NORCES BANKS REPRESENTANTSKAP

Til Stortinget

Oslo, 11.juni 2020

ANSETTELSE AV NY DAGLIG LEDER AV NORGES BANK INVESTMENT

MANAGEMENT (NBIM)

Norges Banks representantskap førertilsyn med vesentlige prosesser og rutiner i Norges
Bank. Det skal førestilsyn med driften av banken og hovedstyrets styring av ogkontroll med
bankensadministrasjonog virksomhet. Hovedstyrets ansettelse av ny dagligleder av
forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (SPU), som utføres av Norges Bank Investment
Management (NBIM), har hatt stor oppmerksomhet i representantskapets tilsyn. Stillingen har
særskiltsamfunnsmessigbetydning, og ansettelsenharhøyinteresse i ogutenforNorges
Bank. Tiltredelse for ny dagligleder av NBIMbørskje slik at Norges Bank, herunder SPU,
opprettholder høytillit i befolkningen og blant internasjonale markedsaktører.

Etter sentralbankloven skal representantskapet rapportere til Stortinget minst en gang årlig.*
Det er ingenhenvisningi loven til innhold i en eventuell rapporteringutenom årsrapport.

Årsrapporten for 2019 (Dokument 9 (2019-2020)), som ble avgitt 3. april 2020, omfattet alle
de seks punktene i sentralbankloven § 4-1 (4).

Representantskapet ønskermed dette å orientere Stortinget om sitt arbeid med denne saken.

Bakgrunn for representantskapets tilsyn med ansettelsen av daglig leder av
NBIM

Hovedstyret har ansvaret for å ansette daglig leder av NBIM. Styringen og driften av Norges
Bank er en del av hovedstyrets ansvarom å påseat virksomheten og forvaltningenblir
betryggendestyrt og kontrollert. Hovedstyret skal føretilsyn med den dagligeledelsen og
virksomheten for øvrig. Sentralbanksjefen, som hovedstyrets leder, har personalansvar for

l Jf. Prop 1011 (2009-2010) Endringar i sentralbanklova

2 Sentralbankloven § 2-13 (l) «Hovedstyret skal ansette en daglig leder av Norges Banksforvaltning av Statens
pensjonsfond utland på åremålfor en periode på fem år. Åremåletkan gjentas for ytterligere en periode på
inntil fem år.»

Representantskapet er oppnevnt av Stortinget, og skalføretilsyn med bankens drift og med at
reglene for bankens virksomhet blir fulgt, i henhold til sentralbankloven.
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daglig leder av NBIM. Daglig leder av NBIM skal følgeinstrukser, retningslinjer og pålegg

fra hovedstyret.3
Tilsyn er en risikobasert etterfølgende kontroll mot etablerte rammer og regler for
virksomheten. Gjennom tilsynet skal representantskapetpåseat lover og regler etterleves. Det
er av storbetydningat bestemmelsene i sentralbankloven og annenrelevant lovgivning er
overholdt. Representantskapethar som mål å bidratil åpenhetog tillit til Norges Banks
virksomhet.

For å ivaretanorske interesseri forvaltningen av SPU, er det særdelesviktig at vilkårene i
arbeidsavtalen med daglig leder av NBIM utelukker sammenblanding mellom daglig leders
private interesserog forvaltningen av SPUunderhele ansettelsesperioden og i en
etterfølgende karantene.

Hovedstyret offentliggjorde søkerlistenfor dagligleder av NBIM25. febmar. Den24. mars
ble detbesluttet å ansetteNicolaiTangen som ny dagligleder av NBIM,med påfølgende
pressekonferanse den 26. mars. Etter dette har Norges Bank arbeidet med å etablere skiller
mellom forvaltningen av SPUog dagligleders personlige eierinteresser.
Nærmere om representantskapets tilsyn med saken
Representantskapet har avholdt tre ordinæremøter og fire ekstraordinæremøter i perioden 26.
februartil 11.juni. Representantskapethar sendtto brev til hovedstyret hvor detble bedt om
skriftlig utfyllende redegjørelse og utdyping med dokumentasjon. Hovedstyret har gitt svar i
to brev. Alle de fire brevene i saken følgersom vedlegg.
.

26. februar: Påspørsmålfi-arepresentantskapetredegjorde sentralbankledelsenom
prosessen for ansettelse av ny daglig leder av NBIM. Det ble orientert om den
offentliggjorte søkerlisten og videre prosess med å avklare mulige kandidater til
stillingen.

.

25. mars: Representantskapethaddeordinærtmøte,men sakenom ansettelse av ny
daglig leder av NBIM var ikke på saklisten og ble heller ikke redegjort for av
sentralbankledelsen.

.

