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Oppfølging av Meld. St. 7 (2018-2019) Om ny sentralbanklov
Representantskapet i Norges Bank viser til brev av 5. desember 2018 fra

Finansdepartementet. Det bes om innspill til styringsmodellen for Norges Bank og
forvaltningen av Statens pensjonsfondutland, som regjeringenber om Stortingets
tilslutning til i Meld. St. 7 (2018-2019).
Representantskapet ser positivt påmeldingenog departementets tydeliggjøringav hva
tilsyn er og hva representantskapets rolle innebærer.Representantskapetmener at det er en
god prosess nårdepartementet i brev ønskertilbakemeldingpåforslaget til styringsmodell
og viktige tilsynsfaglige spørsmål.

l

Om hovedstyrets og representantskapets oppgaver og ansvar

Representantskapetoppfatter at det er et klart skille mellom hovedstyrets ansvarfor
styring, organiseringog oppfølgingav virksomheten i Norges Bank og representantskapets
kontroll- og tilsynsoppgaver. Representantskapets arbeidmed å vedtabankensbudsjett,
fastsette årsregnskapog velge ekstern revisor er ogsåklart definerte oppgavermed tydelig
ansvar. Hovedstyret har ansvaret for utarbeidelse av planer, regnskap ogbudsjettfremlegg.
Det er vesentlig at kontroll- og tilsynsordningenvidereføresog videreutvikles under ny
lov. Representantskapetmener at forslagene i Meld. St. 7 om endringeri Sentralbankloven
ikke bør endre rolledelingen mellom hovedstyret og representantskapet. Internkontroll som

byggerpåkontrollfunksjoner i linjen er etablert av hovedstyret. Representantskapethar et
tilsynsansvar uavhengig av hovedstyrets etablerte internkontroll.
Loven børtydelig omfatte alle sider av Norges Banks virksomhet. Dette innebærerbåde
tilsyn med bankens drift og med at reglene for virksomheten blir fulgt. I mandatet for
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forvaltningen av SPU fremgår det at Norges Bank skal fastsette prinsipper for
verdivurdering, avkastningsmåling og styring, måling og kontroll av risiko som minst

oppfyller internasjonalt anerkjente standarder ogmetoder. Denoffentlige rapporteringen
skal gi en rettvisende og utfyllende oversikt over hvordan Norges Bank løser

forvaltningsoppdraget. Fastsettelse avreferanseporteføljer ogøvriggjennomføring av
forvaltningen skal væregjenstand for representantskapets tilsyn.
1. 1 «(... ) rett til innsyn i alle bankens anliggender[... )»
1. 1, 1 Gjeldende lov

Det følger av dagens sentralbanklov § 5 at «Representantskapet skal føre tilsyn med

bankens drift ogmedatreglenefor bankens virksomhet blir fulgt. Representantskapet skal
herunder føretilsyn med at hovedstyret har tilfredsstillende styring og kontroll med
bankens administrasjon og virksomhet, og med at det er etablert hensiktsmessige rutiner
for å sikre at bankens virksomhet utøves i henhold til lov, avtaler, vedtak og rammeverk for
øvrig. Tilsynet omfatter ikke hovedstyrets utøvelse av skjønnsmyndighet etter loven.

Representantskapet har rett til innsyn i alle bankens anliggender og kanforeta de
undersøkelser som detfinner nødvendigfor sine oppgaver etter loven(... )».
1. 1. 2 Forslag til ny lov i NOU 2017:13
Dagens § 5 er videreført i lovforslag C § 4-1 (l) og(2)

(l) Representantskapet skalføretilsyn med bankens drift og med at reglene for
virksomheten blir fulgt. Representantskapet skal føre tilsyn med at styret har

tilfredsstillende styring og kontroll medbankens administrasjon ogvirksomhet ogmedat
det er etablert hensiktsmessige rutiner for å sikre at bankens virksomhet utøves i henhold

til lov, avtaler, vedtak og rammeverk for øvrig. Tilsynet omfatter ikke styrets eller
komiteens utøvelse av skjønnsmyndighet.

(2) Representantskapet har rett til innsyn i alle bankens anliggender og kanforeta de
undersøkelser som detfinner nødvendigfor sine oppgaver etter loven.
1. 1. 3 Represeiitaistskapets vurdering

Representantskapet mener at videreføringen av bestemmelsen i tidligere § 5 tilny§ 4-1 (l)
og (2) er av stor betydning for tilsynet. Det er viktig at representantskapet gjennom tilsynet
med hovedstyret, gjennomfører uavhengige undersøkelser, tilsynsprosjekter og
attestasjonsoppdrag mv. i Norges Bank. Norges Bank er underlagt et uavhengig
risikobasert tilsyn, jf. omtalen i Meld. St. 7. For virksomheter i fmansnæringener det
Finanstilsynet som utfører tilsvarende tilsynsoppgaver.

