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Til stede:  
Jørgen Gudmundsson  Sparebanken Vest  
Vidar Knudsen   DNB Bank  
Olav Gunnes   DNB Bank 
Nils Gunnar Baumann  Nordea Bank AB  
Wenche Vatnan  Handelsbanken  
Jenny Ramstedt   Skandinaviske Enskilda Banken AB  
Tore Waseng   Skandinaviske Enskilda Banken AB 
Ulrik Sandvig    Danske Bank  
Eske Smidt   Danske Bank 
Dag Olav Uddu   Sparebankene SMN, Nord-Norge og Østlandet  
Dag Hjelle    Sparebank 1 SR-Bank  
Joakim Henriks  Swedbank 
Kristian Semmen   Sparebank 1 Markets 
 
Michael Hurum Cook  Finans Norge (observatør) 
Joar Johnsen   Finans Norge (observatør) 
Tom Bernhardsen  Norges Bank (observatør) 
Kjetil Stiansen   Norges Bank (observatør) 
Kathrine Lund   Norges Bank (observatør) 
 
Referat: 
Jørgen Gudmundsson ønsket velkommen og presenterte dagens agenda. Swedbank ble 
ønsket velkommen som nytt medlem. Gruppen diskuterte arbeidet fremover og ble enige 
om å invitere til et åpent møte i Norges Bank i løpet av høsten. Medlemmene ble også 
enige om å sikte mot å publisere en konsultasjonsrapport med oppsummering av arbeidet 
så langt i forbindelse med dette møtet.  
 
Olav Gunnes (DNB Bank), Eske Smidt (Danske Bank) og Kristian Semmen (Sparebank 1 
Markets) presenterte sine syn på utfordringene ved å bruke risikofrie overnattenrenter 
som en referanserente. De trakk spesielt frem mulige problemer knyttet til løpetid og 
mangel på et kredittelement i de nye referanserentene. Foredragsholderne virket også 
samstemte i at Nibor fungerer godt som referanserente og at innslaget av skjønn har vært 
viktig; spesielt i perioder med mye uro i finansmarkedene. Det ble også pekt på at 
overnattenrenten i norske kroner, NOWA, ofte stiger markert i forbindelse med kvartals- 
og årsslutt. Utslagene er så store at det vil påvirke både måneds- og kvartalsgjennomsnitt. 
NOWA virker etter deres syn derfor ikke egnet som referanserente. Samtidig har bankene 
et behov for å bruke en rente som er knyttet til deres finansieringskostnader som 
referanse når de gir lån. I arbeidet med å finne alternative referanserenter er det da viktig 
å tenke gjennom hvilke behov en referanserente skal fylle. En annen utfordring det ble 
pekt på er at det norske markedet er svært lite og det kan være utfordrende å skape god 
nok likviditet i eventuelle nye derivater som skal baseres på en ny referanserente. 
 
Medlemmene ble enige om å diskutere kriteriene for valg av en ny referanserente og 
identifisere aktuelle kandidater i lys av disse kriteriene på neste møte. 


