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SPØRSMÅLFRA NORGES BANKS REPRESENTANTSKAP
TIL HOVEDSPlfRET - ANSETTELSE AV NY DAGLIG LEDER
FOR NBIM
Vi viser til brev 23. april 2020 fra representantskapet med spørsmål til hovedstyret
knyttet til ansettelsen av ny daglig leder for Norges Bank Investment Management
(NBIM). Hovedstyret behandlet saken i møter 23. april og 28. april. Vedlagt er
redegjørelse og utdyping med dokumentasjon på de forhold representantskapet har
stilt spørsmål om.
Materialet i svarene er omfattende og detaljert. På denne bakgrunn gjør hovedstyret
nedenfor kort rede for styrets ansettelse av Nicolai Tangen og for sentrale
vurderinger knyttet til denne ansettelsen.
Nicolai Tangen var den beste kandidaten
Hovedstyret i Norges Bank vedtok 24. mars å tilby Nicolai Tangen stillingen som
daglig leder av NBIM som står for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland
(SPU). Nicolai Tangen har takket ja til stillingen.
Vedtaket om å ansette Nicolai Tangen som ny leder av NBIM var resultatet av et
bredt søketter kandidater og en grundig rekrutteringsprosess. Hovedstyret mener at
Nicolai Tangen er et riktig valg. Han kan vise til sværtgode resultater fra
kapitalforvaltning i de internasjonale finansmarkedene. Samtidig er han en

nytenkende og engasjert leder med en inngåendestrategisk forståelsefor de
utfordringer som SPU står overfor. Etter en grundig prosess med inten/juer og
evaluering fremstår Nicolai Tangen med høy integritet og god samfunns- og
rolleforståelse. Norges Banks hovedstyre mener at Nicolai Tangen vil videreutvikle

bådeorganisasjonen og forvaltningen av SPD i tråd med fondets formål.

Hovedstyrets avklaringer rundt Nicolai Tangens formue føransettelsen
Nicolai Tangen bor i dag i London og har som grunnlegger og partner i det britiske
kapitalforvaltningsselskapet AKO Capital LLP opparbeidet seg en betydelig formue.
Spørsmåletom bosted, tilknytning til AKO-selskapene og personlig økonomi ble
derfor grundig drøftet i rekrutteringsprosessen. Nicolai Tangen har værtåpen om
sine formuesdisposisjoner. l dialogen med hovedstyret var Nicolai Tangen tydelig på
at han er forberedt på å reorganisere sin personlige økonomipå en måte som sikrer
nødvendig distanse mellom SPD, AKO-systemet og hans personlige formue. Nicolai
Tangen vil flytte til Norge og betale skatt i Norge. Dette har værtviktige premisser
for hovedstyrets beslutning.
Underansettelsesprosessen ble reorganiseringen av Nicolai Tangens eierskap og
verv drøftet inngående. Det ble avklart at AKO Trust vil avvikles. Videre vil Nicolai
Tangen trekke seg fra alle roller i selskapene i AKO-strukturen og den veldedige
stiftelsen AKO Foundation. Behovet for konfidensialitet i ansettelsesprosessen og
for å involvere en bredere krets av ekspertise både i banken og AKO-systemet i det
videre arbeidet, gjorde at detaljerte avklaringer for hvordan dette skal oppnås, måtte
vente til etter at hovedstyrets vedtak om ansettelsen var kjent.
Gjenstående avklaringer før Nicolai Tangen starter som daglig leder for NBIM
Arbeidet med etableringen av mekanismer som skal skape nødvendigavstand og
hindre interessekonflikter startet 2. april, få dager etter utnevnelsen av Nicolai
Tangen som ny daglig leder for NBIM. Hovedstyret var innforstått med at dette
arbeidet vil ta noe tid. Da hovedstyret fattet sitt vedtak om ansettelsen av Nicolai
Tangen 24. mars, ble det derfor lagt opp til at han førstskulle tiltre i september 2020.
Det gir Norges Bank tilstrekkelig tid til å sørge for at det etableres nødvendig
avstand mellom SPU, AKO-systemet og Nicolai Tangens personlige formue slik at
interessekonflikter kan håndteres. Hovedstyret legger til grunn at dette kommer på
plass, ikke minst fordi Nicolai Tangen selv har vist stor vilje til å gjøre nødvendige
tilpasninger.

Med hilsen

Vedlegg:

Svar på spørsmål fra representantskapet om ansettelse av ny daglig
leder for NBIM

Svar på spørsmål fra representantskapet om ansettelse av
ny daglig leder NBIM
1. Ansettelsen av ny daglig leder for NBIM
Spørsmål 1.1:
I hvilken grad har hovedstyret fått innsyn i alle relevante sider ved Tangens eierinteresser og
økonomiske forhold? Er det etter hovedstyrets mening uavklarte forhold og hva gjøres for sikre fullt
innsyn?