Etter representantskapets vurdering gir dette grunnlag for å gjennomføre undersøkelser på
alle nivå i banken, og for at tilsynet ikke er avgrenset til saker behandlet i hovedstyret. En
grunnleggende fomtsetning for representantskapets arbeid er retten til innsyn i alle bankens
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anliggender og at representantskapet kan foreta de undersøkelser som det finner nødvendig
for sine oppgaver etter loven.
Representantskapet tolker dette slik at all infonnasjon som er relevant for kontroll og tilsyn
skal gjøres tilgjengelig, og at det er representantskapet selv som vurderer hva som er
relevant. Dette må gjelde uten avgrensning. Det betyr blant annet at representantskapet har
tilsyn med hele organisasjonen, og at dette gjelder alle funksjoner innenfor Norges Bank,
også underliggende selskaper.
Representantskapet skal blant annet undersøke at etterlevelsesfunksjonene (compliance) og
intemrevisjonen faktisk har direkte rapportering til sentralbanksjefen og hovedstyret
uavhengig av sin plassering i linjen. Videre kan representantskapet kontrollere at
hovedstyrets revisjonsutvalg behandler rapportene fra intemrevisjonen på en gmndig og
tilfredsstillende måte og at hovedstyret håndterer påpekninger og rapporter fra alle
kontrollfunksjonene på en god og betryggende måte. Representantskapet skal vurdere
hovedstyrets valg av løsninger, delegasjon av myndighet, fullmaktsforhold, omfang av
kontroll og gjennomføring av risikovurderinger opp mot internasjonal praksis og
standarder.

Intemrevisjonen er hovedstyrets kontrollorgan. Representantskapet har tilgang på

informasjon fra intemrevisjonen og ser hen til undersøkelserpåområdersom er relevante
for tilsynet. Dette er i tråd med almiiinelig fremgangsmåte for tilsynsarbeid.

1. 2 Hovedstyrets oppgaver
1. 2. 1

Gjeidendelov

Det følgerav gjeldende lov § 5 at hovedstyret «(... )leder bankensvirksomhet ogforvalter
dens midler. Hovedstyret skal sørgefor forsvarlig organiseringav, og etablere
tilfredsstillende rammer, mål og prinsipper for, bankens virksomhet. Hovedstyret skal påse
at bankens virksomhet, herunder regnskap og formuesfofvaltning, er gjenstand for

betryggende styring og kontroll. Hovedstyret skalføretilsyn med bankens administrasjon
og virksomhet for øvrig.»
\. 2:2 Forslag tiS ny lov

Dagens § 5 om hovedstyrets oppgaver er til en viss grad videreførti lovforslag c § 2-4
«Styrets oppgaver» i NOU 2017:13. En viktig endring er at enkelte oppgaver som tidligere
harværthovedstyrets ansvarnåflyttes til en nyopprettet komite for pengepolitikk og
finansiell stabilitet. Forslaget til lovtekst i NOU 2017:13 har en annen ordlyd enn

gjeldendelov. Dette skyldes blant annet forslaget om opprettelsen av komiteen, men det er
også en tydeliggjøring av oppgaver.
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§ 2-4 Styrets oppgaver

(l) Fon'altningenav Norges Bankhørerunder styret, medunntakav saker som i eller i
medholdav loven er lagt til komiteen. Styret har det overordnede ansvaretfor Norges
Banksforvaltning av Statens pensjonsfondutland. Styret skal sørgefor forsvarlig
organiseringav Norges Bank.
(2) Styret skalfastsette planerfor Norges Banksvirksomhet. Styret kanfastsette
retningslinjer for virksomheten. Styret skal hvert år utarbeideforslag
til budsjettfor kommende driftsår, jf. § 4-2.
(3) Styret skalpåseat bankensvirksomhet, regnskapsavleggelseogformuesforvaltning blir
betryggendestyrt og kontrollert. Styret skalføretilsyn med den daglige ledelse og
virksomhetenfor øvrig. Styret skal ikkeføretilsyn med komiteens utøvelseav
skjønnsmyndighet.

(4) Styret kanfastsette instrukser for den daglige ledelse i sentralbanb^irksomhetenog
kapitalforvaltningsvirksomheten.

