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Bank
Øystein KlØvstad langberg

Aftenposten kunne i går 
avsløre at Norges Bank har 
mottatt en rekke skriftlige 
og muntlige varsler om mu-
lig manipulasjon av norske 
pengemarkedsrenter (Nibor). 
Det er utenlandske banker 
og finansinstitusjoner som 
har meldt fra.

 Nibor er en helt spesiell og viktig 
rente for deg og meg og bedrifte-

ne i Norge. Denne renten har be-
tydning for nivået på flytende ren-
ter til bedrifter og husholdninger, 
og det må ikke herske noen tvil 
rundt den.

Det sier finansminister Sigbjørn 
Johnsen (Ap).

Sentralbanken er bekymret for 
tilliten til Nibor og har bedt Finan-
stilsynet vurdere å granske den 
mulige rentetriksingen.

– Vi har et system basert på tillit 
som må stå støtt som et fjell. Seks 
navngitte banker driver dette sys-
temet og har hovedansvaret for at 
tilliten er urokkelig, sier Johnsen.

– Kultur betyr mest
Finansdepartementet har bedt Fi-
nanstilsynet komme med tiltak 
for å styrke systemet for Nibor-
fastsettelse. Ifølge finansministe-

Finansministeren mener bankene må sørge for at tilliten til 
norsk pengemarkedsrenten «er urokkelig».

Bekymret etter  
påstander  
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Kluss mellom Norges Bank og bankene
sigurd bjØrnestad

Norges Bank går langt i å 
erklære mistillit til finansnæ-
ringens evne til å møte 
internasjonale anklager om 
manipulerte renter i Norge. 
Næringsorganisasjonen Fi-
nans Norge (FNO) sier de har 
mottatt bare én klage.

Finansnæringen ble kjent med an-
klagene fra utenlandske banker 
om rentemanipulering først i går. 
Det skjedde gjennom kopi av et 
brev fra Norges Bank til Finanstil-
synet, som Aftenposten oversend-

te næringsorganisasjonen Finans 
Norge (FNO).

Utgangspunktet er at Norges 
Bank i et brev i august 2012 til Fi-
nanstilsynet skriver at de har « ... 
mottatt nye henvendelser fra uten-
landske banker der de antyder at NI-
BOR til tider blir fastsatt på feilaktig 
grunnlag. Disse er videresendt til Fi-
nansnæringens Fellesorganisasjon 
(FNO).» 

Organisasjonen skiftet navn til 
Finans Norge fra årsskiftet.

Deretter følger sentralbankens 
beske konklusjon om finansnæ-
ringen: «FNO som klageinstans sy-
nes ikke å håndtere disse anklagene 

på en måte som fullt ut gjenoppret-
ter aktørenes tillit til NIBOR som re-
feranse.» 

Eksempler som er borte
I et vedlegg til augustbrevet har 
Norges Bank tatt inn fem eksem-
pler på henvendelser de har fått, 
og som «er videresendt» til FNO. Af-
tenposten fikk innsyn i brevet for 
noen dager siden, og sendte det i 
går til FNO for kommentarer.

Direktør Jan Digranes i FNO kjen-
ner seg ikke igjen i Norges Banks 
tekst om «nye henvendelser» som 
er «videresendt».

– FNO har mottatt klage fra én 
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Valutakurser 16.01 15.01

 1 Euro (EUR) 7,410 7,409
 1 U.S. Dollar (USD) 5,569 5,568
 100 Sv.kr. (SEK) 85,59 85,68
 100 Da.kr (DKK) 99,27 99,25
 1 Britiske Pund (GBP) 8,912 8,948
 100 Sveits.Fr. (CHF) 598,3 597,0
 100 Yen (JPY) 6,282 6,273
 1 Can.Dollar (CAD) 5,652 5,658
 100 Islandske Kroner (ISK) - -

