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Finansinspektionen 

finansinspektionen@fi.se 

Upphävande av föreskrifter om kontracykliskt buffertvärde 

 

Finansinspektionen skriver i remisspromemorian att myndigheten framöver avser att 

fastställa eller ändra det kontracykliska buffertvärdet genom särskilda beslut som 

publiceras på myndighetens webbplats. Till grund för ställningstagandet ligger att 

myndighetens rätt till att fatta beslut om det kontracykliska buffertvärdet följer direkt 

av lag. Det anses inte lämpligt att ett beslut som ska omprövas varje kvartal 

meddelas genom föreskrifter. Finansinspektionen är också av uppfattningen att en 

mer effektiv beslutsordning behövs för att kunna hantera krissituationer. Vidare följer 

av remisspromemorian att Finansinspektionen framöver inte kommer att remittera 

förslag till ändringar av buffertvärdet enligt förordningen om konsekvensutredning vid 

regelgivning. Underlag för att kunna fatta beslut kommer att hämtas in på annat sätt. 

Finansinspektionen anger att man kommer att samråda med Riksbanken och 

Riksgäldskontoret och man även kan komma att ge andra tillfälle att yttra sig innan 

myndigheten fattar beslut om buffertvärdet.  

 

Bankföreningen har inget att invända mot att Finansinspektionen ändrar formen för 

beslut om nivån på det kontracykliska buffertvärdet från föreskrifter till särskilda 

beslut. Föreningen är dock av uppfattningen att Finansinspektionen inte kan avstå 

från att remittera ett förslag till att fastställa eller ändra det kontracykliska 

buffertvärdet. Det är inte formen för beslutet (föreskrift eller särskilt beslut) som är 

avgörande för om remittering ska ske eller inte, utan vad beslutet har för karaktär. Ett 

särskilt beslut att fastställa det kontracykliska buffertvärdet har samma rättsverkan 

som om det fastställs genom föreskrifter eftersom beslutet får konsekvenser för 

samtliga institut som har tillstånd att driva finansieringsrörelse enligt lagen bank- och 

finansieringsrörelse. Det särskilda beslutet torde därför uppfattas som normgivning. 

Ett normgivande beslut bör föregås av en remiss för att den normgivande 

myndigheten ska säkerställa att den har tillräckligt underlag att fatta ett sådant 

beslut. Finansinspektionen pekar i remisspromemorian på att det inom ramen för 

den utredningsskyldighet som följer av förvaltningslagen går att begära yttranden 

från andra för att i tillräcklig omfattning utreda ärendet. Det är dock inte tydligt av 

remisspromemorian att det kommer att ske inför varje beslut om att fastställa eller 

ändra det kontracykliska buffertvärdet. Bankföreningen är av uppfattningen att 
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Finansinspektionen alltid ska remittera förslag till ett fastställande eller en ändring av 

det kontracykliska buffetvärdet.  

 

 

 

 

SVENSKA BANKFÖRENINGEN  

Hans Lindberg  

 


