Referat fra møte i brukergruppe for Nowa
Tirsdag 15. september 2020
Videomøte

Deltakere:
Norges Bank (arrangør)
DNB Bank ASA
Handelsbanken
Skandinaviska Enskilda Banken AB – SEB
SpareBank 1 Nord-Norge
SpareBank 1 SMN
Nordea Bank
Kommunalbanken AS
SpareBank 1 SR-Bank

Nordic Trustee ASA
Verdipapirfondenes forening
Oslo kommune
Storebrand Asset Management AS
Equinor ASA
Danske Bank
KLP Kapitalforvaltning AS
Swedbank

Referat:
Innledningsvis ønsket fagdirektør Ketil Johan Rakkestad i Norges Bank velkommen til første
møtet i den nyopprettede brukergruppen for Nowa. Som følge av Covid-19 pandemien ble
møtet avholdt digitalt. Deltakerne presenterte seg selv med navn og institusjon.
Rakkestad orienterte om bakgrunnen for opprettelsen av brukergruppen. Norges Bank har
utarbeidet med et mandat for brukergruppen og presenterte dette. Det var ingen innspill til
mandatet. Norges Bank har laget en egen side for brukergruppen på sine hjemmesider hvor
mandat og referater fra møtene skal publiseres.
Marie Norum Lerbak, assisterende direktør, presenterte deretter om historien til Nowa og
hvordan Nowa beregnes i dag sammenlignet med tidligere. Hun beskrev at rapporteringen
generelt har fungert godt siden Norges Bank overtok som administrator. Nowa-renten har så
langt i 2020 ligget tett på styringsrenten. Lerbak orienterte så om utviklingen i Nowa etter at
Norges Bank innførte likviditetstilførende krisetiltak under Covid-19 pandemien. Tiltakene har
ført til redusert aktivitet i overnattenmarkedet som måles av Nowa. 26. mars 2020 publiserte
derfor Norges Bank et notat om at dersom Nowa måles ved alternativ datagrunnlag mer enn
tre dager på rad så vil Nowa settes til styringsrenten som en fallback. Dette skjedde mellom
8. mai og 11. juni 2020. Det var ingen av representantene i brukergruppen som hadde noen
kommentarer til denne fallbackløsningen. Norges Bank skal i etterkant av møtet inkludere
løsningen som et fast punkt i prinsippene for beregning og publisering av Nowa. Ingen av
brukerne hadde andre generelle innspill eller kommentarer om erfaringer med reformert
Nowa så langt.
Lerbak informerte deretter om en høring fra Norges Bank med forslag til beregning av en
kapitalisert avkastningsindeks for Nowa. Det ble oppfordret til at brukere av referanserenter
kommer med innspill til forslaget.
Tidspunkt for neste møte ble foreslått til onsdag 24. mars 2021. Det kom ingen innvendinger
mot dette tidspunktet.