22., 23. og 30. april samt 6./11. mai: Representantskapetholdt fire ekstramøterder
eneste saktil behandlingvar ansettelse av ny dagligleder av NBIM.
Sentralbankledelsen var kun tilstede i det første av disse møtene.

o 22. april: Sentralbanksjefenredegjordemuntlig om prosess for ansettelse av
daglig leder av NBIM.

o 23. april: Brev til hovedstyret ble behandletmed følgendebeslutning:
«Representantskapetoversender brev til hovedstyretmedspørsmålvedrørende
ansettelse av daglig leder for Norges BankInvestment Management,
ansettelsesutvalgets retningslinjer og Norges Banks etiskeretningslinjer.
Hovedstyret bes svare såsnart sommulig, senest innen onsdag 29. april
2020.»
3 Sentralbankloven § 2-13 (2) «Dagligleder står for den daglige ledelsen av Norges Banksforvaltning av Statens
pensjonsfond utland og skal følgeretningslinjer og påleggfra hovedstyret. Den daglige ledelsen omfatter ikke
saker som etter virksomhetens forhold er av uvanlig art eller stor betydning.»

o 30. april: Svarbrevtil representantskapet fra hovedstyret 29. april ble
behandlet. Følgendebeslutningble fattet: «Representantskapethar drøftet
svarene gitt av hovedstyret i Norges Bank. Representantskapet vil arbeide
videre med svarbrevets innhold i senere møter. Neste møte i

o

representantskapet er 6. mai 2020.»
6. mai med fortsettelse 11. mai: Nytt brev med oppfølging etter svarbrev fra

hovedstyret og merknader fra representantskapetble behandletog besluttet
oversendt til hovedstyret.
.

11. juni: Representantskapet hadde ordinærtmøte.

o Protokollen fra hovedstyrets møte24. mars ble behandletog tatt til orientering.
Norges Bank skal informere departementet om saker av viktighet, og det
framkommer av hovedstyrets protokoll at Finansdepartementet er informert om

o

ansettelsesutvalgets tilråding. Hovedstyret harogsåvist til at instruks og
mandater oversendt i brev til Finansdepartementet.
Representantskapetbehandletnytt svarbrev fra hovedstyret datert 27. mai
vedlagt arbeidsavtalefor NicolaiTangen, ogsådatert 27. mai 2020. Svarbrevet
var ogsåvedlagt ny struktur for Tangens økonomiskeengasjementer, notat om
håndteringav interessekonflikterog notat om enkelte skattemessige forhold.
Hovedstyret redegjorde i brevet for relevante interessekonflikteri forbindelse
med ansettelsen av Tangen som ny dagligleder av NBIM.

Åpenhet
Protokoller fra ordinæremøteri representantskapet og hovedstyret er publisert etter
godkjeimingi påfølgendeordinærtmøte.Protokoller fra de ekstraordinæremøteneer
fortløpendepublisert. Se: https://www.norges-bank.no/tema/Om-Norges-Bank/Organiseringstyring/Representantskapet/Protokollar-fra-mote-i-representantskapet/.
Deto brevene fra representantskapet til hovedstyret og de to svarbrevene fra hovedstyret er
ogsåpublisert påNorges Banks hjemmesider. Det samme gjelder for bindende
forhåndsuttalelse fra Skatteetaten (norsk og engelsk versjon).

Forrepresentantskapet er det viktig å bidratil å sikre tillit til og åpenhetom ansettelsen av
Tangenog hans arbeidsavtale. Hovedstyret har i trådmed dette offentliggjort korrespondanse,
avtaler og en rekke dokumenter i saken. Den inngåttearbeidsavtalenerpublisert på
www. norges-bank. no.

Forhold som er framhevet i representantskapets brev og hovedstyrets
besvarelser

Representantskapet viste i brev av 23. april til sentralbanksjefensredegjørelse i
representantskapsmøtet22. april. Det ble i brevet bedt om å gi en skriftlig redegjørelseog
utdypingmed dokumentasjon. Representantskapethaddeen tematisk inndelingav sine
spørsmål:

l. Ansettelsen av ny dagligleder av NBIM
2. Ansettelsesutvalgets retningslinjer
3. Norges Banks etiskeretningslinjer

l Ansettelsen av ny daelie leder av NBIM

Representantskapets skrev i sin innledning i brev av 23. april: «Det er vesentlig at det i
framtiden ikke kan reises spørsmål om interessekonflikt for Nicolai Tangen, mellom egne
plasseringer/eierskap/økonomiske eller andre interesser og SPUs interesser.
Representantskapet må i sin tilsynsrolle kunne kontrollere at slike skiller er betryggende
etablert og effektive. Representantskapet ber om at hovedstyret redegjør for hvordan Nicolai
Tangens personlige forhold gjennom eierskap i fond, forvaltningsselskaper mv. vil
organiseres slik at det ikke vil kunne komme i konflikt med hans virke og posisjon som daglig
leder i Norges Bank Investment Management (NBIM). Spørsmål representantskapet ønsker
svar påfølgernedenfor.»
Hovedstyret svarte i brev av 29. april: «Utvalget [ansettelsesutvalget] harpavegne av
hovedstyret fått innsyn i alle sider ved Tangens eierinteresser og økonomiskeforhold som er
av betydning for ansettelsen, og formidlet detvesentlige til hovedstyret.»
Hovedstyret redegjorde i brevet for det arbeidet som pågikk for å sikre at det etableres
tilstrekkelig avstand mellom SPU og henholdsvis AKO-systemet og Nicolai Tangens
personlige formue. Arbeidet med etableringen av mekanismer som skal skape nødvendig
avstand og hindre interessekonflikter startet 2. april.
Etter behandlingen av hovedstyrets svar i brev av 29. april gjensto tre hovedspørsmål til
ansettelsen som representantskapet trakk fram i nytt brev av 11. mai. Representantskapet
skrev:

