thomas Borgen, Fokus Bank ASA, (ett år igjen av valgperioden)
Banksjef Roar Hoff, DnB NOR Bank ASA, (ett år igjen av valgperioden)
Adm. direktør Oddvar Nordnes, Landkreditt Bank AS (valgt for to år)
Adm. Banksjef Herbjørn Steinsvik, Totens Sparebank (valgt for to år)

Adm. direktør Arne Skauge er forretningsfører frem til 1. juli 2007 da vervet overtas av Sparebankforeningen for tre
år.

Investeringsdirektør Sigmund Frøyen leder Kapitalforvaltningen, som har 6 ansatte. Direktør Per Harald Meland
leder Revisjonskontoret, som har 6 ansatte. Direktør Odd Solheim (FNH) er styresekretær.

I tillegg trekker Bankenes sikringsfond på ressurser i Finansnæringens Hovedorganisasjon og Sparebankforeningen
når saksomfanget tilsier det. 
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Organisasjonsplan
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GENERALFORSAMLING
(141 medlemmer)

REVISJONSKONTORET
Direktør Per Harald Meland

KAPITALFORVALTNINGEN
Investeringsdirektør Sigmund Frøyen

ADMINISTRASJON
Direktør Odd Solheim

VALGKOMITÉ
(5 medlemmer)

STYRE
(7 medlemmer)

FORRETNINGSFØRER
Adm. direktør Arne Skauge



A
Andebu Sparebank
Ankenes Sparebank
Arendal og Omegns Sparekasse
Askim Sparebank
Aurland Sparebank 
Aurskog Sparebank

B
Bamble og Langesund Sparebank
Bank 1 Oslo A/S
Bank2 ASA
Berg Sparebank
Birkenes Sparebank
Bjugn Sparebank
Blaker Sparebank
Bolig- og Næringsbanken 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
Fjaler Sparebank
Flekkefjord Sparebank
Fokus Bank ASA

G
Gildeskål Sparebank
Gjensidige Bank ASA
Glitnir 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 Sparebank 
Hønefoss Sparebank 

I
Indre Sogn Sparebank

J
Jernbanepersonalets Sparebank

K
Klepp Sparebank
Klæbu Sparebank
Kragerø Sparebank 
Kvinnherad 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
Narvik Sparebank
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

R
Rindal Sparebank
Rygge-Vaaler Sparebank 
Rørosbanken Røros Sparebank

S
Sandnes Sparebank
Santander Consumer Bank AS
Sauda Sparebank
SEB Privatbanken ASA
Selbu Sparebank
Seljord Sparebank 
Setskog Sparebank
Skudenes & Aakra Sparebank
Soknedal Sparebank
SpareBank 1 Gran
SpareBank 1 Gudbrandsdal
SpareBank 1 Hallingdal
SpareBank 1 Jevnaker Lunner

SpareBank 1 Kongsberg
SpareBank 1 Midt-Norge
SpareBank 1 Modum
SpareBank 1 Nord-Norge
SpareBank 1 NordVest
SpareBank 1 Ringerike
SpareBank 1 SR-Bank
SpareBank 1 Vestfold 
Sparebanken Bien
Sparebanken Grenland
Sparebanken Hardanger
Sparebanken Hedmark
Sparebanken Hemne
Sparebanken Møre
Sparebanken Pluss
Sparebanken Sogn og Fjordane
Sparebanken Sør
Sparebanken Telemark 
Sparebanken Telespar
Sparebanken Vest 
Sparebanken Volda Ørsta
Sparebanken Øst
Spareskillingsbanken
Spydeberg Sparebank
Stadsbygd Sparebank
Storebrand Bank ASA
Strømmen Sparebank
Sunndal Sparebank 
Surnadal Sparebank
Søgne og Greipstad Sparebank

T
Time Sparebank
Tingvoll 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

Y
yA Bank ASA

Ø
Ørland Sparebank 
Ørskog Sparebank
Øystre Slidre Sparebank

Å
Åfjord Sparebank
Aasen Sparebank
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Vedtatt på konstituerende generalforsamling i
Bankenes sikringsfond 22.06.04, stadfestet av
Finansdepartementet 09.09.04, og deretter
endret på generalforsamling 19.04.05 og
26.04.06. 
Stadfestet av departementet i brev 26.09.06.