Svar:
Hovedstyret nedsatte den 9. januar 2020 et ansettelsesutvalg, bestående av hovedstyrets leder og to
medlemmer. Dette utvalget har på vegne av hovedstyret forestått arbeidet mellom hovedstyrets
møter, og vurdert og gjennomgått den informasjon som kom fra eller om kandidatene, herunder
Nicolai Tangen. Se nærmere om denne prosessen i svarene til punkt 2 om ansettelsesutvalgets
arbeid.
Utvalget har på vegne av hovedstyret fått innsyn i alle sider ved Tangens eierinteresser og
økonomiske forhold som er av betydning for ansettelsen, og formidlet det vesentlige til hovedstyret.
Utvalget har særskilt fått opplysninger om Tangens eierandel i forvaltningsselskapet AKO Capital LLP
(«AKO»), investeringer gjort gjennom AKO Trust og Tangens private investeringer (blant annet i fond
som forvaltes av AKO). Norges Bank mottok 21. februar 2020 en foreløpig redegjørelse fra Tangens
engelske advokatforbindelse (se nærmere i punkt 1.2). Oversikten omfatter verdier, type
investeringer og jurisdiksjoner for de ulike investeringene. For Tangens fondsinvesteringer gjennom
AKO-fondene foreligger det beholdningsliste. Det er også gitt opplysninger om investeringer han har
utenom AKO-strukturen, dvs. andre verdipapirer, fond og finansielle investeringer, kontantinnskudd
og fast eiendom.
Basert på denne redegjørelsen ble hovedstyret 5. mars orientert om Tangens rolle og inntekter fra
AKO Capital LLP, AKO-fondenes registrering på Cayman Islands, Tangens betydelige formue, og at
mye av den er plassert i AKO-fond, og om AKO Trust på Jersey og at den er investert i både fond for
noterte og unoterte investeringer.
Tangen og Norges Bank har hver for seg innhentet betenkninger for avklaring av hans skattemessige
forhold i relasjonen mellom skattlegging i Norge og Storbritannia.
Det arbeides videre med å avklare hvordan eierstrukturene i AKO-systemet – herunder for de
operative selskapene som nå ligger i AKO Trust – blir organisert etter at midlene i AKO Trust er
overført til AKO Foundation. Se nærmere omtale i punktene 1.3 – 1.7.
Banken har mottatt omfattende og detaljert informasjon om Tangens økonomiske forhold og AKOstrukturen som grunnlag for nærmere gjennomgang og vurdering av Tangens roller og eierinteresser
mv. En del av dette er konfidensiell og taushetsbelagt informasjon om private og forretningsmessige
forhold hos Tangen og hans partnere og tilknyttede selskaper mv. Det er ikke identifisert forhold
hvor Norges Bank ikke er gitt fullt innsyn.
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Spørsmål 1.2:
I hvilken grad har Tangen i forbindelse med ansettelsesprosessen lagt fram en fullstendig oversikt
over sin personlige økonomi og sine forretningsinteresser innenfor kapitalforvaltning, og orientert
om hvordan han ser for seg at private formuesforhold og interesser skal ivaretas uten at det oppstår
interessekonflikt med stillingen som daglig leder for NBIM? Er det etter hovedstyrets mening uklare
forhold og hva gjøres for å avklare disse?

