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Sekretariat/observatører: 

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 eksterne bidragsytere: 

Vidar Knudsen DNB 
John Millward HSBC 

 

Referat: 

Referatet for møtet 20.01.20 ble godkjent uten kommentarer til utkastet som var sendt ut i forkant 
av møtet.   

John Millward fra HSBC redegjorde for «IBOR transition» prosessen for i UK og viktige erfaringer og 
vurderinger som ble gjort i den sammenheng. Kommunikasjon til finansmarkedet, men også til andre 
berørte parter ble trukket frem som et område man har fokusert på. Andre forhold som ble særlig 
nevnt var infrastruktur/IT-systemer (både for banker og andre næringslivsaktører), utfordringer som 
oppstår i skjæringspunktet mellom ulike produkter, og hvordan man skal forholde seg til 



instrumenter som har «grandfathering» bestemmelser knyttet til andre regelverk, dersom man 
endrer kontrakter i forbindelse med IBOR-arbeidet (f.eks. MREL-instrumenter).    

 

Vidar Knudsen gjennomgikk nytt regelverk knyttet til styrkingen av Nibor-rammeverket og orienterte 
om pliktene til panelbankene under den nye referanseverdiloven. Valutaswapmarkedet er en veldig 
viktig komponent i fastsettelsen av Nibor og det ble poengtert at svingningene i Nibor-påslaget, i all 
hovedsak, viser realitetene for prissettingen i det norske interbankmarkedet.  

Undergruppens leder orienterte om det internasjonale arbeidet med alternative referanserenter og 
undergruppen diskuterte kort de ulike løsningene som er foreslått/vedtatt og hvordan, og i hvor stor 
grad, disse er tatt i bruk i markedet.  

Undergruppen diskuterte videre prosess, hva som faller innenfor og utenfor mandatet til gruppen, og 
forslag til overordnede prinsipper for arbeidet med markedskonvensjoner og fallbackløsninger. De 
overordnede prinsippene er foreslått til å være: 

- Markedskonvensjonene for Nowa som hovedreferanserente eller fallbackrente bør være så 
like som mulig som for sammenlignbare internasjonale referanserenter 

- Det bør tilstrebes harmonisering av konvensjoner mellom ulike produkter hvor 
referanserenten benyttes 

- I så stor grad som mulig bør en overgang fra Nibor til den alternative referanserenten ikke 
medføre verdioverføring mellom partene i kontrakten(e).   

Avslutningsvis ble gruppen enige om at leder og sekretariat setter opp et forslag til to undergrupper 
som skal vurdere hhv. Fallback language/trigger events mv. og beregningsmetode (spread-
/terminjustering) m.m. 

 


