
 

 

Referat fra møte i arbeidsgruppen for alternativer referanserenter i norske kroner 

Tirsdag 2. april 2019 

Norges Bank – Bankplassen 2 

 

Til stede:  

Jørgen Gudmundsson   Sparebanken Vest  

Ulrik Sandvig    Danske Bank  

Vidar Knudsen    DNB Bank  

Wenche Vatnan   Handelsbanken  

Karolina Thyman   Nordea Bank ABP  

Jenny Ramstedt (på tlf)  Skandinaviske Enskilda Banken AB  

Unni Larsen    Sparebankene SMN, Nord-Norge og Østlandet  

Dag Hjelle    Sparebank 1 SR-Bank  

Joakim Henriks   Swedbank 

 

Per Erik Stokstad   Finans Norge (observatør) 

Kathrine Lund    Norges Bank (observatør) 

Marit Øwre-Johnsen   Norges Bank (observatør)  

Tom Bernhardsen   Norges Bank (observatør) 

 

Anne-Lise Nguyen   ECB (første del av møtet) 

Vladimir Tsonchev   ECB (første del av møtet) 

 

 

Referat: 

Anne-Lise Nguyen og Vladimir Tsonchev fra den europeiske sentralbanken var invitert for 
å presentere arbeidet som gjøres i den europeiske arbeidsgruppen for alternative 
referanserenter og ECB sitt arbeid med den nye overnattenrenten €STR. 
 
Per Erik Stokstad fra Finans Norge orienterte om NoRe sitt arbeid med reformeringen av 
Nibor for å få den i samsvar med referanseverdiforordningen. I arbeidet forholder man seg 
til fristen på 1. januar 2020 på å få Nibor i overensstemmelse med det nye regelverket. 
Fokuset i dette arbeidet er spesielt rettet mot (i) konstruksjonen og metoden for å beregne 
Nibor, (ii) oppfølgning knyttet til om renten reflekterer det underliggende markedet og (iii) 
rammeverket for Nibor. I arbeidet er det tett samarbeid med de andre skandinaviske 
landene. Et skandinavisk samarbeid kan være formålstjenlig da det i stor utstrekning er de 
samme panelbankene som kvoterer Nibor, Stibor og Cibor. Målet er å få på plass et 
omforent regelverk for ibor-rentene i Skandinavia. 
 
Arbeidsgruppen har mottatt en forespørsel fra tilsvarende arbeidsgruppe i Sverige om 
samarbeid. Spesielt er det ønske om et samarbeid på spørsmål knyttet til behov og 
grunnlag for en lengre referanserente. Samtlige i arbeidsgruppen var positive til et slikt 
samarbeid. Joakim Henriks fra Swedbank, som også sitter i den svenske arbeidsgruppen, 
orienterte kort om arbeidet derfra. Arbeidsgruppen der vil publisere en 
konsultasjonsrapport innen kort tid. Sekretariatet vil ta kontakt med den svenske 
arbeidsgruppen om videre samarbeid.   
 
Arbeidsgruppen hadde en god diskusjon på hvordan arbeidet fremover burde 
struktureres. Arbeidsgruppen tar sikte på å publisere en rapport med en anbefaling om 
hvilken alternativ referanserente som bør velges innen utgangen av andre kvartal 2019. 



 

 

Norges Bank vil bruke transaksjonsdata fra Norges Banks oppgjørssystem (NBO) for å 
analysere historisk utvikling i interbanktransaksjoner. Dette vil gi arbeidsgruppen mer 
innsikt i denne delen av overnattenmarkedet. Norges Bank tar sikte på å presentere 
denne analysen for arbeidsgruppen på et møte i midten av mai. Arbeidsgruppen 
diskuterte også muligheten for å utvide testrapporteringen som ble gjort i forbindelse med 
den første konsultasjonsrapporten. Den gang sendte bankene inn 
overnattentransaksjoner med både banker og aktører utenfor banksystemet. En utvidet 
rapportering vil gi mer innsikt i om det vil være hensiktsmessig å utvide datagrunnlaget i 
dagens overnattenrente Nowa. Norges Bank skal følge opp testrapportering.  
 
Til neste møte ønsket arbeidsgruppen å se nærmere på behovet for å etablere ulike 
undergrupper. Jørgen Gudmundsson ba Norges Bank om å komme opp med et forslag til 
undergrupper.  


