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Til stede:
Jørgen Gudmundsson
Ulrik Sandvig
Vidar Knudsen
Wenche Vatnan
Karolina Thyman
Jenny Ramstedt
Dag Olav Uddu
Joakim Henriks
Dag Hjelle
John Hopp (på tlf)

Danske Bank
DNB Bank
Handelsbanken
Nordea Bank ABP
Skandinaviske Enskilda Banken AB
Sparebankene SMN, Nord-Norge og Østlandet
Swedbank
SR Bank
Sparebanken Vest

Michael H. Cook
Joar Johnsen
Kathrine Lund
Marit Øwre-Johnsen
Kjetil Stiansen

Finans Norge (observatør)
Finans Norge (observatør)
Norges Bank (observatør)
Norges Bank (observatør)
Norges Bank (observatør)

Referat:
Innledningsvis stemte arbeidsgruppen over valg av ny leder. Vidar Knudsen fra DNB ble
enstemmig valgt til å erstatte Jørgen Gudmundsson som går av som leder ved årsskiftet.
Resten av møtet ble brukt til å diskutere og enes om sammensetning av de nye
undergruppene og det videre arbeidet med alternative referanserenter. Norges Bank
presenterte en oversikt over mottatte søknader til deltagelse i de tre undergruppene: (1)
Fallbackløsninger i kontrakter med Nibor som referanse, (2) Markedsstandarder for
finansielle kontrakter med Nowa og (3) Utredning av OIS-marked i NOK. Interessen fra
både norsk og internasjonale aktører har vært god, men arbeidsgruppen påpekte at det
kan være nyttig å sende en forespørsel til VPS, VPFF og VFF. Norges Bank sender ut
invitasjon i etterkant av møtet.
Arbeidsgruppen var enig om at samtlige som skal delta i arbeidsgruppen må være
delaktige medlemmer og vil takke nei til forespørsler om observatørstatus fra andre enn
offentlige myndigheter og Finans Norge. Finanstilsynet har takket nei til å delta som
observatør i undergruppene.
I organiseringen av arbeidet diskuterte arbeidsgruppen at det synes hensiktsmessig å slå
sammen gruppe 1 og 2 til én gruppe («Markedsstandarder og fallbackløsninger») for å
sikre bedre koordinering og felles løsninger.

Arbeidsgruppen diskuterte deretter valg av sekretariat og leder for de ulike gruppene. For
undergruppen «Markedsstandarder og fallbackløsninger» ble Henning Nilsen fra
Sparebank 1 Boligkreditt foreslått og vedtatt som leder. Arbeidsgruppen påpekte at det vil
være naturlig at Finans Norge tar jobben som sekretariat. Finans Norge kommer tilbake
med tilbakemelding på forespørsel.
For undergruppen «Utredning av OIS-marked i NOK» var det enighet om at Norges Bank
vil inneha sekretariatsfunksjonen. Timothy Fitzgerald i DNB Markets ble foreslått som
leder. DNB vil komme tilbake med tilbakemelding på forespørsel. Arbeidsgruppen påpekte
at det kan være nyttig at Norges Bank sitter som observatør i begge undergruppene.
Arbeidsgruppen vil utarbeide utkast til mandat for hver av undergruppene. Dette vil
sendes ut til medlemmene i de to undergruppene i forkant av første møte. Undergruppene
vil få mulighet til å justere mandatet før det vedtas av ARR-gruppen. Medlemmene i
arbeidsgruppen var enig om at undergruppene bør ha mål om å avlevere en sluttrapport
med anbefalinger innen utgangen av 2020. Første møte i undergruppene bør finne sted i
januar og det bør derfor kalles inn så raskt som mulig. Deltakere fra denne
arbeidsgruppen vil delta på det første møtet i begge undergruppene for å informere om
arbeidet så langt, klargjøre forventninger og svare på eventuelle spørsmål.
Flere internasjonale markedsaktører har også meldt sin interesse til å delta i
undergruppene. Arbeidsgruppen var enig om at det vil være mest hensiktsmessig å samle
disse aktørene i en egen internasjonal konsultasjonsgruppe, som kan bistå arbeidet på
enkelte områder.

