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Høringssvar TIBER- NO 

 

Det vises til høringsbrev og høringsnotat av 23. mars 2021.  

Kommunalbanken AS (KBN) er et kredittforetak med konsesjon etter finansforetaksloven. KBN eies 100 % av 

staten ved kommunal- og moderniseringsdepartementet, og har som vedtektsfestet formål å yte lån til 

kommuner eller fylkeskommuner direkte eller mot kommunal eller fylkeskommunal garanti.  

KBN forstår at TIBER er ment for foretak i finansiell sektor med funksjoner som er kritiske for det norske 

finansielle systemet, og at det i Norge skal være frivillig å delta i TIBER-testing. KBN støtter at deltakelsen og 

testingen skal være frivillig.  

Av forslaget fremkommer det at Norges Bank og Finanstilsynet vil invitere/oppfordre foretak og systemeiere 

som er sentrale for finansiell stabilitet til å delta i og teste etter TIBER-NO med utgangspunkt i hvilke 

funksjoner som har vesentlig betydning for finansiell stabilitet. Sett hen til at TIBER-NO skal gjelde foretak i 

finansiell sektor med funksjoner som er kritiske for det norske finansielle systemet, og at foretak som er 

sentrale for finansiell stabilitet oppfordres til å delta, er det i forslaget noe uklart hvilke foretak som vil bli 

oppfordret til å delta i og teste etter TIBER-NO. Det er også uklart i denne sammenheng hva som menes med 

systemeiere. KBN antar at målgruppen for TIBER vil være foretak i den finansielle sektor som etter 

krisehåndteringsdirektivet har funksjoner som er kritiske for det norske finansielle systemet, slik også forslag 

til implementeringsveiledningen punkt 1.3 gir inntrykk av.  

KBN mener likevel at det hadde vært hensiktsmessig om det i rammeverket kunne oppstilles relevante 

kriterier for vurderingen av hvilke funksjoner som er «kritiske for det norske finansielle systemet», herunder 

hvilke foretak og systemeiere som skal anses «sentral[e] for finansiell stabilitet» med funksjoner av «vesentlig 

betydning for finansiell stabilitet». I denne sammenheng vurder vi at foretak som KBN med funksjoner som 

ikke er kritiske for driften av eller deltakelsen i betalings – eller oppgjørssystemer eller annen kritisk finansiell 

infrastruktur har begrenset betydning for den finansiell stabiliteten i Norge. KBN vurderer at slike foretak 

som et utgangspunkt bør falle utenfor virkeområdet for rammeverket. Tilsvarende bør gjelde selv om slike 

foretak i sin virksomhet er brukere av funksjoner eller systemer som er omfattet av rammeverket.  

Det er etter vårt syn heller ikke helt tydelig av foreslått rammeverk om det er foretaket selv,  

tilsynsmyndighetene eller Norges Bank som forvalter av rammeverket som skal foretar vurderingen eller 

kategoriseringen av om et foretak eller særskilte funksjoner faller innenfor rammeverket og eventuelt 

hvorvidt et foretak skal oppfordres til å delta i og teste etter TIBER-NO. KBN vil oppfordre Finanstilsynet og 

Norges Bank til  å vurdere om det er behov for å presisere dette i rammeverket.    
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KBN står for øvrig til disposisjon dersom det skulle være spørsmål til høringsuttalelsen.  

 
Med vennlig hilsen 

Kommunalbanken AS 

Kristina Sandanger 

Leder juridiske tjenester 