Svar:
Tangen har lagt frem fyllestgjørende oversikt over sin personlige økonomi og forretningsinteresser,
se også i punkt 1.1. Det ble allerede 21. februar oversendt en omfattende redegjørelse fra Tangens
engelske advokatforbindelse TaylorWessing (se vedlegg 1.1) med gjennomgang av alle hans
eierforhold, roller og posisjoner, investeringer mv., relatert til mulig arbeid for NBIM. I tillegg til roller
og eierforhold i AKO Capital LLP og tilknyttede selskaper, samt AKO Trust og AKO Foundation,
inneholder denne redegjørelsen en gjennomgang av investeringer, eiendeler og verv mv. utenfor
AKO-systemet, samt en pågående skatteavklaringssak med britiske skattemyndigheter HMRC.
Vedlegg 1.1 – Redegjørelse fra TaylorWessing 1
I redegjørelsen foretas det i tilknytning til dette også foreløpige vurderinger av mulige tilpasninger i
hans økonomiske posisjoner, eierskap og roller relatert til en mulig stilling i NBIM. Tangen har ellers
oversendt all informasjon som er etterspurt.
Tangen og ansettelsesutvalget har ved flere anledninger diskutert videre hvordan hans rolle som
daglig leder kan fylles uten at det skapes tvil om habilitet og interessekonflikt med hans private
formuesforhold og interesser. Tangen har skriftlig og muntlig gitt uttrykk for at han vil innrette seg
etter de krav som banken stiller for å sikre nødvendig avstand mellom SPU, AKO-fondene og Tangens
personlige investeringer. Han har i denne sammenheng klargjort at dette gjelder uavhengig av mulige
negative skattemessige konsekvenser for ham. Aktuelle tilpasninger inkluderer blant annet å trekke
seg fra styrene i AKO og ulike operative selskaper knyttet til forvaltningen av AKO Funds, slik at
investeringene der skjer uavhengig av Tangen. Dette skal blant annet forhindre at Tangens (indirekte)
eierposisjoner i selskaper eiet gjennom hans investeringer i AKO-fondene konsolideres (legges
sammen) med eventuelle eierandeler i SPU i de samme selskapene. Slik konsolidering vil ellers kunne
utløse flaggeplikt, skifte av eierkontroll i regulerte selskaper mv.
Videre vil AKO Trust (Jersey) som Tangen etablerte i 2002 bli oppløst, og midlene overført til den
veldedige stiftelsen AKO Foundation. Tangens inntekter fra eierskapet i AKO vil bli donert til AKO
Foundation så lenge han sitter i stillingen i NBIM.
Det er Norges Banks ansvar å vurdere hva som i tillegg til dette er nødvendig for å ivareta krav i
relasjon til interessekonflikter, informasjonsbarrierer, etiske regelverk mv. Banken startet dette
arbeidet i månedsskiftet mars-april og er i ferd med å utarbeide kravene, blant annet basert på en
dialog mellom Norges Bank og AKO. En slik dialog kunne ikke etableres før hovedstyret hadde truffet
sin beslutning. Fortrolighetshensyn tilsa også at alle praktiske sider med å etablere de nødvendige
barrierer måtte gjennomføres etter at beslutningen var offentliggjort. Det tas sikte på at arbeidet
med å få avklart dette vil sluttføres til hovedstyrets møte 27. mai.

Vedlegg 1.1 – Vedleggene til redegjørelse fra TaylorWessing er konfidensiell informasjon som er
taushetsbelagt etter Sentralbanklovens § 5-2.
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Om det nærmere innhold i påtenkte endringer i eierstruktur mv. knyttet til AKO-systemet, vises til
omtalen i punkt 1.5 nedenfor. Endringer i eierstrukturene og i sammensetning av styrende organer,
overføring av verdier og eiendeler, avvikling av AKO Trust (Jersey) mv. er både økonomisk,
skattemessig og juridisk omfattende og må nødvendigvis ta noe tid. Forvaltningsselskapet AKO
Capital LLP er underlagt tilsyn av britiske Financial Conduct Authority (FCA), og det må innhentes
godkjennelser for endringene.

Spørsmål 1.3:
Hvordan vil hovedstyret tilrettelegge for at tilsynet og kontrollen i Norges Bank på dette området
ivaretas, slik at det i fremtiden ikke kan reises spørsmål om interessekonflikt?

Svar:
Tilsynet og kontrollen med etterlevelse av Norges Banks Etiske regelverk for alle bankens ansatte,
inkludert daglig leder NBIM, og tilsyn og kontroll med etterlevelse av annet ekstern regelverk som
regulerer interessekonflikter, vil følge den modellen for tilsyn og kontroll som er etablert i Norges
Bank gjennom Internrevisjonen og andrelinjefunksjonene i virksomhetsområdene (risikostyring,
internkontroll, etterlevelse) og ved oppfølgning fra Representantskapet.
Det pågående arbeidet med å avklare hvordan Tangens eierinteresser i AKO-systemet og hans
personlige eiendeler skal struktureres og organiseres tar blant annet sikte på å avklare hvilke tiltak
som skal iverksettes i lys av de særlige formuesforhold, eierinteresser og roller utenfor banken
Tangen vil ha ved tiltredelse i stillingen. Basert på hovedstyrets vurderinger knyttet til Tangens
personlige eierinteresser og eiendeler vil det etableres relevante interne kontroller. Disse kan ikke
fastsettes før organisering av selskapsstrukturer og eierskap og hvordan råderetten over personlige
eiendeler skal håndteres, er endelig avklart. De forslag som hittil er utarbeidet er nærmere beskrevet
i 1.5.
Norges Banks internrevisjon støtter hovedstyret i oppfølgingen av Norges Banks virksomhet gjennom
å gi uavhengige vurderinger og råd om bankens virksomhetsstyring, risikostyring og internkontroll.
Gjennom dette arbeidet vil internrevisjonen også kunne verifisere at de tiltak som hovedstyret
fastsetter knyttet til Tangens organisering og håndtering av personlige eierinteresser og eiendeler, er
gjennomført.
Anbefaling om håndtering av potensielle interessekonflikter og fastsettelse av eventuelle tiltak vil bli
lagt fram for hovedstyret i møtet 27. mai.