I Meld. St. 7 skriver departementet i pkt. 3. 5 at styret i Norges Bank skal «sørgefor en
forsvarlig organisering og innretning av Norges Bank, herunder av den operative
fon^altningen av SPU. Styret skal ogsåfølgeopp planer for hele bankenog påseat banken
er underlagtgodstyring og kontroll. Styret har enviktig funksjon i å utfordre
administrasjonen i saker som leggesfremfor styret».
1, 2. 3 Represeittantskapets vurdering

En av hovedstyrets oppgaver etter gjeldendelov er å sørgefor å etableretilfredsstillende
rammer, mål og prinsipper for bankensvirksomhet pået felles overordnet nivåog for
virksomhetsområdene. I forslag til ny lov stårdet at styret kan fastsette retningslinjer og
instruks for dagligledelse i sentralbankvirksomheten og kapitalforvaltningsvirksomheten.
Ut fra dette kan det væreuklart hvorvidt lovforslaget setter bestemte krav til at styret skal

utarbeidestyrende dokumentasjon, eller om det er opp til hovedstyret å vurdere behovet for
dokumentasjon.

Hovedfokus for hovedstyret etter lovforslaget er da å følgeopp «planerfor hele bankenog

påse at banken er underlagt godstyring og kontroll». ! Dette kan oppfattes som en
innsnevringi hovedstyrets ansvarog oppgaveri forhold til gjeldende lov.
Representantskapetmener dette børklargjøresslik at styrets ansvarer klart og konkret i
forslaget til ny lov. Det vil væreen viktig fomtsetning for å kunne gjennomføretilsyn med
hovedstyret. Representantskapetmener det påliggerhovedstyretjevnlig å utarbeideog
ajourføreen strategi for bankensvirksomhet som grunnlag for de årligebudsjettfremlegg
og andrehandlingsplaner. Statens PensjonsfondUtland (SPU) børogsåved dagligleder
foreleggehovedstyret en strategiplan (som grunnlag for sitt budsjett mv).
Meld. St. 7. pkt. 3.5
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] . 3 Representantskapets oppfølging og rapportering
1. 3. 1 Gjeldende lov
Det står i

gjeldende

lov

§ 30

at

representantskapet

minst en gang

årlig skal «legge fram for

Stortinget sin uttalelse om hovedstyrets protokoller og tilsynet med banken, jf. § 5 fjerde
ledd femte punktum.»
1. 3. 2 Forslag til ny lov

Dagenslovbestemmelse om representantskapets rapportering er videreførti forslaget til ny
lov § 4-1 (4) «Representantskapet skal minst en gang årlig legge fram for Stortinget sin
uttalelse om tilsynet med banken. (... )»
j , 3. 3

Representantskapets viirdering

Representantskapetrapporterer sin aktivitet til Stortinget i Dokument nr. 9. Stortinget
behandlersaken og gir gjennom behandlingensine føringer.Finansdepartementetfølger
opp Stortingets vedtak og merknader. Representantskapet skal bidratil at Stortinget samlet
sett har et tilstrekkelig grunnlagtil å føreforsvarlig tilsyn med virksomheten som faller

innunder «riketspengevesen» etter grunnloven § 75 c. Representantskapet harderfor et
selvstendig ansvar for å følgeStortingets signaler i behandlingenav Dokumentnr. 9.
Representantskapethar gjennom tilsynsoppgavene ingen direkte rolle i styringen av
banken, men kan som en del av tilsynet stille spørsmål knyttet til vedtak fattet av

hovedstyret for å forståbakgrunnenfor vedtaket. Representantskapetkan ogsågi
anbefalingerom endringersom er egnet til å styrke styringen og kontrollen i Norges Bank,
og be om hovedstyrets tilsvar til dette.

1. 4 Utøvelse av skjønnsmyndighet
1. 4. 1 Gjeldende lov

Begrepet skjønnsmyndigheter nevnt i gjeldende lov § 5: «(...^Tilsynet omfatter ikke
hovedstyrets utøvelse av skjønnsmyndighet etter loven. (... )».
1, 4. 2 Forslag ti! liv tov
I utkast til ny lov står det i § 2-4 (3) at styret ikke skal føre tilsyn med komiteens utøvelse

av skjønnsmyndighet.Bestemmelsen fra gjeldende lov videreføresi § 4-1 ogpresiserer at
representantskapets tilsyn ikke omfatter styrets eller komiteens utøvelseav
skjønnsmyndighet.

