
Referat fra møte i arbeidsgruppen for alternativer referanserenter i norske kroner 
Onsdag 16. oktober 2019 

Norges Bank – Bankplassen 2 
 
Til stede:  
Jørgen Gudmundsson  Sparebanken Vest  
Ulrik Sandvig    Danske Bank  
Vidar Knudsen    DNB Bank  
Wenche Vatnan    Handelsbanken  
Karolina Thyman (på tlf)  Nordea Bank ABP (på tlf) 
Jenny Ramstedt    Skandinaviske Enskilda Banken AB  
Dag Olav Uddu (på tlf)   Sparebankene SMN, Nord-Norge og Østlandet  
Joakim Henriks   Swedbank 
 
Per Erik Stokstad   Finans Norge (observatør) 
Michael H. Cook   Finans Norge (observatør) 
Joar Johnsen    Finans Norge (observatør) 
Kathrine Lund    Norges Bank (observatør) 
Marit Øwre-Johnsen   Norges Bank (observatør)  
Kjetil Stiansen    Norges Bank (observatør) 
 
 
Referat: 
Arbeidsgruppen brukte tid på å diskutere den neste fasen av arbeidet som vil konsentrere 
seg om hvordan Nowa kan tas i bruk som alternativ referanserente. Arbeidsgruppen 
diskuterte blant annet hvilke fokusområder som bør dekkes og hva som vil være en 
hensiktsmessig organisering av arbeidet. Det var enighet om at det vil være et behov for å 
etablere egne undergrupper i den nesten fasen.   
 
Norges Bank skisserte et forslag til inndeling i tre undergrupper med fokus på (1) 
Fallbackløsninger i kontrakter med Nibor som referanse, (2) Markedsstandarder for 
finansielle kontrakter med Nowa og (3) Etablering av OIS-marked i NOK. Arbeidsgruppen 
sluttet seg til en slik inndeling og diskuterte potensielle deltagere for de ulike gruppene. 
Det var bred enighet om at disse undergruppen burde involvere flere typer aktører utover 
bank. Arbeidsgruppen vil sende ut brev til potensielle deltagere og legge ut informasjon på 
arbeidsgruppens nettside der interesserte aktører kan melde sin interesse. 
Arbeidsgruppen har som mål å etablere de ulike undergruppene innen årsskiftet.  
 
Det var enighet om at dagens arbeidsgruppe vil fortsette å eksistere som en overordnet 
gruppe for koordinering av det videre arbeidet. Norges Bank vil fortsette å være 
sekretariat for denne gruppen. Arbeidsgruppens leder Jørgen Gudmundsson annonserte 
at han fratrer sin stilling i Sparebank Vest, men vil stille seg til disposisjon for å bistå 
arbeidet i gruppen ut året. Arbeidsgruppen ble enig om å diskutere ny leder ved neste 
møte i desember 2019.  
 