Spørsmål 1.4:
Hvordan kan det sikres mot interessekonflikter dersom Tangen som daglig leder for NBIM vil eie
betydelige andeler i internasjonale fond og forvaltningsselskap for verdipapirfond?
Det bes om en redegjørelse for hvordan hensynet til interessekonflikter skal fastsettes gjennom
formelle krav, ansettelsesavtale og mandat for stillingen.
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Svar:
Norges Bank er i gang med å identifisere potensielle interessekonflikter og etablere relevante tiltak
som vil sikre nødvendig avstand til AKO-systemet. Dette arbeidet kan først ferdigstilles etter at
nærmere organisering og håndtering av disse eierinteressene og eiendelene er avklart. De forslag
som hittil er utarbeidet er nærmere beskrevet i 1.5.
Hovedstyret har etablert formelle krav til håndtering av interessekonflikter i «Etiske prinsipper for
ansatte i Norges Bank». Som ansatt i banken gjelder disse også for daglig leder NBIM. I tråd med
dette har daglig leder NBIM fastsatt nærmere regler for ansatte i NBIM. Det er fastsatt en rekke
styrende dokumenter i NBIM som regulerer interessekonflikter. Daglig leder NBIM følger de samme
etiske regler som er fastsatt for øvrige ansatte i NBIM. Reglene som regulerer interessekonflikter er
nærmere omtalt i svar til spørsmål 3.1.
Oppgaver, ansvar, retningslinjer og krav for daglig leder NBIM følger for øvrig av en rekke
dokumenter fra Finansdepartementet og hovedstyret. Disse dokumentene er særlig relevante:
Fra Finansdepartementet:
•

Mandat for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland
Mandatet beskriver de overordnede investeringsrammene og stiller krav til risikostyring,
rapportering og ansvarlig forvaltning.

•

Forskrift om risikostyring og internkontroll i Norges Bank
Forskriften gjelder for hele Norges Banks virksomhet.

Fra hovedstyret:
•

Investment Mandate Government Pension Fund Global, sist fastsatt av hovedstyret 18.
desember 2019.
Investeringsmandatet supplerer forvaltningsmandatet fra Finansdepartementet, og
inneholder noen generelle bestemmelser om forvaltningen av fondet.

•

Job description for the Chief Executive Officer of Norges Bank Investment Management
(NBIM), sist fastsatt 29. April 2020.
Stillingsinstruksen stiller krav og setter rammer for stillingen som daglig leder NBIM.
Instruksen har et eget punkt 8. «Risk and compliance» der det stilles nærmere krav til intern
styring av risiko og compliance. Det er et eget punkt om etiske regler. Se også svar på
spørsmål 1.8 og 3.5.

•

Principles for Risk Management in Norges Bank Investment Management, fastsatt 10. juni
2009, sist endret 18. desember 2019.
Prinsippene stiller en rekke krav til risikostyringen i NBIM, herunder til operasjonell risiko.

Ansettelsesavtalen kommer i tillegg.
Ansettelsesavtalen regulerer spesifikke forhold for den personen som innehar stillingen, og vil ha en
generell henvisning til stillingsinstruksen hovedstyret fastsetter.
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Ansettelsesavtale for Nicolai Tangen med vedlegg er under arbeid. Her vil daglig leder NBIMs
personlige forhold reguleres. Som nevnt pågår det en prosess med å identifisere potensielle
interessekonflikter og relevante tiltak for å håndtere de roller og formuesforhold Tangen vil ha ved
tiltredelse i stillingen. Forhold knyttet til dette og hans organisering og håndtering av personlige
eierinteresser og eiendeler vil i nødvendig grad bli fastsatt i eller som vedlegg til ansettelsesavtalen
etter hovedstyrets møte 27. mai.
Ansettelsesavtalene i NBIM inneholder for øvrig generelle bestemmelser om taushetsplikt og
interessekonflikter. I tillegg undertegner ansatte en særskilt erklæring om taushetsplikt og NBIM
Conduct of Business Policy.

Spørsmål 1.5:
Representantskapet ber om at det utarbeides oversikt over:
•

dagens eierstruktur for Tangens personlige interesser gjennom fond, forvaltningsselskaper
mv. Det bes om at oversikten viser Tangens direkte og indirekte eierandeler i prosent, samt i
hvilke land selskapene er registrert. Det bes også om at andre dominerende eiere i
strukturene oppgis.

• en tilsvarende oversikt over hvordan eierstrukturene vil se ut etter at Tangen har startet sitt
virke som daglig leder for NBIM.

