
 
Referat fra møte i arbeidsgruppen for alternativer referanserenter i norske kroner 

Torsdag 26. august 2021 
Videomøte 

Til stede: 

Vidar Knudsen DNB Bank 
Espen Teie Danske Bank 
Eske Smith Danske Bank 
Timothy Fitzgerald DNB Markets 
Wenche Vatnan Handelsbanken 
Karolina Thyman Nordea Bank Abp 
Jenny Ramstedt Skandinaviska Enskilda Banken AB 
Dag Olav Uddu Sparebankene SMN, Nord-Norge og Østlandet 
Henning Nilsen Sparebank 1 Boligkreditt 
John Hopp Sparebanken Vest 
Dag Hjelle SR Bank 
Joakim Henriks 
 
Inviterte: 
Per Erik Stokstad 
Louis William Härter 

Swedbank 
 
 
Norske Finansielle Referanser AS (NoRe) 
Norske Finansielle Referanser AS (NoRe) 

  
Michael Hurum Cook 
Joar Johnsen 

Finans Norge (observatør) 
Finans Norge (observatør) 

Marit Øwre-Johnsen Norges Bank (observatør) 
Kjetil Stiansen Norges Bank (observatør) 
May-Iren Wassås Norges Bank (observatør) 
Fride Marie Pedersen Norges Bank (observatør) 

 

Agenda 

1. Spørsmål til beregningsmetode for kalkulering av kapitalisert Nowa 

2. Orientering fra NoRe om planlagt publisering av fallbackrente for Nibor 

 

Referat: 

Vidar Knudsen (DNB Bank) presenterte dagens agenda. Hovedtema for møtet var NoRes 

planlagte publisering av en fallbackrente for Nibor, som vil baseres på kapitalisert Nowa 

pluss en spread. I forbindelse med beregningen av renten hadde NoRe rettet noen spørsmål 

til ARR-gruppen. William Härter (NoRe) redegjorde kort for spørsmålene, som knyttet seg til 

beregningen av kapitalisert Nowa. ARR-gruppen, ved Henning Nilsen (Sparebank 1 

Boligkreditt), svarte at arbeidsgruppen vil se nærmere på innspillene og vurdere hvorvidt det 

skal gjøres noen små justeringer i beregningen av kapitalisert Nowa.   

Med henvisning til utsendt bakgrunnsnotat fra NoRe orienterte Per Erik Stokstad (NoRe) om 

den planlagte publiseringen av renter kalkulert med metodikken som ARR-gruppen har 

publisert som anbefalt fallbackrente for Nibor. NoRe har utviklet en teknisk løsning for 

beregning av daglige renter og et analysenotat som illustrerer hvordan de anbefalte 

fallbackrentene historisk har beveget seg i forhold til Nibor. William Härter gikk gjennom deler 

av innholdet i analysenotatet.  



Stokstad viste til at informasjonen har vært tenkt gjort tilgjengelig på en side om 

fallbackrenter på NoRes nettside, med en tydelig disclaimer om at dataene bare kan 

benyttes for vurderinger/analyse og ikke som offisiell referanse- eller fallbackrente. NoRes 

vurdering var at slik informasjon vil ha klar verdi for brukerne av Nibor, som spenner fra 

profesjonelle aktører i derivatmarkedene til mindre aktører som trenger veiledning i deres 

beredskapsarbeid. Oppdatering av renteberegningene vil være overflødig og opphøre fra det 

tidspunkt fallbackrentene gjøres allment tilgjengelig av den aktør som gis ansvaret for 

oppfølgingen av ARR-gruppens anbefalte fallback-løsning.  

Henning Nilsen svarte, på vegne av undergruppen for «Markedsstandarder og 

fallbackløsninger», at man er skeptisk til at NoRe skal publisere en fallbackrente for Nibor da 

dette kan skape forvirring blant brukerne. Nilsen viste til at ARR-gruppen allerede har 

publiserte en anbefalt løsning for fallbackrente for Nibor. Denne renten vil innen kort tid bli 

publisert av Bloomberg og tas inn i ISDA-avtaler. Flere medlemmer i ARR-gruppen støttet 

argumentasjonen om at publisering av to fallbackrenter for Nibor vil kunne skape unødig 

forvirring blant brukerne. Enkelte uttrykte at man er mindre skeptisk til publisering av et 

analysenotat, for opplysningsformål. Etter manglende enighet ble ARR-gruppen og NoRe 

enig om å følge opp saken i et nytt møte innen kort tid.   


