
Invitasjon til undergrupper i arbeidet med alternativ referanserente i NOK 

I starten av 2018 etablerte Norges Bank, i samråd med finansnæringen, en arbeidsgruppe for 
alternative referanserenter i norske kroner. Arbeidsgruppen har bestått av deltakere fra norske 
banker og utenlandske filialer med god kjennskap til det norske rentemarkedet og bruken av 
referanserenter.  

Første del av gruppens arbeid har konsentrert seg om å anbefale en alternativ referanserente i 
norske kroner. I slutten av september 2019 offentliggjorde arbeidsgruppen sin anbefaling av en 
reformert versjon av Nowa som alternativ referanserente. Nowa står for Norwegian overnight 
weighted average og er den eneste overnattenrenten i norske kroner. Renten skal reformeres i 
forbindelse med at Norges Bank tar over som administrator fra og med 1. januar 2020, men vil trolig 
være svært lik dagens Nowa. 

Arbeidet med alternative referanserenter går nå over i en ny fase. Det videre arbeidet vil i stor grad 
konsentrere seg om hvordan Nowa kan tas i bruk som alternativ referanserente. I den sammenheng 
vil det være behov for å invitere flere markedsaktører inn i arbeidet. Bred deltagelse fra ulike 
markedsaktører, sluttbrukere av referanserenter og offentlige myndigheter vil sikre at ulike hensyn 
blir ivaretatt. Nedenfor er det skissert forslag til inndeling i tre undergrupper: 

(1) Fallbackløsninger i kontrakter med Nibor som referanse 

Undergruppen har som formål å anbefale fallbackløsninger for ulike typer finansielle kontrakter og 
utrede hva som vil utløse bruk av fallback i kontrakter med Nibor som referanse.  

(2) Markedsstandarder for finansielle kontrakter med Nowa som referanse  

Undergruppen har som formål å komme med en anbefaling om markedsstandarder for ulike 
finansielle kontrakter for Nowa (herunder derivater, obligasjoner, lån mm.).  

(3) Utredning av OIS (Overnight index swap) marked i norske kroner 

Undergruppen har som formål å kartlegge behov og mulighet for etablering av et OIS-marked i 
norske kroner. 

Undergruppe 1 og 2 må sees i sammenheng og det vil være behov for koordinering for å sikre felles 
løsninger. Det kan derfor være hensiktsmessig med noen felles medlemmer i disse gruppene. 
Planlagt oppstart for det videre arbeidet er januar 2020. Undergruppene vil ha jevnlige møter, og vil 
bestå av medlemmer, observatør og sekretariat. Dagens arbeidsgruppe vil fungere som et 
koordinerende organ og ha det endelige ansvaret for undergruppenes anbefalinger og utredninger. 

For ytterligere henvendelser ta kontakt med arbeidsgruppens leder, Jørgen Gudmundsson (telefon 
+47 951 08 957).  

Aktører som ønsker å delta i en eller flere av undergruppene bes om å melde sin interesse på e-
post til arr@norges-bank.no innen 5. desember 2019. Søknaden bør inneholde informasjon om 
bakgrunn og relevant erfaring. Arbeidsgruppen vil sette sammen undergruppene etter en samlet 
vurdering av antall deltakere og ønsket sammensetning av gruppene.  
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