Retningslinjer for Nibor Kontrollutvalg
Fastsatt første gang av Finans Norge 12.2.2014. Fastsatt av Norske Finansielle Referanser AS (NoRe)1
16.12.2016. Sist endret 19.06.2017.
De overordnede reglene for Nibor Kontrollutvalg (heretter Kontrollutvalget/utvalget) følger av de til
enhver tid gjeldende ”Regler for beregning og publisering av norske pengemarkedsrenter – Nibor”
(heretter omtalt som Nibor-regelverket).
Kontrollutvalgets mandat
Det følger av Nibor-regelverket pkt. 7.3 at Kontrollutvalget skal
 føre tilsyn med at regelverket overholdes, herunder å evaluere panelbankenes bidrag til
Nibor, og
 motta og behandle henvendelser som reiser spørsmål ved om Nibor og rentegrunnlaget for
Nibor er korrekt, vurdere brudd på regelverket og avgi innstilling til NoRe om tilbaketrekning
av godkjenning som panelbank for Nibor.
Som del av tilsynsoppgaven kan utvalget på eget initiativ iverksette de undersøkelser som utvalget
eventuelt skulle finne behov for.
Kontrollutvalgets sammensetning
Nibor Kontrollutvalg skal ha minst seks medlemmer. Disse oppnevnes av styret i NoRe etter
innstilling fra NoRes sekretariat. Før innstilling til styret avgis, skal kontrollutvalget rådføres.
Det følger av Nibor-regelverket at Kontrollutvalgets medlemmer skal være representanter fra
panelbankene for Nibor samt representanter fra uavhengige virksomheter/institusjoner som anses å
ha interesse av og god kjennskap til interbankmarkedet. Det er ønskelig at utvalget skal bestå av
representanter både for utstedere av verdipapirer, investorsiden, fra akademia og fra panelbankene.
Panelbankenes representanter skal ikke utgjøre flertallet i utvalget.
Samme person kan ikke være medlem av både Nibor Styringsgruppe og Nibor Kontrollutvalg.
Medlemmene i Kontrollutvalget oppnevnes for en periode på to år, med mulighet for
gjenoppnevning.
Kontrollutvalget har en leder og en nestleder som oppnevnes av utvalget selv. Kontrollutvalgets leder
og nestleder skal velges blant representantene fra uavhengige virksomheter/institusjoner. Utvalget
konstituerer seg selv.
Kontrollutvalgets møter ledes av utvalgets leder eller nestleder. Deltar verken leder eller nestleder i
møtet, velges en møteleder blant representantene fra uavhengige virksomheter/institusjoner.
Kontrollutvalget er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av utvalgsmedlemmene er til stede
eller deltar i utvalgets behandling. Beslutninger fattes etter avstemming.
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En beslutning krever flertall. Står stemmetallet likt, gjelder det som møtelederen har stemt for.
Utvalgets innstilling skal redegjøre for eventuelle innvendinger fremsatt mot flertallets konklusjoner.
Ved dissens skal referatet angi hvilke medlemmer som har stemt for og mot den enkelte
beslutningen.
Panelbankenes representanter skal aldri utgjøre flertallet ved stemmegivning i Kontrollutvalget.
Dersom panelbankenes representanter i utgangspunktet utgjør et flertall, skal hver representants
stemme reduseres forholdsmessig, slik at panelbankenes stemmer i sum ikke er flere enn antall
representanter fra uavhengige virksomheter/institusjoner.
Et medlem av Kontrollutvalget må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som
berører egen virksomhet som part, eller dersom det av andre grunner kan reises spørsmål ved
medlemmets habilitet.
Utvalget kan invitere observatører etter behov. Den til enhver tid utpekte utfører av Nibor
Overvåkingsfunksjon inviteres som observatør til utvalgets møter.
Arbeidsform
Kontrollutvalget møtes etter behov, minst en gang pr år. Det innkalles til møte i Kontrollutvalget
dersom et av utvalgets medlemmer ber om det.
NoRe, som sekretariat, innkaller Kontrollutvalget til møter og fører referat fra møtene. Referater og
øvrig dokumentasjon offentliggjøres ikke, men er tilgjengelig på forespørsel for den til enhver tid
gjeldende tilsynsmyndighet.
Enkeltsaker kan behandles skriftlig, forutsatt at alle utvalgets medlemmer samtykker til dette.
Kontrollutvalget mottar rapport fra Nibor Overvåkingsfunksjon om avvik eller mistanke om avvik.
Dersom Kontrollutvalget finner at det er ønskelig med ytterligere undersøkelser i saken, eller utvalget
av andre grunner ønsker å informere om saken, kan utvalget beslutte at saken oversendes den til
enhver tid gjeldende tilsynsmyndighet.
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