Svar:
Dagens eierskapsstruktur
Norges Bank har fått tilsendt oversikt over gjeldende struktur i AKO-gruppen sammen med en
oversikt over Tangens engasjementer i og utenfor AKO-gruppen. Dette er nærmere beskrevet i
følgende vedlegg:
Vedlegg 1.2 - AKO current legal structure diagram
Vedlegg 1.3 - AKO current legal structure notes_NT interests
Vedlegg 1.4 - AKO current legal structure notes_other ownership interests
Vedlegg 1.5 - Nicolai Tangen_other current ownership interests outside the AKO group
AKO Capital LLP
Nikolai Tangen er i dag hovedeier i AKO Capital LLP (AKO Capital) som er et engelsk
fondsforvalterselskap underlagt britiske regler om forvaltning av alternative investeringsfond (AIFfond). Tangen var selv med å etablere selskapet i 2005, og har i dag ved direkte eierskap 69.34
prosent av stemmerettighetene i selskapet (95 av totalt 137 stemmer). Det er ingen andre
dominerende eiere i AKO Capital, se oversikt over medeiere i AKO Capital («members») i vedlegg 1.2.
I tillegg har Tangen interesser i AKO Capital gjennom AKO Trust, se nedenfor.
Tangen er styremedlem i selskapet, og gjennom avtale med de øvrige medeierne har Tangen i dag
kontroll med styringen av selskapet. Selskapets hovedformål er å yte forvaltningstjenester til ulike
AKO fond, hvor både eierne av AKO Capital og tredjeparts investorer har anledning til å investere. Se
vedlegg 1.3 for oversikt over AKO-fond.
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AKO Trust
Tangen etablerte i desember 2002 AKO Trust på Jersey. Nicolai Tangen er sammen med sin kone og
barn selv utpekt som begunstiget under trusten («beneficiary»), sammen med enkelte andre
konkrete angitte begunstigede.
Trustens hovedsakelige aktiva og inntektskilde er en 100 prosent eierandel i selskapet AKO
Investments Holdings Limited (AKOIHL), samt en fordring mot det samme selskapet.
AKOIHL er etablert på de Britiske Jomfruøyer. Selskapet eier 100 prosent av AKO Capital (Jersey)
Limited, som igjen er heleier av AKO General Partner Limited, registrert på Caymen Islands, og i det
engelskregistrerte selskapet AKO Capital Management Limited. AKO Capital Management Limited har
en eierandel i AKO Capital LLP med 12 av i alt 137 stemmer i dette selskapet. Dette innebærer at
Tangens direkte og indirekte andeler (gjennom AKO Trust mv.) i AKO Capital LLP er 107 av totalt 137
stemmer, dvs. ca. 78 prosent.
AKO Foundation
Tangen etablerte AKO Foundation i februar 2013. AKO Foundation er et engelskregistrert selskap
opprettet for veldedige formål («Limited Company by Guarantee»/ «charity»). Slike selskaper har
ikke aksjonærer, men medlemmer («members»). Medlemmene kontrollerer selskapet på samme
måte som aksjonærene kontrollerer et aksjeselskap, men har ikke aksjer eller andre rettigheter som
kan overdras. Medlemmene er gjerne også forvaltere («trustees») av selskapet, og vil i denne
selskapsformen ha samme funksjon som et styre.
Formålet til AKO Foundation som oppgitt i vedtektene er å fremme utdanning og kunst, kultur,
kulturarv og vitenskap. Videre støtter de klimatiltak. Stiftelsen gir regelmessige tilskudd til disse
formålene. Mer informasjon om AKO Foundation finnes på www.akofoundation.org.
Tangen var selv medlem i AKO Foundation frem til 2014. Nåværende medlemmer i selskapet er David
Woodburn og Nicola Staples. Det er medlemmene i selskapet som har kompetanse til å utpeke
forvaltere (trustees) av selskapet.
Forvaltere for AKO Foundation er i dag Tangen selv, i tillegg til David Woodburn, Henrik Syse, Sally
Procopis og Tangens kone, Katja Tangen. Som forvaltere av en «charity» er forvalterne etter engelsk
rett forpliktet til å fremme dets formål, og står til ansvar overfor Charity Commission for England and
Wales. Ingen av forvalterne i AKO Foundation mottar utbytte eller annen form for godtgjørelse for
sine verv.
AKO Foundation har i all hovedsak vært finansiert ved gaver fra Tangens eierandel i AKO Fund
Limited og AKO Capital Management Limited.
Tangens øvrige engasjementer
Se vedlegg 1.5 for en oversikt over Nicolai Tangens direkte og indirekte engasjementer utenfor AKOgruppen.
Fremtidig eierstruktur
Hovedstyrets ansettelse av Tangen forutsetter at hans fremtidige engasjementer, så lenge han leder
NBIM, skal innrettes på en måte som ivaretar Norges Banks interesser og hvor eventuelle
interessekonflikter mellom Tangens personlige økonomiske interesser og interessene til Statens
pensjonsfond utland, identifiseres og håndteres. Dette var et sentralt punkt i de intervjurundene
ansettelsesutvalget hadde med Tangen, og han selv var helt klar på nødvendigheten av å skape
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tilstrekkelig avstand til AKO-systemet som ny leder av NBIM. Arbeidet med å skape nødvendig
avstand mellom Tangen og AKO-systemet pågår, og endelige eierforhold og roller kan bli justert.
Hovedstyret vil behandle saken på møtet 27. mai.
Norges Bank og Tangen arbeider med en modell for Tangens investeringer langs de linjer som er
skissert nedenfor, se vedlegg:
Vedlegg 1.6 - AKO proposed legal structure diagram
Vedlegg 1.7 - AKO proposed legal structure notes NT interests
Vedlegg 1.8 - AKO proposed legal structure notes other ownership interests
Vedlegg 1.9 - Nicolai Tangen other proposed ownership interests outside the AKO group

