
Rentefastsettelsesmetode for de regionale helseforetakenes lån i statskassen for 

prosjekter vedtatt før 2018 

 

 

1.1.  Flytende rente (for opptrekksperioden og etablerte lån) 

 

Den flytende nominelle lånerenten fastsettes på bakgrunn av observasjoner av effektiv 

rente (bid) på de to statskassevekslene som har nærmest 6 måneders gjenstående løpetid i 

observasjonsperioden. Lånerenten fastsettes to ganger i året. Som grunnlag for 

beregningen for første halvår benyttes gjennomsnittlig rente i perioden fra 10. november 

til 10. desember og for andre halvår fra 10. mai til 10. juni. Det tas utgangspunkt i den 

oppgjørsperioden som gjelder i markedet på rentefastsettelsestidspunktet, p.t. 2 

oppgjørsdager for statskasseveksler. Den beregnede effektive renten tillegges så den 

avtalte marginen på 0,4 prosentpoeng og regnes om til en nominell halvårlig rente. 

Rentekonvensjonen er som for den faste renten, faktisk/365. 

 

Den nominelle renten er beregnet på følgende måte: 

 

 Rn = (((1+Re/100)^(1/n))-1)*n, der Re er effektiv rente og n er antall terminer pr. år. 

 

Rn er den nominelle renten som skal benyttes på lån flytende med rente og halvårlig 

rentekapitalisering (dvs. n = 2). 

 

 

1.2.  Fast rente (for etablerte lån) 

 

De faste nominelle lånerentene fastsettes på grunnlag av observasjoner av effektiv rente 

(bid) for likvide statslån i markedet. Observasjonene innhentes på børsdagen som i 

henhold til markedskonvensjonen gir oppgjør på hhv. 20. juni og 20. desember, en dag før 

og en dag etter. (P.t. er konvensjonen 2 oppgjørsdager for obligasjoner og 2 for veksler). 

Dersom 20. juni eller 20 desember er en helligdag, benyttes første påfølgende 

oppgjørsdag. 

 

Renten fastsettes ved å beregne en kontinuerlig nullkupongkurve på basis av de observerte 

rentene. En slik kurve gir en markedsmessig korrekt neddiskonteringsrente for alle 

kontantstrømmer i lånet (rentebetalinger og avdrag). Fastrenten for den aktuelle 

rentebindingsperioden fastsettes som den nominelle renten som gir lånet en nåverdi lik 

utestående lånebeløp på beregningstidspunktet, gitt de beregnede nullkupongrentene og 

den avtalte avdragsstrukturen. (Beregningsteknisk legges det til grunn at lånet innfris ved 

utløpet av rentebindingsperioden og at avdragsstrukturen for øvrig ligger fast.) Deretter 

tillegges en margin på 0,4 prosentpoeng regnet på effektiv, årlig basis. 

 

Rentekonvensjonen for beregning av rentesats skal være i samsvar med praksis i 

annenhåndsmarkedet for statspapir, p.t. faktisk/365 

 

Forholdet mellom nominell og effektiv rente vil være som for flyterentelån, jf. punkt 1.1. 

 

 
 



2. Beregning av kurs ved førtidig innløsning av de regionale helseforetakenes lån i 

statskassen  

 

Innløsningskursen beregnes på bakgrunn av observasjoner av effektiv rente (bid) på 

relevante statslån i markedet på innløsningstidspunktet.  Observasjonene innhentes i 

henhold til prinsippene beskrevet under pkt. 1.2. for beregning av den faste renten. 

 

På basis av de observerte rentene beregnes en kontinuerlig nullkupongkurve, tillagt en 

margin på 0,4 prosentpoeng. Innløsningskursen fastsettes som nåverdien av lånets 

kontantstrøm i gjenstående del av rentebindingsperioden, når denne neddiskonteres ved 

hjelp av den beregnede nullkupongkurven inkl. margin. Beregningsteknisk legges det til 

grunn at lånet innfris ved rentebindingsperiodens slutt.  

 