«Tiltredelse for ny daglig leder for NBIM bør skje slik at Norges Bank, herunder Statens
pensjonsfond utland (SPU), opprettholder høy tillit i befolkningen og blant internasjonale
markedsaktører. Det er viktig at Norges Bankikke innretter seg slik at denne tilliten svekkes.

Daglig leder for NBIM har en sentral stilling i detnorske samfunnet, i Norges Bankog i
kapitalmarkedene. Tvil om ansettelsesforholdet, potensielle interessekonflikter og usikkerhet
om skatteetiske holdninger, vil kunne innebærevedvarende utfordringer dersom disse

problemstillingene ikke løsesraskt og tydelig. Representantskapet mener det er uheldig at
ikke alle interessekonflikter mellom Tangens økonomi og rollen som daglig leder for NBIM er
avklart før ansettelsen. Representantskapet er spesielt opptatt av følgende tre
hovedmomenter:

la) Det skalværeetablert sikkerhetfor at Tangenspersonlige eierinteresser,
forretningsvirksomhet og engasjementer for øvrig, ikke blir en belastning for SPU
og/eller Norges Bank.
lb) Skattemessige forhold i Norge og internasjonalt skal værei tråd med SPUs og
Norges offisielle standpunkter og politikk på området og preges av full åpenhet.

le) Ansettelsesforholdet skalværeregulert av det samme rammeverket som gjelder for
alle ansatte, bådeledere og medarbeidere, i Norges Bank.»

Vurderingerav hovedstyrets svar av 27. mai til representantskapets tre hovedmomenter i
brev av 11. mai:

la) Detskal væreetablert sikkerhetfor at Tangenspersonlige eierinteresser,
forretningsvirksomhet og engasjementer for øvrig, ikke blir en belastning for SPV og/eller
Norges Bank,

I brev fra representantskapet til hovedstyret 11. mai står det at «det er sværtuheldig at det på
denene siden er gitt uttrykkfor at Tangenskal bryte alle båndtil AKO-systemet, samtidig
somframlagt dokumentasjon fra Tangens advokatforbindelse viser at hanfortsatt er
hovedeier og har stemmekontroll i AKO Capital. Tangens advokatforbindelse gir ogsåuttrykk
for at 100prosent skattefritak for gaver til Tangens veldedige formål, AKO Foundation, er
vesentlig for organiseringen framover. Representantskapet mener disse forhold viser at
Tangen ikke bryter alle båndtil AKO-systemet.
Representantskapetforstår det slik at etableringen avframtidig struktur påTangens
eierinteresser og tilhzytning til AKO-systemeter under arbeid, herunder skattleggingog at en
løsning skal foreligge før hovedstyrets møte 27. mai.

Direkte og indirekte vil Tangenfortsatt værehovedeier og ha stemmekontroll i AKO Capital
selv om han ikke mottar økonomisk utbytte i tiden han er ansatt i NBIM. For

representantskapet er detviktig at Tangens framtidige økonomiske interesser og struktur på
hans eierskap organiseres slik at risiko for interessekonflikter mellom SPU og daglig leder
for NBIMs personlige interesser elimineres i hele ansettelsesperioden og i rimelig tid etter
fratredelse.»

Hovedstyret godkjente i møte 27. mai arbeidsavtalen som ble signert av sentralbanksjefen og
Nicolai Tangen samme dag. Sentralbankledelsen holdt pressekonferanse 28. mai.
Arbeidsavtalenmed to vedlegg og brev fra skatteetaten om beskatningi Norgeer publisert.
Tangen tiltrer rollen som daglig leder av NBIM l. september.
I brev fra hovedstyret av 27. mai til representantskapet stårdet:
«Hovedstyret godkjente ansettelsesavtalen til Nicolai Tangen på møtet 27. mai, ogfattet i
tilleggfølgendevedtak:
.

.

.

Hovedstyret slutter seg til denforeslåtte løsningenfor organiseringen av Nicolai
Tangens relasjon til AKO-systemet, herunder utøvelsen av hans eierskap gjennom en
uavhengig tillitsmann i perioden han leder NBIM.
Hovedstyret aksepterer denforeslåtte løsningenfor forvaltning av NicolaiTangens
personlige investeringer, med et dish-esjonærtfon'altningsoppdrag som gis til et
frittstående forvaltningsselskap, og oppnevning av en uavhengig fullmektig til å
ivareta Tangens interesser overfor forvalteren.
Hovedstyret tar gjennomgangenav gjenværenderisikoer, foreslåtte kontroller og nye
tiltak til etterretning.»