' Jf. tolkningsuttalelse 17. august 2018 fra Justisdepartementets lovavdeling
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I forarbeidene til ny lov (NOU 2017:13) er det vist til representantskapets forretningsorden

§ l der grensenmot skjønnsavgjørelserer beskrevet som at tilsynet«(... ) ikke omfatter
hovedstyrets utøvelse av sin skjønnsmyndighet etter loven. Det generelle tilsynet med
bankens drift vil imidlertid omfatte organisasjonen og prosessene som banken har etablert

og som skalgi et grunnlagfor skjønnsutøvelsen.»
Det vises ogsåtil representantskapets rapport til Stortinget for 2015 hvor det blant annet
heter: «Representantskapetførerikke tilsyn med hovedstyrets utøvelseav
skjønnsmyndighetetter loven. Dette omfatter særligpengepolitikkogfinansiellstabilitet og
innebærerat representantskapet ikke uttaler seg om hovedstyrets vedtakom
rentefastsettelser, høringsuttalelser eller råd som gis til politiske myndigheter. Det gjelder

ogsåNorges Banks rådgivningsoppgaver innenforfof-valtningenav SPUog oppgaver
innenfor makrotilsyn og overvåking av systemrisikoer [der] formålet er å bidra til å dempe
sårbarheten i det finansielle systemet.»
1. 4. 3 Represenrantskapets vurdering

Pådette områdeter det klare avgrensningermot pengepolitikk og virkemiddelbruk for å
sikre finansiell stabilitet, i tillegg til rådgivningtil departementet. Forslaget om en
fagkomite for pengepolitikk og finansiell stabilitet kanbidratil å tydeliggjørehvilke
områdersom innebærerbruk av skjønnog som representantskapet ikke førertilsyn med.
Det er likevel vesentlig for representantskapet å føretilsyn med bankens
beslutningsprosesser. Tilsynet omfatter vurderinger av hvorvidt det er utarbeidet et godt
dokumentert grunnlag for konkrete vedtak, at flere forhold er veid mot hverandreog at
protokollene er dekkendefor de vedtak som fattes. Det er viktig at bankenspraksis og
organiseringses i forhold til anerkjent internasjonal praksis. Representantskapetmå også
pådette områdetkunne kreve informasjon om hvordan arbeidet er organisertog
gjennomført og foreta en uavhengig vurdering.

1. 5 Et godt risikobasert tilsyn
1. 5. 1 Gjeldende lov

Det er ikke gitt føringerfor hvordan tilsyn skal gjennomføresi gjeldendelov.
1. 5, 2 Forslag til ny lov

Det er ikke gitt føringeri utkast til ny lov om hvordantilsynet skal gjennomføres,men det
følgerav Meld. St. 7 pkt. 3. 5 at det med «SPUs betydningfor norsk økonomi, atfondet
investeres globalt og kompleksiteten i deler av fon'altningen, er det etter departementets
syn vesentlig atfon'altningen av SPUunderlegges et godt, risikobaserttilsyn.»
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Departementet skriver videre om hva som legges i begrepet «risikobaserttilsyn»: <<(... )Et
risikobasert tilsyn med bankens virksomhet vil, slik det er lagt opp til i dag, medføre at

representantskapet gir tilsynet med bankens etterlevelse av bestemmelsene i mandatet høy
prioritet. Representantskapet børi sitt tilsynsarbeidvektlegge båderisikofor omdømmetap
ogfinansiellrisiko dersom bankensvirksomhet ikke drives i samsvar medgjeldende lover
og regler. Vurderingenav finansiellrisiko vedpotensielle bruddpåregler børomfatte
båderisikofor bankens eget resultatregnskap, samt denfinansielle risikoen som kan
viderebelastes Finansdepartementetgjennom kronekontoen for SPU.»
1. 5. 3 Represeiitantskapets vurdering
Representantskapet har merket seg departementets formulering i Meld. St. 7 om at
representantskapet i tilsynsarbeidet skal «(... ) vektlegge både risiko for omdømmetap og

finansiellrisiko dersom bankensvirksomhet ikke drives i samsvar medgjeldende lover og
regler»:

Representantskapetmener det er av avgjørendebetydningat dette ikke forstås som en
begrensettilsynsrolle bundet til kontrollen av hvorvidt kravene i lover og regler er oppfylt.
Etterlevelse av lover og regler er en vesentlig del av tilsynsarbeidet, hemnder også
mandatet for forvaltningen av SPU. Det er samtidig nødvendig for tilsynet å gå inn på

områderhvor styret etter lover og regler stårfritt til å gjøreegnevurderinger og
avveininger. Dette vil gjelde spørsmålom eksempelvis organisering, fullmaktsforhold og
valg av løsningerfor oppfølgingav risiko. Bankenbørpåalle områdervurderes mot god
praksis. For å gjøreslike vurderingermårepresentantskapet ståfritt til å etablere et
referansegrunnlag som er relevant for de områdene som vurderes.

