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Til stede:  
Vidar Knudsen   DNB Bank  
Nils Gunnar Baumann  Nordea Bank AB  
Wenche Vatnan  Handelsbanken  
Jenny Ramstedt   Skandinaviske Enskilda Banken AB  
Steen Alva-Jørgensen  Danske Bank  
Dag Olav Uddu   Sparebankene SMN, Nord-Norge og Østlandet  
Dag Hjelle    Sparebank 1 SR-Bank  
Jørgen Gudmundsson  Sparebanken Vest  
 
Michael Hurum Cook  Finans Norge (observatør) 
Joar Johnsen   Finans Norge (observatør) 
Olav Andreas Bø  Norges Bank (observatør) 
Ketil Johan Rakkestad Norges Bank (observatør) 
Arne Kloster   Norges Bank (observatør)  
 
Referat: 
Olav Bø (Norges Bank) ønsket velkommen. Ketil Johan Rakkestad (Norges Bank) 
presenterte dagens agenda. Det var ingen innspill til arbeidsgruppens mandat og 
mandatet ble godkjent. Jørgen Gudmundsson (Sparebanken Vest) ble valgt som leder. 
Kathrine Lund (Norges Bank) presenterte behovet for en alternativ referanserente og 
arbeidet med referanserenter i andre land.  
 
Gruppen diskuterte organiseringen av arbeidet fremover. Spesielt ble det diskutert 
hvordan man på best mulig måte skulle ivareta interesse og innspill fra andre aktører. Det 
ble pekt på muligheten for en konsultasjonsrapport underveis i prosessen der man 
spesifikt søker innspill. Samtidig ble det diskutert om det kunne være hensiktsmessig å 
invitere til et åpent møte i løpet av høsten hvor foreløpig arbeid og problemstillinger ble 
presentert.   
 
Norges Bank orienterte om hva sekretariatsrollen innebar. Norges Bank vil så fort som 
mulig opprette en egen nettside om arbeidet med alternativer referanserenter i norske 
kroner under Norges Banks egne nettsider. Det var noe diskusjon knyttet til hvilken 
informasjon som bør publiseres og hvorvidt all informasjon som legges ut bør oversettes 
til engelsk. Norges Bank vil også bistå med lokaler, planlegging av møter, skrivebidrag til 
sluttrapporten, referater og organisering av eventuelle åpne møter. Det er opprettet en 
egen e-postadresse for henvendelser knyttet til arbeidet med alternative referanserenter, 
ARR@norges-bank.no. 
 
Til slutt orienterte Norges Bank om muligheten for mer omfattende innrapportering av 
pengemarkedsdata. De siste årene har sentralbanker i andre land hentet inn en betydelig 
mengde data for transaksjoner i pengemarkedet. Et av formålene med datainnhentingen 
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har vært å utvikle mer robuste transaksjonsbaserte renter som kan tilfredsstille 
internasjonale krav til en referanserente.   