I tillegg til arbeidsavtalener det lagt fram dokumenterog avtaler som skal sikre tilstrekkelig
avstandmellom SPU og Tangensøkonomiskeengasjementeri AKO-systemet. Det opplyses
at flere dokumenter vil komme påplass de nesteukene. Dette omfatter diverse avtaler og
ulike erklæringer(«undertakings») fra blant annet AKO-selskaper. Investeringeri AKO-

fondene overføres til diskresjonæraktiv forvaltning hos Gabler Investments AS (Gabler). Så
langt er enbegrensetdel av dennedokumentasjonenlagt fram for representantskapet.
Dokumentasjonenmåværetilgjengelig for en seneretilsynsgjennomgang. For eksempel vil
dette gjelde for mandatet til Gabler/fullmektig.
I brevet fra hovedstyret 27. mai presenteres et sett av kontrolltiltak som skal sikre at
strukturen fungerer etter hensikten. Brevet omtaler hvordanetterlevelsesfunksjonene i banken
vil følgeopp dette. I tillegg vil hovedstyretbruke intemrevisjonen til å kvalitetssikre
spesifikke områderav strukturen. Representantskapet skrev i sin merknad i brev av 11. mai at
«(... ) det er viktig at risikofor interessekonflikter mellom SPUog daglig lederfor NBIMs
personlige interesser elimineres». Hovedstyret svareri sitt brev av 27. mai at «(... ) denvalgte
organiseringen demmer opp for mulige interessekonflikter representantskapetvar opptatt av i
sitt brev til hovedstyret 11. mai, og sih-er tilstrekkelig avstand mellom NBIM, AKO og

Tangenspersonlige investeringer».
I notatet som følgerbrevet av 27. mai skriverhovedstyret: «Hovedstyretsvedtakom ansettelse
var basertpåat Tangeni perioden han leder NBIM, hin beholde en eierandel i
forvaltningsselskapet han har bygget opp - AKO Capital LLP(«AKO»). Videreaksepterte
hovedstyret at hanbeholder betydelige investeringer i utlandet. Hovedstyretforutsatte at
NicolaiTangenskal tre ut av alle ven' og roller i AKOog tilknyttede selskaper, og at hanikke
lenger har kontroll over AKOsforvaltning. Hans utbytte fra AKOvil i perioden han leder
NBIM, doneres til den veldedige stiftelsen AKO Foundation.»

Representantskapetregistrerernåat slike premisserharligget til grunn for ansettelsen fra
starten av prosessen, og at dette i ettertid er regulert i avtalestrukturer.
Representantskapet skriver i brev av 11. mai at «(...) det er viktig at Norges Bankhar full
oversikt over alle medinvestorer i AKO-fondene.» Hovedstyret opplyser at Norges Bankikke
kan fåoversikt over alle medinvestorer i AKO-fondene.«AKO-fondenetilbys globalt og har
envid krets av investorer. Norges Bank kan ikkefåoversikt over alle Tangensmedinvestorer i
AKO-fondene. Dette er konfidensiellinformasjon somforvaltningsselskapet ikke har adgang
til å utlevere. ». Det er avgjørendeat det er full åpenhet(transparens) i de personlige
eierforholdenetil Tangen, slik at hovedstyret til enhvertid harinnsyn og kanbekrefte at det
ikke er bmddpåNorges Banks etiskeretningslinjer, mandat for forvaltningen og dagligleders
arbeidsavtale.

I representantskapetsbrev av 11. mai stårdet: «Representantskapetnoterer seg at Tangen
personlig ikke skalmotta renter, utbytte eller annenøkonomiskavkastningfra investeringene
4 Nicolai Tangen inngår avtale med Gabler Investments AS (Gabler) om diskresjonæraktiv forvaltning av sin

personlige formue i AKO-fondene.Gablergis myndighettil å treffe alle beslutninger om sammensetningen av
fondsporteføljen, inkludert å overføre midler til fond utenfor AKO-systemet.

NicolaiTangen oppnevner en fullmektig som skal håndtereall dialog med Gabler på vegne av seg selv og sikre
at uønsket informasjon ikke tilflyter Tangen.