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 banksikringsloven
ved at Sparebankenes og Forretnings-
bankenes 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 finans-
institusjoner (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 innskuddsgaranti-
ordningen dersom innskuddsgaranti-
ordningen 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 uten-
for EØS-området, skal være medlem av
innskuddsgarantiordningen.

(4)
Kongen kan fastsette nærmere regler om
medlemskap for filialer av utenlandske
kredittinstitusjoner, jf. banksikringsloven §
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 medlemmene
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 videreføre 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 medlemmene
den rapporteringsplikt som er nødvendig
for fondets beregning av årlig avgift.

(2)
Sikringsfondet kan granske medlemmenes
regnskaper og revisjonsforhold 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
medlemmene og 0,5 % av summen av
beregningsgrunnlagene for kapitaldeknings-
kravene 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 medlemmene etter første
ledd, legges til grunn et gjennomsnitt av
medlemmenes innskudd ved utløp av tredje
og fjerde kvartal i kalenderåret to år før
innbetalingsåret samt første og annet kvartal
i kalenderåret før innbetalingsåret.
Tilsvarende gjøres ved beregning av
summen av beregningsgrunnlagene for
kapitaldekningskravene.

§ 5 Avgift fra medlemmene 
(1)
Medlemmene skal hvert år betale en avgift
til fondet, med mindre fondets egenkapital
etter siste års regnskap overstiger minste-
kravet etter § 4.
Kravene kan fravikes i forskrift med mindre
annet er bestemt i lov eller forskrift.

(2)
Avgiften beregnes i samsvar med bestem-
melsene 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 minstestør-
relse, skal det manglende dekkes ved
avgivelse av garantierklæringer fra med-
lemmene. 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 omberegnes
hvert år, samtidig med beregningen av
fondets samlede ansvarlige kapital etter § 4.

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

(4)
Styret fastsetter om og hvordan garanti-
ansvaret skal sikres.

§ 7 Plassering av Sikringsfondets 
midler 

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

(2)
Plasseringen skal skje innenfor følgende
rammer.

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

b. Fondet kan ikke plassere midler
direkte eller indirekte i aksjer, grunnfonds-
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bevis eller annen ansvarlig kapital utstedt av
norske banker eller i morselskap i finans-
konsern 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 generalfor-
samlingen. På generalforsamlingen har hver
medlemsinstitusjon én representant og én
stemme med mindre Kongen har bestemt
noe annet. En medlemsinstitusjon kan
benytte en møteberettiget representant for
en annen medlemsinstitusjon som full-
mektig.

(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 generalforsamling skal
skje ved brev som sendes medlemsinstitu-
sjonene senest 14 dager før generalfor-
samlingen. Fortegnelse over saker som
ønskes behandlet på generalforsamlingen,
må være sendt medlemsinstitusjonene senest
1 uke før generalforsamlingen.
Generalforsamlingen kan ikke treffe endelig
beslutning i andre saker enn de som er ført
opp i fortegnelsen.

(4)
Forslag som en medlemsinstitusjon ønsker
behandlet på den ordinære generalfor-
samling 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 nødvendig, eller når minst
10 medlemsinstitusjoner eller medlems-
institusjoner som samlet representerer mer
enn 10 % av medlemsinstitusjonenes
samlede forvaltningskapital forlanger det, og
samtidig angir hvilke saker som de vil ha
behandlet. Innkalling til ekstraordinær
generalforsamling skal skje skriftlig, slik at
varselet kan påregnes å være mottatt av alle
medlemsinstitusjoner 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
generalforsamlingen. Det skal føres proto-
koll for generalforsamlingen under møte-
lederens ansvar. Protokollen skal godkjennes
og underskrives av møtelederen og av to
andre møtedeltakere som velges på møtet.

(7)
Med mindre annet er særlig bestemt i ved-
tektene, 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 vedtekter 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 ordi-
nære generalforsamling. Forslag til medlem-
mer av valgkomiteen fremmes av styrets
valgte medlemmer.