Valutakursene som er vist på denne siden er en
antydning av forholdet mellom norske kroner og
utenlands valuta kl. 17:00 oppgitt dato. Enhver
finansinstitusjon er fri til å sette sin egen
valutakurs. Kursene vist her gir derfor kun en
indikasjon, og viser ikke de vekslingskurser du
får i banken.
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 Nikkei 225 Average PR JPY 10600,44 -2,56
 Hang Seng HSI PR HKD 23289,68 -0,39
 Euronext Paris CAC 40 PR EUR 3697,35 -0,29
 FTSE Eurotop 100 PR EUR 2378,66 0,04
 FTSE 100 PR GBP 6117,31 0,15
 FSE DAX TR EUR 7675,91 -0,69
 OMXS All Share PR SEK 351,55 -0,33
 OMXC 20 DKK 526,43 0,83
 Spain IBEX 35 8601,00 -0,36
 DJ Industrial Average PR USD 13508,32 -0,20
 S&P 500 PR 1471,78 -0,04
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Aker Solutions ASA 118,80 2,70 32551 74,01
Algeta ASA 159,00 -1,00 6762 1,27
Det Norske Oljeselskap ASA 87,00 3,00 12242 -10,16
DNB ASA 75,85 0,95 123544 29,27
DNO International ASA 9,32 -0,07 9537 9,19
Electromagnetic Geoservices 10,90 0,38 2168 -34,25
Fred. Olsen Energy ASA 263,60 6,10 17581 29,27
Gjensidige Forsikring ASA 80,10 -0,70 40050 24,30
Marine Harvest ASA 5,26 0,10 19716 63,81
Norsk Hydro ASA 27,68 -0,64 57270 -3,73
Norwegian Air Shuttle 168,00 -5,70 5907 184,75
Orkla 48,50 -0,29 49418 14,83
Petroleum Geo-Services ASA 96,90 -0,30 21105 38,16
Prosafe SE 50,65 0,85 11646 14,24
Renewable Energy Corporation ASA 1,07 -0,08 2251 -70,72
Royal Caribbean Cruises, Ltd. 204,50 5,50 43453 14,83
Schibsted ASA 233,60 -4,10 25230 49,69
Seadrill Limited 208,50 -1,40 97839 7,52
Songa Offshore ASA 5,65 -1,16 1146 -63,02
Statoil ASA 143,80 1,10 458527 -2,20
Storebrand ASA 28,41 -0,54 12782 5,12
Subsea 7 ASA 137,10 0,80 48231 18,50
Telenor ASA 117,50 1,20 183294 24,40
TGS-NOPEC Geophysical Company ASA 202,80 2,90 20976 45,07
Yara International ASA 284,20 4,70 80772 14,13

Morningstars nyhetsbrev og Aftenposten.no/okonomi 
gir deg informasjonen du trenger for å gjøre 
gode investeringsvalg
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Fakta

Nibor
XX Nibor (Norwegian Interbank 
Offered Rate) er renten på lån 
bankene imellom. Den fastsettes 
daglig kl. 12 og fremkommer 
som et gjennomsnitt av seks 
bankers anslag.  Det høyeste 
og laveste anslaget strykes før 
Nibor beregnes som et gjennom-
snitt av de resterende fire.
XX De seks bankene er DNB, 
Nordea, Danske Bank, Handels-
banken, SEB og Swedbank. 
XX Nibor-renten brukes som 
referanse for ulike derivater, 
lånekontrakter i verdipapir-
markedet, bankenes utlån til 
bedrifter og for større innlån fra 
markedet.

– Jeg har ikke noe belegg for å tro at Nibor kan være manipulert, men det er viktig at det ikke hersker noen tvil om tilliten til denne renten, sier 
finansminister Sigbjørn Johnsen. Foto: AUDUN BrAAstAD

ren er det enda viktigere å se nær-
mere på dagens ordning i lys av 
bekymringsmeldingene om mu-
lig rentetriksing i Norge.

– Jeg deler Norges Banks bekym-
ringer rundt tilliten til Nibor. Jeg 
har merket meg at Norges Bank 
har sendt brev til Finanstilsynet 
om dette, sier Johnsen.

En gjennomgang Finanstilsynet 
har gjort, viser at de seks bankene 
som setter Nibor-renten, organi-
serer dette på forskjellige måter 
internt.

– Det kan oppstå interessekon-
flikter uansett hvor i organisasjo-
nen man sitter, men det er klart 

at det ikke er hensiktsmessig at 
de som setter Nibor, jobber tett 
på personer med store posisjoner 
i markedet, sier Charlotte Øster-
gaard, førsteamanuensis i finans 
ved Handelshøyskolen BI.

– Det aller viktigste er likevel å ha 
en god kultur, og det er ledelsens 
ansvar, legger hun til.

Hun mener finanskrisen har 
etterlatt et inntrykk av at man-
ge banker har hatt en svært dår-
lig kultur.

– Enkelte avdelinger har bare 
tenkt på seg selv og egen inntje-
ning – uten å se en større sammen-
heng. Dette har noe å gjøre med at 

trading og investeringsbankvirk-
somhet nå er blitt en del av tradi-
sjonell bankvirksomhet. Hvis det 
viser seg at det har foregått mani-
pulasjon av renter i Norge, er det 
grunn til bekymring for at den 
ukulturen vi har sett ute i verden, 
også finnes i Skandinavia.

Sitter ikke med traderne
Handelsbanken mener den har et 
klart og tydelig regelverk som be-
skriver at Nibor-renten skal settes 
på helt nøytralt grunnlag.

