Godkjent i representantskapets møte 14. desember2017 /
Protokoll fra representantskapets møte 9. november 2017
TU stede:

Re resentantska et: Reidar Sandal(leder), Tormod Andreassen, VidarBjømstad,IngridFiskaa,Helle
Hammer, Toril Hovdenak, Kjetil Lund, Morten Lund, PeterMeidell, IverNordseth, Frank Sve,
SynnøveSøndergaard, Paul BirgerTorgnes (sak 80-88)og Randi Øverland
Forfall: IngebrigtSørfonn
Varamedlemmer: LarsTvete og JonasVarhaug
Varamedlem Lars Tvete trådte inn med stemmerett.

Frahovedst et: ØysteinOlsen (sak 78-88) og Egil Matsen(sak 78-88). De ansattesrepresentanter
Robert Leirpoll (sak 80-88) og NinaLarssonMidthjell (sak 78-88)
Fratils ssekretariatet: JanFrodeJakobsen(sak78-88), RandiAlmås(sak 78-88), KristianRudsta
Andersen(sak 81-88),Mats Pedersen(sak 78-88) og Kjersti Reinsnos(sak 78-85 og 87-88)
FraNor es Bank: Birger Vikøren(sak 78-88), Bjarne Gulbrandsen(sak 78-80og 82-88), SigridIgland
(sak 78-88), IngunnValvatne(sak 78-88), Marius Ryel (sak 78-84), OlavBø(sak 87) og RogerRake
(sak 87)
FraDeloitte AS: Henrik Woxholt(sak 78-84 og 86-88) og RogerFurholm (sak 78-84og 86-88)
Møtetid:kl. 09:00-13:25
Det var ingenmerknadertil innkalling og sakliste.
78/2017

Protokoll fra representantskapets møte

Saksdokument:

Protokoll fi-arepresentantskapetsmøter 13. septemberog 5.
oktober 2017

Morten Lundpekte påbehov for å komgere ordlydeni vedtaket i
sak 64/2017. Representantskapetsluttet segtil dette.
Vedtak:

Representantskapet godkjenner protokollene fra
representantskapets møter 13. september og 5. oktober 2017.

79/2017

Protokoll fra Den faste komités møte

Saksdokument:

Protokoll fra Den fastekomitésmøte6. september2017

Vedtak:

Representantskapet har ingen merknader tU protokollen fra Den
faste komités møte 6. september 2017.
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80/2017

Tilsynsgjennomgang - Styring av og kontroll med datterselskaper og
felleskontrollert virksomhet i eiendomsforvaltningen
Saksdokument:

Brev fratilsynssekretariatet l. november2017 vedlagttilsynsrapport
om styring av og kontroll med datterselskaperog felleskontrollert
virksomhet i eiendomsforvaltningen
Representantskapetimøteserat tilsynssekretariateti forslagtil
tilsynsplan for 2018vurderer ytterligere tilsynsgjennomganger
innenfor eiendomsforvaltningen.

Vedtak:

Representantskapettar vurderingene i tilsynsrapporten om
styring av og kontroll med datterselskaper og felleskontrollert

virksomhet i eiendomsforvaltningentil etterretning.
Rapporten oversendes hovedstyret.
81/2017

Plan for utarbeidelse av representantskapets rapport til Stortinget for 2017
Saksdokument:

Brev fra tilsynssekretariatet25. oktober 2017med plan for
utarbeidelseav representantskapetsrapport til Stortinget for 2017

Vedtak:

Representantskapet gir sin tilslutning til planen for utarbeidelse
av rapport til Stortinget for 2017.

82/2017

Aktuelle saker

Sentralbanksjefen redegjorde for den økonomiske sihjasjonen. Sentralbanksjefen
redegjorde ogsåfor hovedstyres høringsuttalelsetil ny sentralbanklov.
VisesentralbanksjefMatsenorienterte om innholdeti medieoppslagom investeringer i
skatteparadiser.

Vedtak:
83/2017

Representantskapettar redegjørelsentil orientering.

Protokoll fra hovedstyrets møter

Saksdokument:

Protokoll frahovedstyrets møter16. august, 13. og 20. september og 9.
oktober 2017