2

Kommentarer til styringsmodellen og forvaltningen av SPD

2. 1 Om styret, sentralbanksjef, daglig leder SBV og daglig leder SPU
2. 1. 1 Gjeldende iov
Sentralbanksjefener leder av hovedstyret etter gjeldendelov § 6. Av § 10 følgerdet at
hovedstyret kan gi sentralbanksjefen særskiltfullmakt til å avgjøresaker som ligger til
hovedstyret. Etter § 5 siste ledd er det Sentralbanksjefensom forestårbankens
administrasjonog gjennomføringav vedtakene.
Sentralbanksjefener styreleder og øversteleder for sentralbanken.
Det følgerav mandatet fra Finansdepartementetom forvaltningen av SPU at Norges Bank
skal forvalte mandatet. I praksis er det hovedstyret som har delegert ansvaret for
3 Meld. St. 7 (2018-2019)s. 38
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forvaltningen av SPU til NBIM CEO gjennom egen instruks. NBIMs leder rapporterer
etter sininstruks til hovedstyret om gjennomføringen av forvaltningsoppdraget.
2, 1. 2 Forslag til ny lov

I Meld. St. 7 referer departementet til utvalgets forslag om at «Sentralbanksjefen vil, som i

dag, haen dobbeltrolle som leder avstyret og daglig leder av sentralbanh'irksomheten, og
hun eller hanvil lede komiteen for pengepolitikk ogfinansiell stabilitet4 Dagens praksis
med at den daglige ledelsen av forvaltningen av SPU ikke er lagt til sentralbanksjefen, men
til daglig leder for kapitalforvaltningen, foreslås lovfestet».

I gjeldende mandat for forvaltningen av SPU er det ikke regulert at SPU skal haen daglig
leder. Norges Banks hovedstyre har imidlertid bygd opp en struktur utover det som

fremgår av mandatet, slik at det i praksis er en leder for kapitalforvaltningen, som
rapporterer til hovedstyret.

I forslaget til lovtekst i NOU2017:13 er detbestemmelser som regulerer
sentralbanksjefens rolle som daglig leder for sentralbankvirksomheten.
Om sentralbanksjefens rolle

At sentralbanksjefen skal haenrolle som dagligleder avNorges Bank fremgårav
lovutkastet i NOU 2017:13 § 2-2. Hvilke oppgaver som ligger til denne rollen følgerav §
2-11 i utkastet.

§ 2-11 Sentralbanksjefens oppgaver som daglig leder

(l) Sentralbanksjefen står for den daglige ledelse av bankens virksomhet og skalfølge
retningslinjer og pålegg fra styret. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter

sentralbankens forhold er av uvanlig art eller stor betydning. Den daglige ledelsen
omfatter heller ikke saker som bare hører under den daglige ledelsen i
kapitalfon'altningen.

(2) Sentralbanksjefen kan ellers avgjøre en sak etter fullmakt fra styret eller når det er

nødvendig atvedtak treffes og det ikke er tid eller anledning til å forelegge sakenfor
styret. Sentralbanksjefen skal snarest skriftlig underrette styret om avgjørelsen.
(3) Sentralbanksjefen representerer Norges Bankutad.
Om daglig leder i kapitalforvaltningen

Det følgerav lovutkastet § 2-13 (l) at «Kapitalforvaltningen skal ha en daglig leder som
tilsettes av styret (... )»

Sentralbanksjefens roller fremgår av lovutkastet i NOU 2017:13 § 2-2
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Det følgervidere av samme forslag til bestemmelse hva som skal liggetil rollen som
daglig leder:

«(2) Daglig leder stårfor den daglige ledelse av Norges Banksfon'altning av Statens
pensjonsfondutland og skalfølgeretningslinjer og påleggfra styret. Den daglige ledelse
omfatter ikke saker som etter virksomhetens forhold er av uvanlig art eller stor betydning.

