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KOMITEEN FOR PENGEPOLITIKK 
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PROTOKOLL FRA MØTET I KOMITEEN FOR PENGEPOLITIKK OG 
FINANSIELL STABILITET 10. MARS 2020 

 
 
Til stede:  
Komiteen: Øystein Olsen, Jon Nicolaisen, Egil Matsen, Ingvild Almås (sak 20-22) og 

Jeanette Strøm Fjære 
 

Administrasjonen: Ida Wolden Bache (sak 20-22), Olav Bø (20-22), Torbjørn Hægeland (20-22), 
Henrik Borchgrevink (22), Katrine G. Boye (20-22), Torkel Fagerli (23), Bjarne 
Gulbrandsen (20-24), Jan Reinert Kallum (20-21), Per Espen Lilleås (20-22), 
Nina Larsson Midthjell (20-22), Bård Ove Molberg (20-22), Arne Osnes (20-21), 
Marius Ryel (23), Ingrid Solberg (20-22), Kirsten Steinberg (23) og Sindre Weme 
(22) 
 

 
 
Det var ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
 
 
Sak 20/2020  Godkjenning av protokollen fra komiteens møte 28. februar 2020 

  
Komiteen godkjente protokollen fra møtet 28. februar 2020. 
 
 

Sak 21/2020  Innretning av pengepolitikken inkl. Pengepolitisk rapport 1/20 
 Saksdokument: a) Utkast til Pengepolitisk rapport 1/20 

STRENGT FORTROLIG notat 9. mars 2020 fra PPO 
b) Presentasjon om ny informasjon og innretning av 

pengepolitikken 
STRENGT FORTROLIG presentasjon 10. mars 2020 fra PPO 

  
Olav Bø, direktør for Markeder og IKT, presenterte oppdatert informasjon om 
utviklingen i norske og internasjonale markeder. Ida Wolden Bache, direktør for 
Pengepolitikk, presenterte oppdatert informasjon om norsk og internasjonal økonomi, 
og redegjorde for sentrale vurderinger knyttet til den pengepolitiske innretningen. 
 
Sentralbanksjefen redegjorde for tilrådingen om innretningen av pengepolitikken. 
 
Komiteen drøftet utviklingstrekkene i norsk og internasjonal økonomi og innretningen 
av pengepolitikken. Utkast til Pengepolitisk rapport 1/20 med forslag til «Pengepolitiske 
vurderinger» legges frem for endelig behandling i komiteens møte 18. mars. 
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Sak 22/2020  Råd til Finansdepartementet om motsyklisk kapitalbuffer 1. kvartal 2020 
 Saksdokument: a) Råd om motsyklisk kapitalbuffer 1. kvartal 2020 

STRENGT FORTROLIG notat 6. mars 2020 fra FST 
b) Presentasjon om ny informasjon, vurderinger og foreløpig 

tilråding 
STRENGT FORTROLIG presentasjon 10. mars 2020 fra FST 

  
Torbjørn Hægeland, direktør for Finansiell stabilitet, presenterte oppdatert informasjon 
og redegjorde for hovedelementer i beslutningsgrunnlaget for råd til Finans-
departementet om motsyklisk kapitalbuffer 1. kvartal 2020. 
 
Sentralbanksjefen redegjorde for tilrådingen om motsyklisk kapitalbuffer. 
 
Komiteen drøftet utviklingen i indikatorsettet og de kvantitative analysene. Brevutkast 
til Finansdepartementet med råd om motsyklisk kapitalbuffer 1. kvartal 2020 legges 
frem for endelig behandling i komiteens møte 18. mars 2020. 
 
 

Sak 23/2020  Etiske prinsipper for de eksterne medlemmene av hovedstyret og komiteen 
 Saksdokument: Notat 3. mars 2020 fra juridisk direktør/GRC 
  

Finansdepartementet fastsatte 20. desember 2019 «Utfyllende bestemmelser om 
habilitet mv. for medlemmene av Norges Banks hovedstyre og komité for pengepolitikk 
og finansiell stabilitet (habilitetsregelverket)». I høringsbrevet 4. desember 2019 uttalte 
departementet blant annet: «Departementets regelverk vil gjelde i tillegg til […] Norges 
Banks egne regelverk som hovedstyrets forretningsorden og etiske prinsipper for de 
styrende organene.» 
 
Marius Ryel redegjorde for utkastet til etiske prinsipper for de eksterne medlemmene 
av hovedstyret og komiteen i Norges Bank.  
 
Komiteen drøftet saken og hadde ingen merknader til utkastet. Prinsippene sendes 
hovedstyret for vedtak. 
 
 

Sak 24/2020  Eventuelt 
  

Det var ingen saker under eventuelt. 
  
 
Saker til orientering: 

- Nasjonal rapport fra regionalt nettverk runde 2020-1 
Notat 5. mars 2020 fra PPO 

- Oljeprisfallet – Hva vil OPEC+ gjøre? 
Notat 6. mars 2020 fra PPO 

- Håndbok i pengepolitisk strategi 
Notat 6. mars 2020 fra PPO 

- Markedsfokus 1-2020 
Rapport 6. mars 2020 fra MI Markeder 

 