– Dessuten sitter de som melder 
inn renten både fysisk og organi-
satorisk adskilt fra traderne for å 

minimere mulige interessekon-
flikter. I tillegg lagrer vi hva vi mel-
der inn og hvordan vi har kommet 
frem til det, slik at dette er etter-
prøvbart, sier Lars N. Sæthre, kom-
munikasjonsdirektør i Handels-
banken.

Han avviser påstander om ren-
tejuks i Norge.

– Vi mener det ikke er grunnlag 
for å hevde at bankene manipu-
lerer Nibor, de bevegelsene vi har 
sett i Nibor anses for å være godt 
innenfor det som kan anses som 
normalt. Et lite marked med få ak-
tører kan tidvis gi svingninger i 
renten. DNB peker på at det skal 

aktør, som er besvart direkte til 
denne. Vi er kjent med at denne 
aktøren ikke er fornøyd med 
svaret vi har gitt. Klagen ble 
behandlet i styringsgruppen 
for Nibor, som ikke kunne fin-
ne at det var vist til bevegelser 
i Nibor som ikke kunne forkla-
res med normale variasjoner, 
sier han

Resten fikk han vite om i går.
– Innholdet i øvrige klager 

har ikke vært kjent for oss før 
vi i dag (onsdag, red.anm.) fikk 
tilgang til det aktuelle brev fra 
Norges Bank. Vi har ikke vært 
kjent med Norges Banks vur-

dering om at vår håndtering av 
den ene klagen som vi har kjent 
til, ikke skulle være tilfredsstil-
lende, sier han.

– Hva gjør dere videre med 
saken?
– Jeg har rettet en henvendel-
se til Norges Bank og invitert 
til nærmere dialog om dette, 
sier han.

Sentralbanken står på sitt.
– Norges Bank står fast på for-

muleringene i brevet, sier kom-
munikasjonsrådgiver Therese 
Riiser Wåler i Norges Bank.
sigurd.bjornestad@aftenposten.no 

være lett å gjennomskue juks i den 
norske rentesettingen.

– I motsetning til i andre mar-
keder, er det fullt innsyn i banke-
nes bidrag i Norge. Alle kan se på 
Reuters hva de forskjellige banke-
ne har sendt inn, og det sikrer en 
betryggende gjennomsiktighet i 
det norske systemet, sier Thomas 
Midteide, kommunikasjonsdirek-
tør i DNB.
oystein.langberg@aftenposten.no

XPå  
nettet

Misfornøyd. Norwegian får ikke 
viljen sin. De nektes å ansette folk 
uytenfor Europa. Nå antyder  
selskapet utflagging.

Næringslivets NOx-fond søker miljørådgiver:
Se FINN referanse: 39111733
For nærmere opplysninger om NOx-fondets arbeid:
www.nho.no/nox

Næringslivets NOx-fond er stiftet av 15 næringsorganisasjoner, og har som hovedmål
å redusere utslipp av NOx. Fondet er et spleiselag der bedrifter som ermed kan søke om støtte
til utslippsreduserende tiltak.
NOx-fondet disponerer om lag 600mill. kroner årlig og har en administrasjon på fem ansatte.
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REKA Kabel er en stor aktør innen produksjon og salg av el-kabler av høy kvalitet i hele Norden. Selskapet har sitt hovedkontor i
Finland med 500 ansatte i Norden, Baltikum og Russland. Omsetning var ca. 100 mill Euro i 2012. REKA Kabel ønsker nå en ytterligere
satsing i det norske markedet og vil legge til rette for en sterk vekst de neste årene. Selskapet har solid økonomi og ordnede
personalforhold.

Sales Manager
REKA Kabel ønsker å styrke sin salgsorganisasjon i
Norge og søker derfor en selvstendig og initiativrik
Sales Manager. Dine arbeidsoppgaver blir varierte,
men hovedoppgaven er å ta ansvar for salg og
markedsføring av REKA Kabels produkter overfor

grossister og netteiere i samarbeid med øvrig
salgsorganisasjon. REKA Kabels marked er sentrert
på Østlandet, men har også spennende kunder på
Vestlandet og i Midt-Norge. Vi søker deg som har
en kommersiell legning og kan vise gode salgs-

resultater fra beslektet virksomhet. For å lykkes bør
du være fleksibel, trives med å jobbe selvstendig og
vet hva som kreves for å bygge gjensidig lønn-
somme relasjoner i et teknisk marked.
Søknadsfrist snarest.

For ytterligere informasjon kontakt bedriftsrådgiver Rune Borgen i Proffice Rekruttering på mobil 913 82 135. For opplasting av CV og søknad se Finn-annonse kode 38997273.