(3) Daglig leder kan ellers avgjøreen saketter fullmakt fra styret eller når det er
nødvendigat vedtaktreffes og det ikke er tid eller anledningtil å forelegge sakenfor
styret. Daglig leder skal snarest skriftlig underrette styret om avgjørelsen.»
Det følgerav forslag til § 2-5 (4) at «Sentralbanksjefenforbereder saker til styret. Daglig
leder for kapitalforvaltningen forbereder saker som gjelder

kapitalforvaltningsvirksomheten. Daglig leder av kapitalforvaltningen har rett og plikt til
å væretilstede ved styrets behandling av saker som gjelder kapitalforvaltningen og til å

uttale seg, hvis ikke styret i særligetilfeller bestemmer noe annet eller daglig leder av
kapitalfoi-valtningenhar gyldigforfall.»
2. 1. 3 Representantskapets vurderiiig
I utkastet til lov brukes begrepet «daglig leder» både om sentralbanksjefen og for leder av
kapitalforvaltningen. Dersom det blir nedfelt i lov at det i Norges Banks virksomhet skal
væreto daglige ledere, vil det kunne væreuklart hvilket ansvar den enkelte daglige leder
skal ha i sammenheng med øvrig organisering av Norges Bank. Ansvarsforholdet for den
enkelte bør derfor tydeliggjøres. Det må klargjøres hvilket ansvar sentralbanksjefen har

utover det å væredaglig leder for sentralbankvirksomheten, for eksempel dersomhan eller
hun er tenkt å ha en rolle som en «konsernsjef»; leder for hele Norges Bank. Det bør også
klargjøres hvilken rolle sentralbanksjefen har når det gjelder å forberede saker til styret.
Ansvars- og rolledelingen mellom de to lederne vil blant aimet berøre omdømme,

samordningen av støttefunksjonerog uttak av synergier i driften av Norges Bank.
Representantskapet vurderer det som naturlig å betrakte sentralbanksjefen som en
«konsernsjef», mens dagligleder for SPU er leder for sitt virksomhetsområdeinnenfor
kapitalforvaltningen. En slik vurdering tydeliggjørat sentralbanksjefenmøtersom leder for
hele Norges Bank og som leder av hovedstyret i representantskapsmøtene.

Representantskapet ser det som vesentlig at loven presiserer at Norges Bank er en
virksomhet, med ett styre og en øverste leder.
For øvrig ser ikke representantskapet at lovfesting av at leder for kapitalforvaltningen
ansettes av hovedstyret vil påvirke gjennomføringen av tilsynet, da representantskapet
likevel skal ha tilgang til informasjon fra forvaltningsområdet i sine undersøkelser, på
samme måte som det har for sentralbankvirksomheten.
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2. 2 Møteplikt for Norges Banks ledelse i representantskapsmøter
2, 2. 1 Gjeldende lov

I gjeldendelov § 7 om representantskapet stårdet i 6. ledd:
«(... ) Sentralbanksjefen og visesentralbanksjefene skal væretil stede, med mindre
representantskapet bestemmer noe annet, eller det foreligger gyldig forfall.»
I representantskapets forretningsorden § l O står det videre om deltakelse i

representantskapsmøtene:« (.. ^Sentralbanksjefen ogvisesentralbanksjefene har anledning
til å ta medfagpersoner etter behov. Hovedstyrets medlemmer er normalt ikke til stede
under behandlingav saker som gjelder representantskapets eller tilsynssekretariatets
administrative forhold. Representantskapet kan anmode om at øvrige medlemmer av
hovedstyret er til stede i enkeltsaker^... )»

2. 2. 2 Forslag til ny lov
Forslagettil ny lov videreførergjeldende lovs bestemmelse om representantskapets
saksbehandling i § 2-17.
2. 2, 3 Representaittskapets viirdering

Som det følger av gjeldende lov § 5 og forslag til ny lov § 4-1 har representantskapet «(...)
rett til innsyn i alle bankens anliggender og kanforeta de undersøkelsersom det finner
nødvendig for sine oppgaver etter loven. (... )». Dette innebærerblant annet at

representantskapet i tilsynsvirksomheten stårfritt til å kalle inn de personer i Norges Bank
som de mener er best egnet til å gi saksopplysninger.

Sentralbankledelsenvelger ogsåhvem de ønskerskal møtei representantskapsmøtenefor å
opplyse om sakerpå en best mulig måte. Det er ryddig at sentralbankledelsenpåforhånd
orienterer representantskapet om hvem som møter på hvilke saker. Denne praksisen
fungerer godt og bør videreføres.

2. 3 Endringer i mandatet
Representantskapet ser positivt på departementets forslag om å rådføre seg med

representantskapet i forkant av endringeri mandat for forvaltningen av Statens
pensjonsfond utland. En slik dialogkan værehensiktsmessig,blant annet for å sikre at
endringervil kunne væregjenstand for etterprøvbarheti kontroll- og tilsynssammenheng.
Et egetbrev fra Finansdepartementetvil styrke representantskapets uavhengigerolle i
baiikenog bidratil at mandatendringerer egnet for tilsyn og kontroll.

