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Finansdepartementets forslag til nytt felles regelverk for kapitalkrav til bankene vil
etter det vi kan se innebære at de største bankene i Norge får betydelig bedre
konkurransevilkår, mens de lokale sparebankene må stramme inn. Dette er
sentralisering av kapital og vil føre til at lokalbankene får mindre utlånskapasitet.
Dette vil være svært negativt for Fjellregionen (åtte kommuner med Røros og Tynset
som regionsentre) og resten av distrikts-Norge. Finansdepartementet og regjeringen
bør i stedet for å øke den såkalte systemrisikobufferen, vurdere tiltak som gjør det
lettere for lokalbankene å bidra til vekst og utvikling i distriktene i hele landet.
Forslaget er etter det vi kan se stikk i strid med EU-forslaget om en
småbedriftsrabatt, som er svært kjærkommen for lokalbankene og vil bidra til å øke
utlånskapasiteten. Departementets forslag vil øke kapitalkravene til lokalbankene mer
enn det denne rabatten vil gi.
Flere studier viser at lokale sparebanker er helt avgjørende for vekst og utvikling i
lokalsamfunn. I kommuner med en lokal sparebank tilføres næringslivet om lag 35 %
mer kapital enn i tilsvarende kommuner uten. Med lokalt eierskap og kompetanse

bidrar de med nødvendig kapital til bedrifter og husholdninger, og gir vesentlig støtte
til idrett, kultur og annet frivillig arbeid.
Dersom forslaget fra departementet gjennomføres, opplyser lokale banker at deres
utlånskapasitet hver for seg vil bli redusert med et tresifret antall millioner kroner. Det
er feil vei å gå for lokale banker og samfunn som arbeider for å fremme lokalt
næringsliv, og vil bidra til nødvendige omstillinger i norsk økonomi og jakten på mer
bærekraftige løsninger.
Denne uttalelsen er avgitt av regionrådsleder Merete Myhre Moen (ordfører i Tynset
kommune), nestleder Hans Vintervold (ordfører i Røros kommune) og regionrådgiver
Rune Jørgensen i Regionrådet for Fjellregionen.
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