/ egne selskaper i AKO-systemetsålenge han er daglig lederfor NBIM. Eierposteneskal
likevelvidereføresog såledesværeintakte når Tangenfratrer stillingen som daglig lederfor
NBIÅf.Tangenvil derfor ha interesser i AKO-systemetmens han er ansatt som daglig leder
forNBIM.»
AKO Foundation

I representantskapets tilsyn er AKO Foundationdiskutert. AKO Foundationhari følge
stiftelsesdokumentet selskapsformen «Private limited by guarantee». Dette er et privat selskap

registrert etter britisk selskapslov av 2006 dermedlemmers ansvar er begrenset. Selskapethar
ingen eiere, men medlemmer som er garantister. Beløpetdet garanteres for kan væresålite
som l GBP. Denne selskapsformen benyttes ofte for veldedige organisasjoner. Selskapet er en

juridisk enhet som kan inngåkontrakter.
Representantskapet er gjort oppmerksom påat det er enkelte forskjeller mellom en «charity»
(ref. AKO Foundation) og en norsk stiftelse. Se faktaboks:
Som i en norsk stiftelse er det ingen eiere av kapitalen i en «charity».Nåren veldedig
virksomhet i Englandhar en inntekt påover 5000 GBP måden registreres hos «TheCharity
Comission for Englandand Wales», og det stilles krav ved en eventuell oppløsningav
virksomheten.

Selskapet er ikke på samme måte som norske stiftelser underlagt tilsyn, 5 men «The Charity
Comission for England and Wales» kan beslutte undersøkelser av selskapet. Selskapet har

«tmstees»med ansvarfor styring av dagligeaktiviteter og «members» som har ansvaret for å
utnevnte «trustees»og beslutte om styrende dokumenter skal endres.
Til sammenligninger ogsåen norsk stiftelse en selvstendigjuridisk enhet, men er uten eiere
eller deltakere. I en stiftelse mister gmnnleggeme tilgangentil deponertemidler med endelig
virkning. Stiftelsen ledes av et styre. Stiftelsen og vedtektene skal væreregistrert.
Eieri en «charity»kan, avhengigav organisering, vedtekter mv., habetydeliginnflytelse på
virksomheten og midlene, mens dette alltid vil væresterkt begrenseti norske stiftelser.
I brev av 27. mai vedlagt notat og vedlegg sierhovedstyret: «AKOFoundationer enveldedig
stiftelse opprettet av NicolaiTangenmedformål åfremme utdanningog kunst, kultur,
kulturan' ogvitenskap. Styringenav stiftelsen er nåorganisertuavhengig av Tangen. Gaver
gittfra AKO Foundationtil veldedigeformålfaller utenforvirkeområdettil de etiske
prinsippene. Utfra stiftelsens formål er detlite sannsynlig atmottagerne av tildelingenevil
væreforretningsforbindelser av Norges Bank.»
«BådeNicolaiTangenog Katja Tangenvil førTangens tiltredelse som leder av NBIMfratre
somforvaltere (trustees) av AKO Foundation. Ingen av dem er eller vil væremedlemmer
(members) av stiftelsen. Nyeforvaltere blir utpekt av stiftelsens members, somfortsatt vil

5 Underlagttilsyn av Lotteri- og Stiftelsestilsynet

væreDavid Woodburn og Nicola Staples. En avforvalterne vil væreHenrik Syse. Det er

forvalterne som beslutter utdelingerfra stiftelsen i tråd med stiftelsens vedtekter. » 6
«AKO-fondene er forvaltet av AKO Capital LLP som utøver stemmerettighetene i
porteføljeinvesteringer i fondene. AKO Foundation har ikke innflytelse over stemmeretten i
investeringene. For andrefond som er gitt i gavefra Tangen til AKO Foundation, vil
forvalteren for dissefondene utøve stemmeretten. AKO Foundation vil således ikke ha
innflytelse påstemmegivingen.»
Representantskapet viser til at «members» og forvalter er å betrakte som nærståendetil
Tangen. Devil kunne anse seg som forpliktet til å ivaretaTangensinteresser.
Representantskapet vil ogsåvise til at informasjon om AKO-fondene vil tilflyte Tangens
nærståendegjennom deres arbeidfor AKO Foundation.Dette vil kunne omfatte informasjon
som det, i sammenhengmed forvaltningenhos Gablerog virksomheten i DSHNPhilanthropy,
er lagt stor vekt på skal væreutilgjengelig for Tangen og hans nærstående.
lb) Skattemessige forhold i Norge og internasjonalt skal værei tråd med SPUs og Norges
offisielle standpunkter og politikk påområdet og preges av full åpenhet.

Representantskapet skrev i sitt brev 11. mai: «Det er ikke klargjort og dokumentert i hvilken
grad det er mulig å kontrollere og etterprøve defaktiske forhold gjennom etablerte
reguleringsregimer og skatteavtaler. Det er heller ikke klart i hvilken grad det som oppgis kan
dokumenteresfullt ut av en uhildet tredjepart.
Representantskapet mener at dette er forhold hovedstyret måfåavklart, herunder om eierskap
i selskaper registrert i skatteparadiserfullt ut erforenelig medkravet om transparens.»
Hovedstyret svarer i vedlegg til brev 27. mai: «AKO ogNicolai Tangens investeringer i
såkalte skatteparadiser har værtgjenstand for oppmerksomhet. AKO-fondene vil fortsatt være
registret på Cayman Islands, men Tangens investeringer vil forvaltes dish-esjonærtav et
norskforetakog kan endres over tid.
Om depersonligeinvesteringenetil Tangen skriver hovedstyret videre:
«AKO-fondene er registrert i Cayman Island og i Irland, og ett av AKO-selskapene er
registrert påJersey og skal avvikles. Nicolai Tangen skal sette bortforvaltningen av egen
formue, herunder andeler i AKO-fondene, til det norske selskapet Gabler i denperioden han
leder NBIM. Vedutgangenav hvert år er Gablers bankforbindelseDNBforpliktet til å
rapportere inn Tangens eksisterende beholdning, forvaltet av Gabler, til norske
skattemyndigheter.
AKO Capital er underlagt rapporteringsplikt om egen virksomhet og om virksomheten til de
fondsselskapene det har under forvaltning (AKO-fondene). I tillegg til årsregnskap og pliktig

