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Delegation av beslut om vissa ändringar i Memorandum of Understanding
mellan centralbankerna i Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen,
Norge och Sverige om samarbete avseende banker med gränsöverskridande
etableringar (Memorandum).
Förslag till direktionens beslut
Chefen för avdelningen för finansiell stabilitet (AFS) ges i uppdrag att för Riksbankens
räkning besluta om ändringar av Tabellerna 1 och 2 i Memorandumets Annex 1.
Bakgrund
Riksbanken ingick den 15 december 2016 ett ”Memorandum of Understanding” om
samarbete avseende banker med gränsöverskridande etableringar med övriga centralbanker
i Baltikum och Norden. Memorandumet omfattar bland annat informationsdelning och
samarbete vad gäller bankkoncerner med etableringar i mer än ett nordiskt-baltiskt land.
En bilaga till Memorandumet innehåller två tabeller, dels en tabell över vilken sorts
information som ska delas på detaljerad nivå, dels en tabell över de gränsöverskridande
bankgruppernas etableringar i regionen. Den senare hade redan behövt ändrats i och med
att Nordea omstrukturerade i Baltikum och kommer att behöva ändras om Nordea flyttar
sitt huvudkontor till Finland. Eftersom tanken med tabellerna är att de ska hållas aktuella
kan man anta att de även fortsättningsvis kan behöva kompletteras med jämna mellanrum.
Memorandum i övrigt är inte avsett att på samma sätt påverkas av förändringar.
Direktionen har tagit beslut om överenskommelsen i sin helhet, varför varje ändring också av
de två tabellerna kräver direktionsbeslut.
Överväganden
Jämfört med Memorandum i övrigt förväntas bilaga 1 och 2 i Annex 1 bli föremål för
ändringar med relativt täta intervall. Samtidigt torde sådana ändringar vara av mer teknisk
karaktär snarare än de principiellt viktiga ställningstaganden som avses i Riksbankens
instruktion. Det är därför rimligt att direktionen inte belastas med dessa beslut utan
delegerar beslutsrätten till Chefen för avdelningen för finansiell stabilitet (AFS).
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