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Per Erik Stokstad NoRe 
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Simon Døhlen von Krogh DNB Markets 
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Sekretariat/observatører: 

Kathrine Lund Norges Bank (observatør) 

Marit Øvre-Johnsen Norges Bank (observatør) 

Michael Hurum Cook Finans Norge (observatør/sekretariat) 

Joar Johnsen Finans Norge (observatør/sekretariat) 

 

Leder av arbeidsgruppen for alternative referanserenter og leder for undergruppe «Utredning av 

OIS-marked i NOK: 

Vidar Knutsen DNB 

Timothy Fitzgerald DNB Markets 

 

 

 

 

 



Referat: 

Innledning ved leder for arbeidsgruppen for alternative referanserenter (ARR-gruppen) som 

orienterte for arbeidet i ARR-gruppen og bakgrunnen for opprettelsen av undergruppen.  

Norges Bank orienterte om reformert Nowa og de endringene som var gjennomført og har trådt i 

kraft. Norges Bank har fra 1.1.2020 overtatt administratoransvaret for Nowa fra tidligere Finans 

Norge.  

NoRe orientere om organiseringen av selskapet og arbeidet med og status for Nibor-reform i 

forbindelse med benchmarkforordningen. NoRe har søkt Finanstilsynet om autorisasjon av NoRe som 

administrator av Nibor. Dette medfører at Nibor kan benyttes som referanserente i NOK. 

Undergruppen diskuterte ulike forhold i forbindelse med benchmarkforordningen, herunder Nibor 

som eventuell kritisk benchmark og konsekvenser i forhold til dette.  

Hovedtema for oppstartsmøtet var diskusjon av foreslått mandat for undergruppen, arbeidsform og 

prosjektplan. Mandatet ble vedtatt med mindre endringer (se endelig mandat i eget dokument). De 

ulike deltagernes roller ble orientert om (leder, observatører (Norges Bank og Finans Norge), 

sekretariat (Finans Norge). Det ble understreket at deltagelse i undergruppen fordrer at man bidrar i 

arbeidet og at leder og sekretariat ikke skal fungere som utreder for undergruppen.  

Målsetninger for arbeidet i undergruppen ble diskutert og det var enighet om at man må tilstrebe 

løsninger som medfører at markedskonvensjoner og standarder kan være like på tvers av ulike 

produkttyper. I den grad det er mulig bør løsningene også harmonere med og bygge på det som 

gjelder/blir gjeldende for sammenlignbare utenlandske referanserenter. Det ble påpekt at man i 

dette henseende har utfordringer fordi arbeidet med de utenlandske rentene heller ikke har 

konkludert.  

På bakgrunn av antall deltakere i undergruppen og det vide spennet i problemstillinger som skal 

hensyntas i arbeidet ble det besluttet å søke å dele opp undergruppen i fokusgrupper som arbeider 

med de ulike problemstillingene man initialt kommer frem til.  

Undergruppen besluttet å fastsette arbeidsstrømmer på neste møte. Det tas sikte på å følge tidslinje 

for leveranser slik den fremkommer i mandatet, dvs. publisering av konsultasjonsrapport i løpet av 

første halvår 2020 og endelig rapport innen utgangen av 2020. Rapportene skal forevises ARR-

gruppen som beslutter og forestår offentliggjøring på egnet sted på Norges Banks hjemmeside. 

 

 