6 Det følgerav vedlegg l til hovedstyrets brev og notat av 27. mai: «NicolaiTangen selv trer ut av alle verv i
AKO-selskaper. Det er ellers gjort en kartlegging av hvilke personer som kan anses å ha nærebåndtil Nicolai
Tangen (... ). l tillegg til den nærmestefamilie, er David Woodburn, HenrikSyse og Nicola Staplesvurdert som
omfattet av dette. HenrikSysevil tre ut av alle sine verv i AKO-selskaper, men vil sitte som forvalter («trustee») i
AKO Foundation.»

informasjon til investorene, har alle forvaltere plikt til å rapportere inn informasjon om hvert
enkelt fond til britiske tilsynsmyndigheter.»

Om de internasjonale avtalene om utveksling av skatteinformasjon skriver hovedstyret:
«Norge har inngått informasjonsutvekslingsavtale med både Jersey og Cayman Island, og har
/ og med avtalen h-av på å få utlevert opplysninger som er «... overskuelig relevante for
fastsetting, ligning, innkreving og inndriving av de skatter overenskomsten omfatter».
Dette inkluderer informasjon om inntekt og utbytte forutsatt at det er «overskuelig relevant

(... )».7
Detfølger ogsåav skatteavtalen mellom Irland og Norge at begge staters skattemyndigheter
er forpliktet til å utveksle relevant informasjon for å kunne oppfylle bestemmelsene i
skatteavtalen eller nasjonale regler knyttet til skatter dekket av skatteavtalen. Ettersom
alminnelig inntektsskatt ogformue er dekket av avtalen, kan norske skattemyndigheter skaffe
informasjon som er relevant for beskatning av Tangens alminnelige inntekt og formue fra
irske skattemyndigheter (... )».

«(... ) Alle de tre jurisdiksjonene Irland, Jersey og Cayman Islands har tiltrådt CRS (Common

Reporting Standard). 8 Det innebærerat dennorske skatteetaten hvert år automatiskmottar
informasjon fra

disse

jurisdiksjonene. (.. . )»

Representantskapet bemerker at full åpenhet om selskaper etablert i skatteparadiser er en
gjenstående problemstilling. Informasjonsutveksling som sikrer innsyn og kontroll er nå
begrenset, men rammer for dette arbeides det med internasjonalt.
Representantskapet skrev i sin merknad 11. mai at «skattemessige forhold i Norge og
internasjonalt skal værei trådmed SPUs og Norges offisielle standpunkter og politikk på
området og preges av full åpenhet». Hovedstyret har godkjent en arbeidsavtale der daglig
leder av NBIM skal eie 43 prosent av et selskap registrert i Cayman Island og i Irland.
Representantskapet forventer at hovedstyret følger opp at Norges Banks
forventningsdokument om skatt og åpenhet ligger til grunn for Tangens private økonomiske
interesser. Det følgerav forventningsdokumentet: "Our expectations on tax andtransparency
rest on three main principles. Thefirst is that taxes should bepaid where economic value is
generated. The second is that company tax arrangements are a board responsibility. The third
is that public country-by-country reporting is a core element of transparent corporate tax
disclosure.'"

7 l vedlegget omtales også terskelen for hva som anses som «overskuelig relevant», og det vises til OECDs
kommentarer til bestemmelsen:

"The standard of 'foreseeable relevance is intended to providefor exchange of information in tax matters to the
widest possible extent and, at the same time, to clarify that Contracting States are not at liberty to engage in
'fishing expeditions' or to request information that is unlikely to be relevant to the tax affairs of a given
taxpayer."

8 The Common Reporting Standard (CRS), etablert av G20 og godkjent av OECD
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le) Ansettelsesforholdet skal væreregulert av det samme rammeverket som gjelder for alle
ansatte, både ledere og medarbeidere, i Norges Bank.

