


 

 

 
 

  

 
  

Side 2 (2) 
  

 
    

Sentralbanksjefen la frem rentetilrådingen og redegjorde for de sentrale 
avveiningene i utkastet til Pengepolitiske vurderinger.  
 
Komiteen drøftet den økonomiske utviklingen og innretningen av pengepolitikken. 
Komiteens vurdering er at den økonomiske utviklingen langt på vei har vært i tråd 
med anslagene fra marsrapporten. Den økte smitten og strengere smittevern førte 
til en oppgang i antall permitterte tidligere i vår. Første trinn i regjeringens plan for 
gjenåpning av samfunnet er iverksatt, og det er fortsatt utsikter til at store deler av 
den voksne befolkningen i Norge vil være vaksinert innen utgangen av sommeren. 
Det tilsier at den økonomiske aktiviteten vil ta seg opp gjennom året. 
 
I de pengepolitiske avveiingene la komiteen vekt på at lave renter bidrar til å bringe 
produksjon og sysselsetting raskere tilbake mot mer normale nivåer. Det reduserer 
faren for at arbeidsledigheten fester seg på et høyt nivå. Den underliggende 
inflasjonen er fortsatt over målet, men styrkingen av kronen og utsikter til moderat 
lønnsvekst tilsier at inflasjonen vil avta fremover. Komiteen la også vekt på at 
boligprisene har steget markert siden i fjor vår. En lang periode med lave renter 
øker faren for at finansielle ubalanser bygger seg opp. 
 
Komiteen mener det er behov for en fortsatt ekspansiv pengepolitikk. Det er 
fremdeles usikkerhet om den videre gjeninnhentingen i økonomien. Når det er 
klare tegn til at forholdene i økonomien normaliseres, vil det igjen være riktig å 
heve styringsrenten gradvis fra dagens nivå. 
 
Komiteen vedtok å holde styringsrenten uendret på null prosent. Slik komiteen nå 
vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp i 
løpet av andre halvår i år. Beslutningen var enstemmig. 
 

Sak 30/2021  Seminar- og møteplan for 2021 

 Saksdokument: Notat 30. april 2021 fra Pengepolitikk (PPO) 
  

Ingrid Solberg orienterte om planlagte temaer for komiteens seminarer og møter 
utover året.  
 
Komiteen sluttet seg til den foreslåtte seminar- og møteplanen. 
 

Sak 31/2021  Godkjenning av protokollene fra komiteens møter 17. mars og 27. april 2021 
 Saksdokument: Utkast til protokoller 
  

Protokollene ble godkjent. 
 

Sak 32/2021  Eventuelt 
  

Det var ingen saker. 
 
 
 

Saker til orientering: 
- Tidsplan for seminar og møte 5. mai 2021 

 
 


