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KOMITEEN FOR PENGEPOLITIKK 
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PROTOKOLL FRA MØTET I KOMITEEN FOR PENGEPOLITIKK OG 
FINANSIELL STABILITET 19. MARS 2020 

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

Fjære 
 

Administrasjonen: Ida Wolden Bache (sak 28-30), Olav Bø (28-30), Torbjørn Hægeland (28-30), 
Bjarne Gulbrandsen (28-30), Bård Ove Molberg (28-30), Birger Vikøren (28-30) 
 

 
 
Det var ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Komiteen sluttet seg til at møtet ble gjennomført som videomøte. 
 
 
Sak 28/2020  Ekstraordinær virkemiddelbruk 
 Saksdokument: Notat 19. mars 2020 fra Sentralbanksjefen 
  

Sentralbanksjefen og Olav Bø, direktør for Markeder og IKT, redegjorde for de ekstra-
ordinære forholdene i markedet for norske kroner de siste dagene, med historisk store 
endringer i kronekursen.  
 
Sentralbanksjefen orienterte videre om at han i lys av den markante svekkelsen av 
kronekursen det siste døgnet, tidligere i dag hadde besluttet å bruke generalfullmakten 
for å iverksette intervensjoner i valutamarkedet, jamfør sentralbanklovens § 2-8 tredje 
ledd hvor det heter at: «Sentralbanksjefen kan ellers avgjøre en sak når det er 
nødvendig at vedtak treffes raskt, og det ikke er tid til å kalle inn komiteen». 
 
Komiteen drøftet saken og tok sentralbanksjefens beslutning til etterretning. 
 
 

Sak 29/2020  Innretning av pengepolitikken 
 Saksdokument: a) Tilrådning – innretningen av pengepolitikken 

STRENGT FORTROLIG notat 19. mars 2020 fra PPO 
b) Presentasjon om markedssituasjonen, utviklingen i internasjonal 

og norsk økonomi og situasjonen i finansiell sektor 
STRENGT FORTROLIG presentasjon 19. mars 2020 fra 
PPO/FST/MI 

  
Olav Bø redegjorde for uroen og utviklingen i internasjonale og norske markeder de 
siste dagene. Ida Wolden Bache, direktør for Pengepolitikk, redegjorde for utviklingen i 
internasjonal og norsk økonomi, og for de tiltak myndighetene har iverksatt for å 
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begrense konsekvensene av virusutbruddet. Torbjørn Hægeland, direktør for 
Finansiell stabilitet, redegjorde for situasjonen i finansiell sektor.  
 
Sentralbanksjefen redegjorde for vurderingene og tilrådingen om innretningen av 
pengepolitikken. 
 
Komiteen drøftet utviklingen og tilrådingen. Komiteen vedtok å redusere styringsrenten 
med 0,75 prosentenheter til 0,25 prosent. Beslutningen var enstemmig. 
 
Komiteen la vekt på at situasjonen i norsk økonomi har forverret seg ytterligere siden 
Norges Bank satte ned styringsrenten i forrige uke. Tiltakene for å begrense 
spredningen av koronaviruset gjør at en rekke virksomheter må stenge eller redusere 
aktiviteten. Mange arbeidstakere permitteres, og arbeidsledigheten har økt markert. 
Verdensøkonomien rammes i stadig sterkere grad, og oljeprisen har falt videre. Uroen 
i finansmarkedene har tiltatt, og høyere påslag i kreditt- og pengemarkedet gjør det 
dyrere for norske foretak å finansiere seg. Kronekursen har svekket seg kraftig. 
 
Norge har handlingsrom i den økonomiske politikken, gode velferdsordninger og solide 
banker. Det gjør at vi i utgangspunktet er godt rustet i møte med krisen som nå 
rammer. Lavere lånekostnader på eksisterende og nye lån vil kunne gjøre det enklere 
for norske bedrifter å komme seg gjennom en krevende tid. Det vil også kunne hjelpe 
husholdninger som opplever at inntektene blir redusert. Når tiltakene for å begrense 
smitten trappes ned og situasjonen normaliseres, vil lave renter kunne bidra til at 
aktiviteten tar seg opp raskere. 
 
Norges Bank vil løpende vurdere tiltak for å sikre at styringsrenten får gjennomslag til 
pengemarkedsrenten. Komiteen utelukker ikke at renten kan bli satt ytterligere ned. 
 
 

Sak 30/2020  Eventuelt 
  

Komiteen drøftet hvordan administrasjonen kan sikre god informasjonsutveksling med 
de eksterne komitemedlemmene i den situasjonen vi nå er inne i. Komiteen besluttet å 
avholde ukentlige statusmøter inntil videre. 
 
Sentralbanksjefen orienterte om at Ida Wolden Bache, med virkning fra 1. april 2020, 
er utnevnt til visesentralbanksjef samt første nestleder for komiteen for pengepolitikk 
og finansiell stabilitet og andre nestleder for Norges Banks hovedstyre. Ingrid Solberg 
vil være fungerende avdelingsdirektør i avdeling Pengepolitikk fra samme dato. 
 

  
 
Saker til orientering: 

- Ingen saker. 
 

 