Representantskapetmener det vil bidratil offentlig avklaringog tillit til Norges Bank at
hovedstyret har full åpenhetom Tangens arbeidsavtale.
Hovedstyret har etablert nye tiltak gjennom arbeidsavtalen, og skriver:
o «NicolaiTangenvil underskrive en rekke erklæringersom skal dekke håndteringen
av eierinteressene i AKOogfondsinvesteringene somforvaltes av Gabler.
o

Det tas inn klausuler om karantene i arbeidsavtalen.

o

Sentralbanksjefenskalforhåndsgodkjennealle eksterne roller, verv ogposisjoner,
samt eventuelle endringer i interesser i og tilknytning til AKO-systemetfor daglig
leder av NBIM. Dette skal dokumenteres og registreres hos NBIM Compliance.

o Rutiner knyttet til oppfølgingav daglig leder NBIÅfsinteresser i AKO-systemetog
informasjonshåndteringetableres.
o NBIM-ansatte pålegges restriksjoner som gjør at NBIM ikke harforretningsmessig
kontakt med AKO-ansatte.

Hovedstyret mener dennye strukturen og tiltakene som er foreslått, herunder en uavhengig
tillitsmann som ivaretar NicolaiTangens eierinteresser i AKO og en diskresjonærforvaltning
av hansfondsinvesteringer, demmer opp for mulige interessekonflikter slik at eierskapet og
Tangenspersonlige investeringer ikke står i konflikt medbankens etiskeprinsipper.»
Representantskapetregistrerer at avtalen som er inngåttmed dagligleder av NBIMgår
utenforrammeverket som gjelder for alle ansatte, bådeledere ogmedarbeidere,i Norges
Bank.

2 Ansettelsesutvalgets retningslinjer og 3 Norges Banks etiske retningslinjer

Representantskapet bemerker at hovedstyret vil følgeopp merknaden til temapunktene 2 og 3.
I sitt brev 27. mai svarte hovedstyret følgende:

«Representantskapet hadde i sitt brev merhiader hiyttet til ansettelsesprosessen og bankens
etiskeregelverk. Hovedstyret tar dissemerhiadene til etterretning, ogvil foreta enny
gjennomgang av båderetningslinjer for reh-uttering og de etiske prinsippene for ansatte i
Norges Bank.»
Om punkt 2 ansettelsesutvalgets retningslinjer skrev representantskapet i nytt brev 11.
mai:

«Hovedstyrethar gitt informasjon om ansettelsesprosessen, og det opplyses at detutestående
punktet nåer Tangens ansettelsesavtale. Representantskapetnoterer at hovedstyret er fornøyd
med ansettelsesutvalgets og rekrutteringsselskapets arbeid. Hovedstyret har redegjortfor at
Tangens nåværendeogframtidige eierinteresser og personlige økonomiske forhold ikke ble
avklartføransettelsenog begrunner dette medfortrolighetshensyn.
Representantskapet mener det likevel er uheldig at dette ikke var avklart før ansettelsen, og at
det er uklart hvilke potensielle konflikter som måtte ivaretas for at hovedstyret skulle være
tilfreds med Tangensformuesforvaltning.
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Representantskapetmerker seg at hovedstyretpådette tidspunktetmanglet tilstrekkelig med
avklaringer og at det derfor er blitt stilt mange spørsmålhiyttet til potensielle
interessekonflikter. Pådenne bakgrunn kan det synes som om hovedstyret har undervurdert
utfordringene knyttet til dette. Hovedstyret erkjenner at Tangen burde værtført opp på den
offentlige søkerlistentidligere.
Det er stor offentlig interessevedansettelse i stillingen som daglig lederfor NBIM. Etter
representantskapets mening har ikke Norges Bank håndtert åpenhet om søkerlistenpå en slik
måte som burde kunne forventes.

Representantskapetmener at Norges Banki framtidenbedremåivareta de krav og
forrentninger som offentlighetenhar til innsyn i slikeprosesser, spesieltnår detgjelder enså
viktig stilling som daglig lederfor NBIA4. Formåletmedsøkerlisteer ikke ivaretatt når
aktuelle kandidater ikke er oppførtpålisten, åpenteller anonymt, ognår det i realiteten ikke
gis innsyn i hvilke kandidater som er til vurdering.
Representantskapet ønsker også å bemerke at detfortsatt er uklarheter i ansettelsesprosessen
hzyttet til hvem som burde værtførtopp påoffentlig søkerliste. Dette gjelder spesielt om
personer som var påførstegangsinten>ju burde værtoppført.
Norges Banksvirksomhet inkludertforvaltningen av SPU, har stor allmenn interesse, noe som
girforrentninger til transparens. Krav til prosess børblant annet omfatte intervjuer, brukav
referanser og kvalifikasjonskrav. Et av formålene i Norges Banks Retningslinjer for
rekruttering er at «allerekrutteringer skalværeåpneog reelle samt bidra til mangfold». På
bakgrunn av framgangsmåten i denne saken mener representantskapet at retningslinjene ikke
er fulgt. Det bør etableres faste prosedyrer for ansettelser i Norges Bank, spesielt for
toppledere, som sikrer engodog åpenprosess.»
Hovedstyret skriver 27. mai at det vil foreta en ny gjennomgang av retningslinjer for
rekruttering. Representantskapet vil behandle de nye retningslinjene når de legges fram.
Om punkt 3 Norges Banks etiske retningslinjer

