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§ 1 Formål. Partenes plikter 

Formålet med denne avtalen («Rammeavtalen») er å legge til rette for Norges Banks 

markedspleie i norske statsobligasjoner og statskasseveksler (i avtalen her samlet betegnet 

«statspapirer») ved gjenkjøpsavtaler («Gjenkjøpsavtaler»), jf. mandat 19. desember 2019 fra 

Finansdepartementet. Partene har også inngått primærhandleravtale for norske 

statsobligasjoner og/eller primærhandleravtale for norske statskasseveksler 

(«Primærhandleravtalen»).  

Norges Bank opptrer på vegne av staten i Rammeavtalen og Gjenkjøpsavtalene. Staten er 

sikkerhetshaver og primærhandleren er sikkerhetsstiller i Gjenkjøpsavtalene. 

En Gjenkjøpsavtale er en overdragelse av statspapirer til eie mot kontantoppgjør mellom 

Staten og primærhandleren med samtidig avtale om tilbakesalg av verdipapirene.  

Norges Bank forplikter seg i en Gjenkjøpsavtale til å overføre til primærhandleren 

statspapirer fra Statens egen beholdning og til å kjøpe tilsvarende verdipapirer tilbake fra 

primærhandleren på et avtalt senere tidspunkt, til Statens egen beholdning.  

Primærhandleren forplikter seg i en Gjenkjøpsavtale til å stille sikkerhet i form av 

kontantinnskudd i sentralbanken og til å selge tilsvarende verdipapirer tilbake til Norges Bank 

på et avtalt senere tidspunkt. Primærhandleren har full disposisjonsrett over statspapirer fra 

Statens beholdning som overføres under en Gjenkjøpsavtale.  

 

§ 2 Gjennomføring av Gjenkjøpsavtale  

Den enkelte Gjenkjøpsavtale inngås elektronisk via Voice Confirmation (VCON) hos 

Bloomberg. Partene bekrefter Gjenkjøpsavtalen elektronisk via VCON hos Bloomberg. 

Overføring av verdipapirer og kontantinnskudd skal gjennomføres ved registrering og 

bokføring på Statens og primærhandlerens kontoer i VPS og i Norges Bank. 

 

§ 3 Sluttavregning 

Hver av Partene har rett til å sluttavregne når den andre parten misligholder sin betalingsplikt 

eller sin plikt til å overføre verdipapirer i en Gjenkjøpsavtale. Det samme gjelder dersom en 

Part ikke lenger har offentlig tillatelse til å drive virksomheten, erkjenner likviditetssvikt eller 

insolvens eller blir underlagt insolvensbehandling.  

Den Part som har rett til sluttavregning kan fastsette Partenes forpliktelser til pengekrav og 

gjøre opp mellomværendet ved sluttavregning etter lov om finansiell sikkerhetsstillelse § 6. 

Avtalt verdsettingsmåte for statskasseveksler og statsobligasjoner er sluttkurser stilt i 

interbankmarkedet E-Bond hos Bloomberg og publisert på Norges Banks internettsider. 

Partenes vederlag til hverandre for den enkelte Gjenkjøpsavtale omregnes til oppgjørsdag 

for sluttavregningen. Den part som skylder det største beløpet, skal betale til den annen part 

en nettosum tilsvarende differansen mellom partenes forpliktelser. 

Sluttavregning skal samtidig varsles per brev eller e-post. 

Ved mislighold av betalingsforpliktelse påløper forsinkelsesrente etter lov 17. desember 1976 

nr. 100. 
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§ 4 

Underretning av enhver art under Rammeavtalen eller Gjenkjøpsavtale skal for øvrig sendes 

på den måte og til de kontaktpersoner og enheter som er angitt i Primærhandleravtalen. 

 

§ 5 

Plikter og rettigheter etter Rammeavtalen kan ikke overdras til andre. 

 

§ 6 Oppsigelse og opphør 

Dersom Primærhandleravtalen sies opp eller bortfaller, skal Rammeavtalen løpe i 

Primærhandleravtalens oppsigelsestid inntil alle utestående Gjenkjøpsavtaler er gjort opp. 

Etter dette tidspunktet anses Rammeavtalen som bortfalt. 

 

§ 7 Lovvalg og verneting 

Partenes rettigheter og plikter etter Rammeavtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett. 

Verneting er Oslo tingrett. 
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Rammeavtalen er utferdiget i to eksemplarer. Hver part beholder ett eksemplar. 

 

 

Navn på PH (foretak): 

Organisasjonsnummer: 

Navn på ansvarlig hos PH: 
(blokkbokstaver) 

Telefon: 

E-post: 

Sted og dato:  

 

_____________________________           _____________________________ 

Signatur      Signatur    
  

 

Norges Bank 
Postboks 1179 Sentrum 
0107 Oslo 

Telefon: + 47 22 31 71 40 

E-post: debtmanagement@norges-bank.no 

 

Sted og dato:  

 

_____________________________             _____________________________ 

Signatur      Signatur 

 

 


