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HØRING OM ÆNDRING AF TILSYNSDIAMANTEN FOR PENGEINSTITUTTER 
Finanstilsynet har sendt udkast til notater om ændring af pejlemærket for 
likviditetsoverdækning i tilsynsdiamanten for pengeinstitutter i høring. 
Tilsynsdiamanten opstiller en række pejlemærker for, hvad Finanstilsynet 
som udgangspunkt anser for pengeinstitutvirksomhed med forhøjet risi 
ko. Pejlemærkerne og metoden for opgørelsen af de fastsatte grænse 
værdier er beskrevet i Finanstilsynets vejledning om tilsynsdiamanten for 
pengeinstitutter. 

Nationalbanken finder det positivt, at Finanstilsynet med høringen sikrer 
åbenhed om ændringen af tilsynsdiamanten og konsekvenserne heraf. 

Den påtænkte ændring af likviditetspejlemærket afspejler, at institutterne 
i stedet for det tidligere danske likviditetskrav pr. 1. januar 2017 er under 
lagt det nye EU krav, Liquidity Coverage Ratio, LCR. LCR-kravet skal sikre, 
at institutterne har en tilstrækkelig beholdning af likvide aktiver, som kan 
dække ubalancer mellem indgående og udgående pengestrømme i 
stresssituationer, der strækker sig op til 30 dage. Med det nye likviditets 
pejlemærke angiver Finanstilsynet derudover et minimumsniveau for alle 
pengeinstitutters likviditetsbehov, baseret på stress over en 3 måneders 
periode. Nationalbanken anser det for hensigtsmæssigt, at det nye pej 
lemærke tager udgangspunkt i det fælleseuropæiske LCR-krav. 

Nationalbanken er enig i, at sund likviditetsstyring i de enkelte institutter 
er centralt i forhold til at sikre et robust finansielt system, og at tilsyns 
myndighederne skal have de nødvendige beføjelser og tilsynsværktøjer 
til at kunne følge op og reagere på utilstrækkelig likviditetsstyring i et in 
stitut. Men det er vigtigt at understrege, at udgangspunktet fortsat er, at 
det er institutternes eget ansvar at styre deres likviditetsrisici. 

Som opfølgning på krisen er der nu fastsat fornuftige fælleseuropæiske 
rammer, der understøtter, at institutterne har en sund likviditetsstyring 
og samtidig et beredskab til brug for en situation med likviditetsvanske 
ligheder. Ud over opfyldelse af LCR-kravet (og det kommende krav til 
stabil finansiering, NSFR) skal alle institutter således udarbejde genop- 
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retningsplaner med realistiske tiltag, som kan iværksættes for at genop 
rette såvel instituttets kapital som likviditet. I en situation, hvor disse til 
tag ikke forhindrer et institut i at blive nødlidende, er der nu også fælles 
EU regler, der - hvis de anvendes efter hensigten - sikrer, at instituttet 
kan afvikles uden store negative konsekvenser for økonomien og den fi 
nansielle stabilitet. 

Nationalbanken bemærker på den baggrund, at tilsynsdiamanten, her 
under likviditetspejlemærket, er et tilsynsværktøj, som anvendes som led 
i den tilsynsmæssige helhedsvurdering af det enkelte instituts risici og 
risikostyring. I denne indgår naturligt en vurdering af instituttets buffer til 
at dække likviditetsrisici over en væsentligt længere horisont end 30 da 
ge, jf. også EBA's retningslinjer fortilsynsmyndighedernes gennemførelse 
af den såkaldte "Supervisory Review and Evaluation Process". Det er dog 
vigtigt, at tilsynsdiamanten ikke i praksis bliver begrænsende for den 
konkrete vurdering, hvori der skal tages hensyn til institutspecifikke for 
hold såsom forretningsmodel, strategi og risikoprofil. 

Nationalbanken støtter generelt, at der er transparens om Finanstilsynets 
tilsynspraksis. Nationalbanken finder imidlertid, at det bør overvejes, om 
kravet om automatisk offentliggørelse af værdien af det opgjorte likvidi 
tetspejlemærke i forbindelse med institutternes års- og halvårsrapport er 
hensigtsmæssigt. Likviditet kan være flygtig, og en sådan offentliggørelse 
af en overskridelse af pejlemærket kan risikere at føre til ubegrundet mis 
tillid til et institut - og dermed negative konsekvenser for den finansielle 
stabilitet. Endvidere bemærkes, at automatisk offentliggørelse af en over 
skridelse kan give pejlemærket præg af at være et særligt dansk likvidi 
tetskrav. 

Finanstilsynets tilsynsreaktioner, der er baseret på en individuel vurde 
ring af instituttets risici, skal som udgangspunkt offentliggøres. National 
banken finder disse regler gavnlige. De bidrager til gennemsigtighed om 
tilsynsvirksomheden og må antages at have en vigtig præventiv effekt. 
Samtidig tager reglerne højde for, at der kan være situationer, hvor of 
fentliggørelse kan medføre uforholdsmæssig stor skade for det pågæl 
dende institut, og hvor der derfor kan undtages fra reglerne. 
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