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

§ 11 Styret 
(1)
Styret består av syv medlemmer. Fem med-
lemmer og fem varamedlemmer i num-
merert rekkefølge velges av generalfor-
samlingen, fortrinnsvis blant de adm.
direktører i medlemsinstitusjonene. Ett
medlem med varamedlem oppnevnes av
Norges Bank og ett medlem med vara-
medlem oppnevnes av Kredittilsynet.

(2)
De valgte medlemmer og varamedlemmer
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 medlemmer
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 styremedlem-
mer forlanger det. Innkalling til styremøte
skal så vidt mulig skje skriftlig. I innkal-
lingen skal oppgis de saker som skal
behandles. Forretningsføreren foretar
innkallelse på vegne av styrelederen.

(6)
Om det anses nødvendig av tidsmessige
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 fore-
legges for og protokolleres på første
styremøte.

(7)
Over styrets forhandlinger føres protokoll
under lederens ansvar. Hvert styremedlem
kan kreve å få protokollert sin stemmegiv-
ning. Protokollen underskrives av to styre-
medlemmer som styret oppnevner samt
forretningsfører. Kopi av protokollen skal
sendes styremedlemmene.

(8)
Styrets medlemmer tilkommer godtgjørelse
for sitt arbeid, som fastsettes av general-
forsamlingen.

§ 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
avgiftsinnkreving og innhenting av
garantierklæringer m.v. i medhold av
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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 støttetiltak 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 styremedlem-
mer i fellesskap. 

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

§ 13 Revisjon 
(1)
Generalforsamlingen skal velge en statsauto-
risert revisor til å utføre revisjonsarbeidet.
Revisor avgir beretning til generalfor-
samlingen.

§ 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 INNSKUDDSGARANTI 
OG STØTTEN TIL MEDLEMS-
INSTITUSJONENE

§ 15 Innskuddsgaranti 
(1)
Sikringsfondet plikter å dekke tap som en
innskyter har på innskudd i en medlems-
institusjon. Med innskudd menes her
enhver kreditsaldo på konto som lyder på
navn, samt forpliktelser etter innskudds-
bevis til navngitt person, unntatt innskudd
fra andre finansinstitusjoner. Som innskudd
regnes her også tilgodehavende etter opp-
drag om betalingsoverføring eller andre
vanlige banktjenester, samt ikke forfalte
renter.

(2)
Dersom en innskyter har innskudd som
samlet overstiger 2 mill. kroner i vedkom-
mende medlemsinstitusjon, plikter ikke

fondet å dekke tap på den del av samlede
innskudd som overstiger dette beløp.
Samlede innskudd skal reduseres med den
enkelte innskyters forfalte forpliktelser etter
andre avtaleforhold dersom medlemsinsti-
tusjonen har adgang til å motregne inn-
skudd 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 innskudd 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 styremedlemmer.

§ 16 Oppgjør under innskudds-
garantien 

(1)
Fondet skal dekke tap på innskudd i sam-
svar 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, eventuelt få overført virk-
somheten 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
egenkapitalgaranti 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 finanskonsern. 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 støttetiltak
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 styremed-
lemmer, 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 ovenfor, og på
hvilken måte dette skal skje.

(2)
Medlemsinstitusjon som mottar støtte fra
fondet skal gjennomføre de tiltak som
fondets styre fastsetter for å sikre mot tap.
Medlemsinstitusjonen skal gi regelmessige
innberetninger til fondets styre om
medlemsinstitusjonens stilling og virksom-
het etter nærmere bestemmelser av styret i
Sikringsfondet.

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

§ 19 Maksimumsgrense for Sikrings-
fondets samlede forpliktelser 

(1)
Styret kan ikke treffe vedtak etter § 17 og §
18 med mindre fondets gjenværende kapital
etter støttetiltaket sammen med fremtidige
innbetalinger av årsavgift og garantikapital
samt annen kapitaltilgang antas å være
tilstrekkelig til å sikre fondets forpliktelser
etter innskuddsgarantiordningen.

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

KAP. V  
ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 

§ 20 Årsberetning 
(1)
Årsberetning om Sikringsfondets virksom-
het avgis for den ordinære generalforsamling
av styret. Den skal medsendes innkallelsen
til generalforsamlingen. Årsberetningen skal
underskrives av det samlede styre og para-
feres 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 års-
regnskap 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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