Avvikling av AKO Trust
Før tiltredelse som leder av NBIM vil Tangen sørge for at AKO Trust blir avviklet. Før avvikling av
trusten vil Tangen kjøpe trustens aksjer i AKO Capital Jersey Limited med datterselskaper til
markedspris da det ikke er hensiktsmessig at dette er eid av den veldedige stiftelsen AKO. Tangen vil
så lenge han er leder NBIM ha et passivt eierskap i dette selskapet. Intensjonen er å overlate
forvaltningen av interessene i dette selskapet til et eksternt forvaltningsselskap.
Etter overføring av AKO Capital Jersey Limited til Tangen, vil trusten overføre aksjene, herunder
eierskapet i AKO Investment Holdings Limited med gjenværende investeringer, til AKO Foundation.
Tangens direkte eierskap i AKO Capital – overføring til DSHN
I tillegg til de indirekte interessene i AKO Capital som Tangen har gjennom AKO Capital (Jersey)
Limited, s om p.t. ligger i AKO Trust, har han i dag en direkte eierandel med 69,34 prosent av
stemmene i selskapet. Tangens andel i selskapet skal reduseres til under 50 prosent. Før tiltredelse
som leder av NBIM vil Tangens direkte eierinteresser i AKO Capital overføres til et nyopprettet
engelskregistrert selskap, DSHN Philantrophy LLP («DSHN»), heleiet av Tangen. Tangen vil ikke sitte i
styret eller på annen måte være involvert i forvaltningen eller styringen av selskapet. Det er i tillegg
lagt opp til at han setter bort forvaltningen av aksjene og utøvelsen av stemmeretten i selskapet så
lenge han er leder av NBIM. Dette arbeidet pågår.
DSHN’s formål vil være å forvalte eierinteressene i AKO Capital LLP og gi donasjoner til AKO
Foundation. I henhold til foreslåtte vedtekter for selskapet, vil det være selskapets styre alene som
har fullmakt til å beslutte utdeling av slike gaver. DSHN vil bruke sin overskuddsandel fra AKO Capital
til å kjøpe aksjer i AKO-fondene, som igjen vil bli gitt i gave til AKO Foundation. Siden alle midlene
mottatt av DSHN vil bli donert til AKO Foundation, vil det ikke bli utdelt utbytte e.l. til medlemmene.
AKO Foundation
Både Nicolai og Katja Tangen vil før Tangens tiltredelse som leder NBIM fratre som forvaltere
(trustees) av AKO Foundation. Ingen av dem er eller vil være medlemmer av stiftelsen.
Tangens øvrige engasjementer
Som vist til ovenfor har Tangen i dag også direkte eierandeler i flere ulike fond, herunder AKO-fond.
Tangen vil overføre forvaltningen av disse AKO-fondene til et forvaltningsselskap utpekt av ham, og
det legges opp til at investeringene «fryses», dvs. at det ikke skal kjøpes eller selges andeler i
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fondene i ansettelsesperioden. Videre er det allerede søkt om innløsning av andeler i fond forvaltet
av andre forvaltere enn AKO. Noen personlige investeringer i Venture Capital-fond har en lengre
tidshorisont, og kan derfor ikke innløses på samme måte. Disse vil bli gitt i gave til AKO Foundation.

Spørsmål 1.6:
I hvilken grad har det for hovedstyret vært mulig å kontrollere opplysninger om aktiviteter i såkalte
«skatteparadiser»? Har hovedstyret fullt innsyn i AKO selskapenes aktiviteter på Cayman Island eller
Jersey og hvordan vil hovedstyret løpende følge opp disse aktivitetene?