«Dethar blitt diskutert om nåværendedaglig lederfor NBIMYngve Slyngstads deltakelsepå
seminaret «Backto University» ved Wharton Business Schoolijjor høstkunneværeet brudd
påNorges Banks etiske regelverk.»
Representantskapet skrev i brev av 11. mai:
«Hovedstyret har redegjort for Norges Banks etiske regelverk og skriver at det i lys av denne
saken vil vurdere behovet for å klargjøre aktuelle bestemmelser i «Etiske prinsipper for
ansatte i Norges Bank». Regelverket omfatter mangeulikeprinsipper og retningslinjer
(guidelines) fastsattpåulike nivåer i organisasjonen.
Representantskapet mener at det samlede settet av etiske retningslinjer framstår som
uoversiktlig når det kommer til praktisk anvendelse. Det er ogsåomfattende fordi det består
av mange dokumenter besluttet påulike nivåer i organisasjonen. Ledere og medarbeidere må
ha klare og entydige regler for hva som er akseptabelt i alminnelige arbeidssituasjoner som
reiser, deltakelse på seminarer medvidere. Det måsettes tydelige grenser for hva som kan
aksepteres og hva som ikke kanmottas.
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Representantskapetmener at dette mågjelde alleformer for kontaktmed
forretningsforbindelser, andre virksomheter, personer og organisasjoner. Norges Bankmå
tilstrebefull åpenhetom detfullstendige etiske rammeverket slik at det heller ikke er tvilfor
allmennheten om hva somgjelder i Norges Bank.
Representantskapetobserverer at dette er praksis hosflere andrenorskevirksomheter av
samfunnsmessigbetydning og medstor gradav internasjonalaktivitet.
Representantskapet har merket seg invitasjonen til seminaret «Backto University». Som det
framgår av de etiske prinsippene inngår opplysningsvirksomhet innenfor bankens virkefelt
som en del av Norges Banks oppgaver. Det er viktigfor Norges Bankat ansatte som en del av
sitt arbeidsoppdrag deltar og bidrar i faglige diskusjoner. Det som har slik verdi for Norges
Bank skal betales av Norges Bank. En aktør som NBIM, med så store eierinteresser i

selskaper og med den kunnskap, makt og innflytelse som følger av dette, er attraktiv.
Når det gjelder spørsmåletom kostnadsdekningenfor Slyngstads deltagelsepåseminaret,
mener representantskapet at hovedstyret av hensyntil klarhet overfor alle ansatte burde svart
tydeligerepåom dette var i stridmedNorges Banks etiske regelverk.»
Hovedstyrets skriver i brev av 27. mai: «Lederfor NBIMer underlagtbådede etiske
prinsippene for Norges Bank og utfyllende reglene for ansatte i NBIM. » Representantskapet
merker seg at hovedstyret vil utarbeideet etiskregelverk som skal gjelde alle ansattei Norges
Bank. Representantskapetvil behandleregelverket nårdet legges fram.

Oppsummering
Representantskapethar gjennomgåttansettelsen av ny dagligleder avNBIM. Det harvært
stor allmenn interesse for denne saken. Som tilsynsorgan, har representantskapet hatt som mål
å se etter hvorvidt rammeverket for bankens virksomhet er fulgt. Vår vurdering fremgår av de

enkelte punktenebehandleti dettebrevet.
Representantskapet vil behandle nye retningslinjer for rekruttering og etiske prinsipper for
ansattei Norges Banknårde legges fram av hovedstyret.
Representantskapeter orientert om hovedstyrets betingelser i arbeidsavtalenmedNicolai
Tangenog har fatt forelagt tilhørendeavtaledokumenter. Dette er dokumenter som ogsåer
offentliggjort av Norges Bank.
Det er hovedstyret og sentralbanksjefensom leder for hovedstyret, som harpersonalansvaret i
banken,herunder ansvaret for å følgeopp at dagligleder overholder avtaleverket i hele
perioden som omfattes av arbeidsavtalen. Representantskapet førertilsyn med Norges Bank,
men ikke med at den enkeltes ansettelsesavtale overholdes.

Representantskapetvil bemerke at arbeidsavtalenmed underliggendeavtaler, erklæringerog
garantierfra ulike parter utløserbehov for etableringog dokumentasjon av nye kontrolltiltak

utover de eksisterende kontrollene i Norges Bank. Å kontrollere gjenstående risikoer og
etablere rammer for hvordan risikoer skal håndteres vil væreen viktig oppgave for Norges
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Bank, hovedstyret og sentralbanksjefen, framover. Hovedstyrets løpendekontroll må være
dokumentert, og vil væregjenstand for representantskapets tilsyn.
Siden alle avtaler ennå ikke er ferdig utformet, konstaterer representantskapet at det fortsatt
gjenstårå etablere tilstrekkelige interne kontrolltiltak.

Julie Brodtkorb

-Ci.
i Norges Banks representantskap
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