
Referat for møte i undergruppe «Markedsstandarder og fallbackløsninger» 

Tirsdag 2. juni 2020 

Videomøte 

 

Til stede: 

Henning Nilsen SpareBank 1 Boligkreditt 

    

Andreas Webster Swedbank 

Christian Heggen DNB Markets 

Didrik Thrane-Nielsen PWC 

Jan Bjørnsen Handelsbanken 

Knut Greiner SEB 

Lars Andreas Lowe Løtvedt Nordea IM 

Lars Mouland Nordea 

Lasse Ask Nordea 

Morten S. Bredesen                                          Nordic Trustee 

Per Erik Stokstad NoRe 

Simon Døhlen von Krogh DNB Markets 

Snorre Lyse BAHR 

Trude Merete Berg Sparebank 1 SMN 

 

Sekretariat/observatører: 

Kathrine Lund Norges Bank (observatør) 

May Iren Walstad Norges Bank (observatør) 

Joar Johnsen Finans Norge (observatør/sekretariat) 

 

Agenda: 

1. Status 
2. Utkast fallbackklausul 
3. Utkast høringsdokument markedskonvensjoner 
4. Overordnede beregninger for marginjustering mellom Nibor og NOWA 
5. Veien videre 
6. Evt. 

 
Referat: 
 
Undergruppens leder innledet med en kort redegjørelse om arbeidet gjenopptagelsen av arbeidet 
etter utsettelsen i forbindelse med koronautbruddet og en kort status av internasjonal utvikling i 
perioden siden februar. 
 



Videre ble innholdet i brevet fra ARR-gruppen til Norges Bank angående beregning og offentliggjøring 
av indeks for Nowa-renter omtalt. Det ble i denne sammenheng også diskutert behov for 
perioderenter for spesifikke løpetider.  
 
Det ble gitt en oversikt over status og videre arbeid med fallback-klausuler og de foreløpige 
anbefalingene som gjelder i denne sammenheng. Undergruppen diskuterte hvordan løsningene som 
anbefales virker sammen med sammenlignbare internasjonale konvensjoner og klausuler, samt 
hvordan man skal oppnå tilstrekkelig objektive regler og hvordan man teknisk sette skal inkludere 
justeringsfaktoren mellom Nibor-renter og Nowa-renter.  
 
Undergruppen diskuterte også status for arbeidet med markedskonvensjoner - det foreløpige 
utkastet til konsultasjonsrapport og anbefalingene i denne. Bruk av regneeksempler og struktur på 
konsultasjonsrapporten for å sikre best mulig utgangspunkt for høringsinstansene ble dekket i disse 
diskusjonene. Undergruppen har utarbeidet en foreløpig analyse av de ulike valgmulighetene med 
hensyn på konvensjoner. Denne ble gjennomgått og diskutert.  
 
Undergruppen bestemte at man skal søke å kun gjøre mindre endringer i den opprinnelige tidsplanen 
for arbeidet, på tross av avbruddet i forbindelse med koronautbruddet. Konsultasjonsrapporten 
deles i to deler, en for markedskonvensjoner og en for fallback-klausul og justeringsfaktor. Første del, 
angående markedskonvensjoner, skal oversendes til behandling i ARR-gruppen i løpet av juni.  
 
 