Sebrevet pkt. l (((... ) rett til innsyn i alle bankens anliggender (... ).

Tilgangskode

Side 10 (14)

NORGES BANKS REPRESENTANTSKAP

3

Øvrigeforhold

3. 1 Antall medlemmer som kreves for å kalle inn til

representantskapsmøte
3. 1. 1 Gjeldende iov

I gjeldendelov § 7 om representantskapet stårdet i 5.ledd:
«Lederenfor representantskapet innkaller representantskapet til møtesåofte det ansees
ønskelig, eller når minst fem medlemmer eller hovedstyret krever det. (. ..)
3, 1. 2 Forslag til ny lov

Forslagettil ny lov videreførergjeldende lovs bestemmelse om representantskapets
saksbehandlingi § 2-17, men i lovforslaget reduseres antallet medlemmer som skal til for å
kreve møte.

I NOU 2017:13 foreslåsdet en reduksjon av antallet medlemmer i representantskapet. Det
følgerav Meld. St. 7 pkt. 3. 5 at « 7 motsetning til ut\'alget legger imidlertidregjeringen
ikke opp til å redusere antallet medlemmer i representantskapet.»
3. 1. 3 Representantskapets vurdering

Påbakgmnn av at forslaget om å redusere antallet medlemmer i representantskapet ikke
foreslås videreført, jf. Meld. St. 7, mener representantskapet at forslaget om reduksjon i
antallet medlemmer som kan kalle inn til møte ikke er aktuelt.

3. 2 Innarbeidelse av forskrift om risikostyring og internkontroll i
Norges Bank i sentralbankloven, jf. lov om finansforetak
3.2. 1 Gjeldende lov
Gjeldende forskrift om risikostyring og internkontroll i Norges Bank, er fastsattmed
hjemmel i gjeldende sentralbanklov § 30 a. Forskriften gjelder for hele Norges Banks
virksomhet, hemnder datterselskaper.
§ 30 a. andre ledd

Banken skal ha en internrevisjon som rapporterer til hovedstyret. Internrevisjonen skal
vurdere bankens internkontroll, rutiner og andre forhold av betydning for bankens

virksomhet. Kongen kan giforskrift om bankensinternkontroll.
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3. 2. 2 Forslag til ny lov

I forslag til ny lov er det forslag om en egenbestemmelse om intemrevisjon, der
muligheten til å gi regler (hemnder forskrift) om internkontroll er videreførti 3. ledd.
§ 4-5 Internrevisjon

(l) Banken skal ha en internrevisjon som rapporterer til styret.
(2) Internrevisjonen skalvurdere bankens internkontroll, rutiner og andreforhold av
betydning for bankens virksomhet.
(3) Kongen kan gi regler om bankens internkontroll.

Det fremgåri NOU 2017:13 at utvalget legger til grunn at kravene som følgerav
departementets intemkontrollforskrift, videreføres.En forskrift kan lettere endres i tråd
med utviklingen for beste praksis.
3. 2. 3 Representantskapets vurdering

Representantskapetvil understrekebetydningenav at forskrift om risikostyring og
intenikontroll i Norges Bank setter tydelige krav til styre, ledelse, intemrevisjon og andre
kontrollfunksjoner. Bestemmelsene børfortsatt væretydelige og konkrete.
I forbindelse med ny lov om finansforetak ble forskrift om risikostyring og internkontroll

opphevet for en rekke institusjoner og det ble inntatt en mer overordnet bestemmelse i ny

lov . Representantskapet er ikke konsesjons- eller reguleringsmyndighet, og kan ikke
fastsette nærmereregler og krav slik som Finanstilsynet gjøroverfor tilsynsobjektene.
Dersom forskrift om risikostyring og internkontroll i Norges Bank oppheves, må
forskriftens klare og konkrete krav, etter representantskapets syn, innarbeides i loven.

3. 3 Representantskapets sekretariat
3. 3. 1 Gjeldende lov

Gjeldende lov § 5 sier i siste setning at representantskapet skal ha et sekretariat.
3. 3. 2 Forslag ti! ny luv

I forslagtil ny lov § 2-15 er det videreførtat representaiitskapet skal ha et sekretariat. I
tillegg er det lagt til at for «(... ) saker som gjelder de ansatte i sekretariatet, skal
representantskapetrepresentere Norges Banksom arbeidsgiver.»