Svar:
Nicolai Tangen har gitt Norges Banks Hovedstyre en fyllestgjørende oversikt over sine formuesverdier
og hvor ulike selskaper og fond der han har eierandeler er registrert. Nicolai Tangens største verdier
ligger i AKO-selskapene og AKO-fondene.
AKO Capital er et britisk regulert foretak (AIF-forvalter) under tilsyn av engelske
finanstilsynsmyndigheter. Foretaket er underlagt rapporteringsplikt om egen virksomhet og om
virksomheten til de fondsselskapene det har under forvaltning (AKO-fondene). I tillegg til årsregnskap
og pliktig informasjon til investorene, har alle forvaltere av alternative investeringsfond plikt til å
rapportere inn informasjon om hvert enkelt fond til finanstilsynsmyndighetene i det landet
forvaltningsselskapet er hjemmehørende, her England. Tilsynsmyndighetene kan kreve ytterligere
informasjon der det er nødvendig for å føre et effektivt tilsyn med forvaltningsselskapets forvaltning
av fondene. Regelverket for forvaltere av alternative investeringsfond bygger på EU-regelverk som
også er tatt inn i EØS-avtalen og gjennomført i norsk lovgivning.
Utover dette er det å bemerke at jurisdiksjonene Jersey og Cayman Islands som benyttes i AKOsystemet ofte omtales som skatteparadiser. Den vanlige definisjonen av skatteparadiser er at de har
liten grad av åpenhet og innsyn i kombinasjon med ingen eller svært lave skattesatser. Det er
imidlertid vesentlig forskjeller på tvers av disse jurisdiksjonene. Både Jersey og Cayman Islands er
medlem av OECD Global Forum on Transparency and Exchange for Tax Purposes. Det samme
forumet rangerer land i henhold til standard for utveksling av informasjon. Jersey er her rangert på
samme nivå som Norge, mens Cayman Islands er rangert på samme nivå som for eksempel Danmark
og Tyskland.
Hovedstyret erkjenner samtidig at såkalte skatteparadiser og bruk av disse kan ha problematiske
sider, og det er bra med oppmerksomhet rundt skatt og åpenhet. Temaet er en integrert del av
risikoovervåkingen i Statens pensjonsfond utland (SPU). Som investor i mer enn 9000 selskaper over
hele verden utgjør lukkede jurisdiksjoner og skatteunndragelse en finansiell risiko for fondet. Norges
Bank Investment Management (NBIM) har utarbeidet et eget forventningsdokument om skatt og
åpenhet, og det er dette forventningsdokumentet som vil ligge til grunn for NBIMs videre arbeid med
disse problemstillingene, også under ledelse av Nicolai Tangen. Hovedstyret har i sin gjennomgang av
Tangens forretningsmessige disposisjoner ikke gjort funn som strider mot prinsippene som dette
forventningsdokumentet bygger på.
Norge deltar aktivt i OECDs arbeid for motvirke skadelig skattekonkurranse. Norge har også gjennom
et prosjekt i regi av Nordisk Ministerråd gått sammen med de andre nordiske landene og forhandlet
frem egne avtaler om utveksling av informasjon. Det foreligger i dag blant annet avtaler mellom
Norge og Jersey, og Norge og Cayman Islands som sikrer informasjonsutveksling i skattesaker.
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Vesentlig for Norges Banks hovedstyre er at Nicolai Tangen har investert sin formue på en måte som
er i tråd med norsk lov, at han etterlever norsk skattelovgivning og at dette er etterprøvbart. Basert
på reguleringsregimet som AKO Capital opererer under samt Norges avtaler med Jersey og Cayman
Islands legger hovedstyret til grunn at dette er tilfellet.

Spørsmål 1.7:
Representantskapet ønsker en beskrivelse av hvordan Tangens rolle og interesse i AKO Foundation
skal ivaretas samtidig som han innehar stillingen som daglig leder for NBIM.
På hvilken måte vurderer hovedstyret om det er grunnlag for interessekonflikt i dette
engasjementet?
Har hovedstyret vurdert hvordan AKO Foundation kan opptre uten relasjon til Tangen?

Svar:
Tangen etablerte AKO Foundation i februar 2013. AKO Foundation er et engelskregistrert selskap
opprettet for veldedige formål («Limited Company by Guarantee»/ «charity»). Formålet til AKO
Foundation som oppgitt i vedtektene er å fremme utdanning og kunst, kultur, kulturarv og vitenskap.
Videre støtter de klimatiltak. Stiftelsen gir regelmessige tilskudd til disse formålene.
Som redegjort for ovenfor under svar på spørsmål 1.5, vil verken Nikolai Tangen eller noen i hans
familie være medlemmer eller forvaltere av AKO Foundation så lenge Tangen er leder av NBIM.
Tangen har fjernet seg fra forvaltningen av selskapet og nyter heller ikke godt av donasjoner fra
selskapet.
AKO Foundation er et selskap som Norges Bank som organisasjon ikke har eller har hatt noe
forretningsmessig forhold til. Eventuelle potensielle interessekonflikter vil i all hovedsak være knyttet
til AKO Foundations investeringer i AKO Fondene, jf. nærmere omtale av tiltak i pkt 1.5 over.

