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PROTOKOLL FRA MØTET I KOMITEEN FOR PENGEPOLITIKK OG 
FINANSIELL STABILITET 22. JANUAR 2020 

 
 
Til stede:  
Komiteen: Øystein Olsen, Jon Nicolaisen, Egil Matsen, Ingvild Almås og Jeanette Strøm 

Fjære 
 

Administrasjonen: Ida Wolden Bache (sak 10-14), Olav Bø (sak 10-14), Torbjørn Hægeland (sak 
10-14), Katrine G. Boye (sak 10-14), Per Espen Lilleås (sak 10-14), Ingrid 
Solberg (sak 10-14) og Bjarne Gulbrandsen (sak 10-14) 
 

 
Det var ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
 
Sak 10/2020  Godkjenning av protokollen fra komiteens møte 14. januar 2020 
 Saksdokument: Utkast til protokoll 

  
Komiteen godkjente protokollen fra møtet 14. januar 2020. 
 

Sak 11/2020  Innretning av pengepolitikken 
 a) Tilråding om Norges Banks styringsrente overfor bankene – komiteens møte 22. 

januar 2020 
  Saksdokument: STRENGT FORTROLIG notat 21. januar 2020 fra 

Pengepolitikk (PPO) 
 b) Komiteens vurdering  
  Saksdokument: STRENGT FORTROLIG notat 21. januar 2020 fra PPO 
 c) Referat fra møtet mellom Finansdepartementet og Norges Bank 17. desember 

2019 
  Saksdokument: Referat datert 18. desember 2019 
 d) Figurpakke med utvalgte figurer 
  Saksdokument: Notat 21. januar 2020 fra PPO 
 e) Pengepolitisk innretning 
  Saksdokument: STRENGT FORTROLIG presentasjon 22. januar 2020 fra 

PPO 
  

Ida Wolden Bache, direktør for pengepolitikk, presenterte oppdatert informasjon om 
utviklingen i norsk og internasjonal økonomi.  
 
Sentralbanksjefen la frem rentetilrådingen og redegjorde for de sentrale avveiningene 
i utkastet til «Komiteens vurdering». 
 
Komiteen drøftet den økonomiske utviklingen og innretningen av pengepolitikken.  
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Komiteens vurdering er at ny informasjon langt på vei bekrefter bildet av den 
økonomiske utviklingen som ble presentert i Pengepolitisk rapport (PPR) 4/19 i 
desember. Risikoen for et kraftig tilbakeslag i verdensøkonomien synes å ha avtatt 
noe siden i høst, men usikkerheten om utviklingen internasjonalt varer ved. Den 
underliggende prisveksten er nær inflasjonsmålet. Kapasitetsutnyttingen i norsk 
økonomi synes å være noe over et normalt nivå, men ny informasjon underbygger at 
økonomien trolig er nær toppen av konjunktursykelen. Komiteens vurdering er at 
renteutsiktene for den nærmeste tiden er lite endret siden PPR 4/19. 
 
Komiteen vedtok å holde styringsrenten uendret på 1,50 prosent. Slik komiteen 
vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli værende på 
dagens nivå den nærmeste tiden. Beslutningen var enstemmig. 
 

Sak 12/2020  Nyhetsmelding om prosess og kommunikasjon 
 Saksdokument: Notat 21. januar 2020 fra PPO 
  

Komiteen drøftet utkastet og ga enkelte merknader. Den justerte teksten publiseres 
som en nyhetsmelding i forbindelse med offentliggjøring av rentebeslutningen torsdag 
23. januar. 

  
Sak 13/2020  Møteplan 2020 – Komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet 
 Saksdokument: Notat 21. januar 2020 fra Stab 
  

Komiteen sluttet seg til møteplanen for 2020. 
  
Sak 14/2020  Eventuelt 
 Ingen saker. 
  

 