Representantskapetdrøftetblant annet forholdknyttet til cyberrisiko
ved utkontraktering av tjenester og ansvarligforvaltningsvirksomhet.
Sentralbanksjefengjorde rede for praksisenmed at markedssensitiv
informasjon fi-abehandlingen i hovedstyret blir sladdet før
offentliggjøringav protokollen. Representantskapetkommenterte at
det er viktig å avveiehvormye informasjon det er nødvendigå unnta
ved ofifentliggjøring, slik at det legges til rette for åpenhet.
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VisesentralbanksjefMatsenredegjorde for at sladdingenvil bli
opphevet og fullstendig innholdi protokollene blir offentlignår
innholdetikke lengerer markedssensitivt.
Representantskapetbaom en redegjørelsefor den oppdatertelisten
med utelukkede selskaperfra investeringsuniversettil SPUoghvilke
forhold som er lagt til grunni tilfeller dermenneskerettighetskriteriet
erkommet til anvendelse. Visesentralbanksjefenredegjorde for
eksempler påmenneskerettighetsforhold som hovedstyret har lagt vekt
påved utelukkelsesbeslutiiinger.
Vedtak:

Representantskapethar ingen merknader til protokollene fra
hovedstyrets møter16. august, 13. og 20. september og 9. oktober
2017.

84/2017

Virksomhetsrapporter for NBIM og NBREM for tredje kvartal 2017
Saksdokument:

Brev fra hovedstyret 26. oktober 2017vedlagtvirksomhetsrapporter for NBIMogNBREMfor tredje kvartal 2017
(Norske oversettelser fra tilsynssekretariatet)

Representantskapet tok opp arbeidet med informasjonsbarriere
mellom NBIM ogNBREMfor å unngåinnsideproblematikk.
VisesentralbanksjefMatsenredegjorde for hvordandette fungerer i
praksis.
Vedtak:

85/2017

Representantskapettar virksomhetsrapporter for NBIMog
NBREMfor tredje kvartal 2017tU etterretning.

Etterlevelse og kontroU i NBIM og NBREM for tredje kvartal 2017
Saksdokument:

Brev frahovedstyret 26. oktober 2017 vedlagtrapporter om
etterlevelse og kontroll i NBIM og NBREM for tredje kvartal 2017
(Norske oversettelserfra tilsynssekretariatet)
Tilsynssekretariatets direktørredegjorde for en sikkerhetshendelse
hos en leverandør.Det gjøreset arbeidfor å sikre at det ikke er noen
vesentlig gjenværenderisiko.

Vedtak:

Representantskapet tar rapporter om etterlevelse og kontroll i

NBIM og NBREMi tredje kvartal 2017tU etterretning.
86/2017

Statens pensjonsfond utland - offentlig rapport for tredje kvartal 2017
Saksdokument:

a) Brev fra hovedstyret 26. oktober 2017 vedlagt offentlig rapport
for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland for tredje kvartal
2017
b) Uttalelse 25. oktober 2017 fra Deloitte AS, vedrørende forenklet
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revisorkonfa-oll av delårsrapporteringen for Statens pensjonsfond
utland tredje kvartal 2017

c) Brev fra hovedstyret 26. oktober 2017 vedlagt rapporter for
NBIMogNBREMom avkastningogrisiko i tredje kvartal 2017
VisesentralbanksjefMatsen presenterte hovedpunktene i forvaltoingen
fra tredje kvartal, med vekt påhistorisk utvikling og relativ avkastning.
Påspørsmålfra representantskapet ble følgendenærmereutdypet:
. referanseindeksen, gitt alle tilpasningene med uttrekk og andre
forhold

.
.

bokføringav inntekter fra verdipapimtlån
avkastning og referanseindeks innenfor unoterte
eiendomsinvesteringer

.
.

Vedtak:

aktiv forvaltning og bidraget til relativ avkastning
verdsetting av nyinnkjøpte eiendomsinvesteringer

Representantskapettar rapport for Statens pensjonsfondutland
for tredje kvartal 2017 og uttalelse fra Deloitte AS til etterretning.
Representantskapet tar rapporter om avkastning og risiko i
Statens pensjonsfondutland for tredje kvartal 2017til
etterretning.

87/2017

Finansiellrisiko og forvaltning av valutareservene- rapport for tredje kvartal 2017
Saksdokument:

Brev frahovedstyret 26. oktober 2017vedlagtrapport om finansiell
risiko og forvaltning av valutareservene for tredje kvartal 2017

Vedtak:

Representantskapet tar rapport om finansiell risiko og
forvaltningen av valutareservene for tredje kvartal 2017til
etterretning.

88/2017

Hovedstyrets prinsipper for varsUng i Norges Bank

Saksdokument:

Brev fra hovedstyret 27. oktober 2017 vedlagt hovedstyrets
prinsipper for varsling i Norges Bank

Vedtak:

Representantskapet tar hovedstyrets prinsipper for varsling i
Norges Bank til orientering.

ORIENTERINGSSAKER
a) Brev fra hovedstyret 27. oktober 2017 vedlagt rapport om finansiell stabilitet 2017
b) Ansettelsesprosess i tilsynssekretariatet v/direktør
c) Leder av representantskapet orienterte om Stortingets prosess med oppnevning av medlemmer
til representantskapet.
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