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De nya kapitaltäckningsreglerna för den offentliga sektorn
Sedan förslaget till nya kapitaltäckningsregler presenterades av Baselkommittén för banktillsyn i juni 1999 har Kommunförbundet och Kommuninvest på
olika sätt bevakat denna fråga. Det finns ett gemensamt intresse för alla som
verkar inom den offentliga sektorn, att kommuner och landsting ges förutsättningar att på ett så bra och billigt sätt som möjligt finansiera sin verksamhet.
Under senare tid har framkommit uppgifter från olika håll om att förslaget
kommer att medföra högre upplåningskostnader för kommuner och landsting. Bland annat har framförts oro för att riskviktningen för kommuner och
landsting kommer att höjas och för att denna höjning särkilt kommer att
drabba de kommuner och landsting som inte har någon kreditvärdering (rating).

Innebörden av kapitaltäckning
Med kapitaltäckning avses det kapital som ett kreditinstitut måste avsätta för
de risker som uppkommer genom kreditinstitutets utlåning. Enligt nu gällande regler är utlåning till stat och kommun nollviktade, vilket innebär att
kreditinstituten ej behöver avsätta något kapital för denna utlåning.

Närmare om förslaget
Baselkommitténs förslag till nya kapitaltäckningsregler beräknas träda i kraft
2005. Förslaget innebär att extern eller intern rating skall vara utgångspunkten vid bedömningen av graden av risk i kreditinstitutens utlåningsverksamhet.
Förslaget ger dock stater möjligheten att föreskriva samma riskviktning för
utlåning till de regionregeringar och lokala myndigheter som har befogenhet
att uppbära offentlig uppbörd som för utlåning till stater, nämligen noll procent.
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Detta är också i enlighet med de idag gällande EG-direktiven beträffande kapitaltäckning. Kommissionen har under våren 2001 framhållit att den möjligheten skall behållas också när eventuella förändringar i direktiven görs med
anledning av Baselkommitténs nya kapitaltäckningsregler.
Baselkommitténs förslag innebär även krav på kapitaltäckning för s.k. operativa risker. Med detta avses de risker som uppkommer hos kreditinstituten
som en följd av deras administrativa hantering.

Pressmeddelande från finansdepartementet med anledning av det
nya förslaget
Statssekreterare Sven Hegelund, finansdepartementet, har i ett pressmeddelande 2001-11-05 lämnat följande kommentar till det nya förslaget:
”Ingen dyrare upplåning för svenska kommuner på grund av nya kapitaltäckningsregler
På senare tid har en del oro förekommit om ifall förändrade regler för
kapitaltäckning skulle leda till dyrare upplåningskostnader för Sveriges kommuner. Det är det pågående arbetet med den så kallade Baselkommitténs förslag som orsakat dessa frågor. Förslaget ger dock
möjlighet för stater att föreskriva samma riskviktning för kommuner
och regionala myndigheter som för staterna själva, det vill säga noll.
– Vi avser att utnyttja den möjligheten. De nya Baselreglerna förväntas inte leda till några förändringar när det gäller riskviktningen av
de svenska kreditinstitutens fordringar på svenska kommuner. Däremot kommer krav att ställas på kapitaltäckning för operativa risker.
Dessa krav väntas dock inte leda till några väsentliga merkostnader
för kommunernas upplåning, säger statssekreterare Sven Hegelund.”
Då frågan om kapitaltäckning har stor betydelse för kommunernas och landstingens finansieringskostnader, kommer såväl Kommunförbundet som
Kommuninvest även fortsättningsvis att följa denna fråga. Förslaget till nya
kapitaltäckningsregler innebär ju inte i sig att utlåning till kommuner och
landsting blir mer riskfyllt för kreditinstituten. Gällande kapitaltäckningsregler speglar på ett rättvisande sätt de marknadsförhållanden som gäller för
utlåning till kommuner och landsting, varför det inte finns anledning att göra
någon förändring av nuvarande riskviktning.
Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras på Kommunförbundet av
Ulf Lennartsson, tfn 08-452 77 48.
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