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Memorandum of Understanding om samarbetet och koordinering ifråga om 
gränsöverskridande finansiell stabilitet mellan Riksbanken, 
finansdepartementet, Finansinspektionen och Riksgälden samt dessa 
myndigheters motsvarigheter i Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, 
Litauen och Norge.  

Förslag till direktionens beslut 

- Riksbanken ska ingå ” Memorandum of Understanding on Cooperation and 
Coordination on cross-border financial stability between relevant Ministries, Central 
Banks, Financial Supervisory Authorities, and Resolution Authorities of  
Denmark, Estonia, Finland, Iceland, Latvia, Lithuania, Norway and Sweden”.  

 
- Riksbankschefen ges i uppdrag att för Riksbankens räkning underteckna 

memorandumet enligt bilagda förslag, med de eventuella mindre justeringar och 
redaktionella ändringar som kan tillkomma i samband med slutförandet.   

 
Bakgrund 

Sedan 2010 finns det ett memorandum om finansiell stabilitet, krishantering och resolution 
mellan relevanta departement, centralbanker och tillsynsmyndigheter i Danmark, Estland, 
Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Detta memorandum är i sin tur ett 
genomförande av bestämmelserna i det EU-omfattande memorandum om 
gränsöverskridande finansiell stabilitet som upprättades 2008. Det nordisk-baltiska 
memorandumet syftar till att hantera gränsöverskridande finansiella stabilitetsfrågor inom 
den nordisk-baltiska regionen. Dessutom inrättades genom memorandumet den första 
europeiska gränsöverskridande stabilitetsgruppen, Nordic Baltic Stability Group (NBSG). 
 
Det samarbete som 2010-års memorandum syftar till har till stor del omhändertagits i och 
med EU:s krissamordningsdirektiv (BRRD) och etableringen av resolutionskollegier. Förra 
hösten kom därför NBSG överens om att se över memorandumet från 2010 och ta bort de 
delar som hanteras genom den nya krissamordningen och att ta med 
resolutionsmyndigheterna som parter i det nya memorandumet. Det förslag till nytt 
memorandum som nu tagits fram har en mer övergripande ansats. Förutom att NBSG ska 
fortsätta som ett forum för diskussion och delning av information om störningar och 
erfarenheter, ska gruppen ägna sig åt krisberedskap på ett övergripande plan och att 
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genomföra gemensamma finansiella krisövningar. Den första krisövningen ska enligt plan 
genomföras i januari 2019.  
 
Överväganden 

Det memorandum som nu föreslås är en viktig del i ett samarbete mellan Nordiska och 
Baltiska myndigheter med ansvar för finansiell stabilitet till gagn för stabiliteten i området. 
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