Retningslinjer for Nibor Overvåkingsfunksjon
Fastsatt første gang av Finans Norge 12.2.2014. Fastsatt av Norske Finansielle Referanser AS (NoRe)1
16.12.2016.
De overordnede reglene for Nibor Overvåkingsfunksjon følger av de til enhver tid gjeldende ”Regler
for beregning og publisering av norske pengemarkedsrenter – Nibor” (heretter omtalt som Niborregelverket).
Overvåkingsfunksjonens mandat
Det følger av Nibor-regelverket at overvåkingsfunksjonen er en støttefunksjon for Nibor
Kontrollutvalg i forbindelse med overvåking og undersøkelser.
Overvåkingsfunksjonen kan, på vegne av NoRe, be om informasjon fra panelbankene i forbindelse
med oppgaven som støttefunksjon for Nibor Kontrollutvalg.
Avvik eller mistanke om avvik
For det tilfelle at overvåkingsfunksjonen finner eller mistenker at panelbankenes publiserte Niborbidrag eller Nibor ikke reflekterer de renter som er lagt til grunn som forutsetning i Niborregelverket, skal overvåkingsfunksjonen iverksette undersøkelser uten opphold.
Avhengig av utfallet av undersøkelsene, vurderer overvåkingsfunksjonen konkret om det skal
utarbeides en beskrivende rapport til NoRe. Rapporten utarbeides når den aktuelle hendelsen er
ferdig utredet av overvåkingsfunksjonen, alternativt på et tidligere tidspunkt dersom dette anses
hensiktsmessig.
Manglende levering av Nibor-bidrag fra en panelbank er å anse som avvik. Tilsvarende er feil i Niborbidrag som bidrar til korrigering av Nibor eller som overvåkingsfunksjonen på annen måte blir
underrettet om i ettertid. Overvåkingsfunksjonen skal be panelbanken om en begrunnelse for den
manglende eller feilaktige levering før saken eventuelt rapporteres til NoRe.
Overvåkingsfunksjonen bør ved slik konkret undersøkelse fritt sammenstille og vurdere tilgjengelig
informasjon som kan belyse saken, både fra egne systemer og eksterne informasjonskilder.
Overvåkingsfunksjonen skal loggføre alle gjennomførte undersøkelser og registrerte avvik.
Overvåkingsfunksjonens rapport om avvik eller mistanke om avvik behandles av Nibor Kontrollutvalg.
Kontrollutvalget har ansvar for den videre behandlingen av saken.
Dersom Nibor Kontrollutvalg uavhengig av overvåkingsfunksjonen oppdager eller fatter mistanke om
avvik i panelbankenes fastsettelse av Nibor-bidrag, kan kontrollutvalget be overvåkingsfunksjonen
foreta nærmere utredning. Nibor Overvåkingsfunksjon rapporterer tilbake via NoRe på ordinær
måte.
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Periodisk rapportering
Overvåkingsfunksjonen skal avgi årlig rapport over kontrollvirksomheten til Nibor Kontrollutvalg.
Rapporten skal beskrive overvåkningsaktiviteten i løpet av det foregående år, herunder en
summarisk beskrivelse/oversikt over de tilfeller hvor overvåkingsfunksjonen har iverksatt nærmere
undersøkelse på grunn av mistanke om avvik.
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