6 §4-4 i modell A, endrettil § 4-5 i modell C
Lovom finansforetak§§ 13-5 og 13-6
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3. 3. 3 Representantskapets vurdering
Representantskap ets tilsyns- og kontrolloppgaver er blitt mer omfattende i takt med

utviklingen av Norges Banks virksomhet. For å bistå representantskapet spiller
sekretariatet en viktig rolle i gjennomføringen av representantskapets oppgaver.
Representantskapet foreslårfølgendefonnulering i lovteksten for å presisere dette:
«Representantskapet skal ha et faglig sekretariat»

Spørsmåletble behandlet i Ot.prp. nr. 58 (2008-2009) og bestemmelsen i førstesetningble
tatt imi i lov.

Organiseringenav sekretariatetble diskutert, og departementet haddefølgendeuttalelse:
«Etter departementets syn er detgrunn til åfastslåi loven at representantskapet skal ha en
egen sekretariatsfunksjon. Selv etter at ordningen med sentralbankrevisjon blir avskaffet,
vil representantskapet ha vesentlige oppgaver. Det skal føre tilsyn med bankens drift,

fastsette budsjett og regnskap samtvelge revisor og ha dialogmed denne. For å kunne
utføre disse oppgavene vil representantskapet trenge et kompetent og faglig uavhengig
sekretariat/tilsynsenhet. Departementet ser imidlertid ikke behovet for å lovfeste at

representantskapet selv organiserer sine oppgaver. Dettevil følgeav en alminnelig
språklig forståelse av loven.»

Videreheter det at «Pådenne bakgrunnvil departementetforeslået nytt § 5 tredje ledd
femte punktum hvor detframgårat representantskapet skal ha et sekretariat.
Representantskapet vil ha kompetanse til å ansette sekretariatets leder og administrative
vilkår. Departementet finner ikke grunn til å la dette framgå av loven.»

Sekretariatets oppgaver og uavhengighet i arbeidet følger av representantskapets rolle.
Representantskapet mener vurderingen fortsatt bør gjelde. Slike forhold bør ikke tas inn i

lovtekst. Det må samtidigværeklart at representantskapet stårfritt til å styre utviklingen i
eget sekretariat.

3. 4 En lov for Norges Bank
Lovutkastet i NOU 2017:13 er i utgangspunktet skrevet med tankepåat forvaltningen av
SPU ikke er en del av Norges Bank, og dette preger flere av lovutkastets bestemmelser,

blant annet i forslagets kapittel l.
3. 4. 1

Om formålsbesteinmelsen § 1-2

Representantskapetmener forvaltningen av SPU som er en såstor del av Norges Banks
virksomhet børtas inn i formålsbestemmelsen. I forslaget til ny lov er det førsti § 1-3 (6)
at kapitalforvaltningennevnes, og ut i fra forarbeideneer det her tenkt påvalutareservene
og ikke forvaltningen av SPU. En god løsninger å fremhevebådevalutareservene og SPU
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i formålsparagrafen, slik at det tydelig fremgår at Norges Bank skal ivareta og utvikle
finansielle verdier for fremtidige generasjoner.
Det kan også ses hen til Mandatet for SPU § l -3 «Banken skal søke å oppnå høyest mulig
avkastning etter kostnader målt i investeringsporteføljens valutakun', jf. § 4-2 første ledd,
og innenfor de rammer som gjelder for forvaltningen» eventuelt hente inn teksten fra

lovforslagets § l - 3 (6) «Banken skal sørgefor en effektiv ogforsvarlig
kapitalforvaltning».

3.4. 2 Bruk av benevnelsen «Norges Bank»
I lovforslaget i NOU 2017:13 stårdet:
(l) (... ) Representantskapet rapporterer til Stortingetom tilsynet med bankenetter
§ 4-1 jjerde ledd.
For å sikre at forslag til ny lov gjelder hele Norges Bank bør «tilsynet med banken» endres
til «tilsynetmed Norges Bank».
Representantskapet foreslår at en i lovforslaget systematisk bruker begrepet «Norges
Bank» i stedet for «banken».

Representantskapetmener at det i ny lov børtydeliggjøreshvilke bestemmelser som
gjelder for Norges Bank som helhet. Det må også spesifiseres hvilke bestemmelser som
gjelder for det enkelte virksomhetsområde, herunder sentralbankvirksomheten og
kapitalforvaltningen.

Med hilsen

LA.J->^

n^>l^ li*'

Julife Brodtkorb

\w\

Lejfl^r representantskapet

Jan Frode Jakobsen

Direktørtilsynssekretariatet
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