Spørsmål 1.8:
Hovedstyret har fastsatt en instruks for daglig leder av bankens forvaltning av SPU som ble lagt fram
til representantskapets orientering i desember 2019.
Vil ansettelsesavtalen med ny daglig leder for NBIM ivareta bestemmelsene i denne instruksen, eller
vil det være nødvendig å gjøre tilpasninger og i tilfelle på hvilke områder?

Svar:
Stillingsinstruksen for daglig leder for NBIM («Job description for the Chief Executive Officer of
Norges Bank Investment Management (NBIM)”) ble sist oppdatert av hovedstyret 29. april 2020 etter
at et utkast ble sendt Finansdepartementet til orientering 30. mars 2020.
Stillingsinstruksen har til formål å regulere generelle krav til stillingen, fastsette ansvarsområder og
delegere fullmakter uavhengig av hvem som innehar rollen som daglig leder NBIM. Spesifikke forhold
for den personen som innehar stillingen, reguleres i ansettelsesavtalen. Ansettelsesavtalen vil likevel
ha en generell henvisning til den særskilte stillingsinstruks hovedstyret fastsetter for stillingen.
Hovedstyret vil foreta nødvendige endringer i stillingsinstruksen dersom behovet skulle oppstå.
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Spørsmål 1.9:
Har AKO-selskaper hatt oppdrag for eller gitt tilbud om tjenester til SPU tidligere, og foreligger det
forretningsmessige forbindelser mellom AKO-selskaper og SPU i dag?

Svar:
Det er gjort undersøkelser internt i Norges Bank. Det er ikke funnet at det i dag eller tidligere har
vært noen forretningsmessig kontakt eller kontrakter mellom AKO-selskaper og Norges Bank,
hverken som tjenesteleverandør, konsulent eller i form av andre leveranser fra tredjepart.
Norges Bank har søkt etter kontrakter med AKO-selskapene listet opp nedenfor, og ingen
registreringer ble funnet.
−
−
−
−
−
−

AKO Capital LLP (UK)
AKO Capital (Jersey) Limited (Jersey)
AKO Management Limited (UK)
AKO General Partner Limited (Cayman)
AKO Investment Holdings Ltd (BVI) (AKOIHL)
AKO UCITS FUND ICAV (Dublin)

Norges Banks avdeling for ekstern forvaltning har bekreftet at de aldri har hatt forvaltningsavtale
(IMA) med et AKO-selskap. Det er heller ikke registrert noen kontakt i epostkassen for anbud fra
eksterne forvaltere.
AKO Trust og AKO Foundation er ikke inkludert ettersom dette er selskaper som Norges Bank som
organisasjon ikke ville hatt noe forretningsmessig forhold til.

Spørsmål 1.10:
Stillingen som daglig leder for SPU gis som et åremål i fem år med mulig forlengelse i inntil fem år.
Hvilke betingelser legges for uttreden av stillingen når det for eksempel gjelder gjenopptak av
tidligere roller?

Svar:
Som virksomhetens øverste leder (daglig leder NBIM), kan Norges Bank sette en rekke krav i
ansettelseskontrakten til daglig leder NBIM etter hva som vil være hensiktsmessig. Dette inkluderer
blant annet en periode med arbeidsfritak etter fratredelse (karantene). Det kan også fastsettes ulike
krav til inngåelsen av nye arbeidsforhold, oppdrag og styreverv som banken ikke ønsker at daglig
leder NBIM skal tiltre ved fratreden og i en fastsatt periode fremover, i tillegg til eventuelt
saksforbud. Det vil i tillegg kunne inntas en ikke-rekrutteringsklausul (forbud mot å rekruttere
ansatte ved fratreden i en fastsatt periode).
Markedspraksis for en periode med slike konkurransebegrensende klausuler etter fratreden er
vanligvis 6-12 måneder avhengig av størrelsen på en eventuell etterlønn og hvor inngripende
klausulene er overfor den ansatte. Det er også relevant å vurdere bankes behov for skjerming av
selskapsintern, konfidensiell eller investeringsrelatert informasjon.
Konkrete forslag om slike bestemmelser i Tangens ansettelsesavtale vil bli lagt fram i hovedstyrets
møte 27. mai.
10

2. Ansettelsesutvalget retningslinjer
Spørsmål 2.1:
Representantskapet ønsker informasjon om hvilke retningslinjer og krav som har vært styrende i
arbeidet med ansettelse av ny daglig leder for NBIM, både for hovedstyret og ansettelsesutvalget.

Svar:
Hovedstyret ansetter daglig leder for NBIM i åremål for en periode på fem år, med mulighet til
forlengelse av åremålet for ytterligere fem år jf. sentralbankloven § 2-13 første ledd.. På bakgrunn av
dette oppnevnte hovedstyret et ansettelsesutvalg som ledd i hovedstyrets arbeid med
ansettelsesprosessen. Administrasjonen støttet ansettelsesutvalget i denne prosessen.
Som offentlig virksomhet skal ansettelsesprosessen følge offentleglovas (offl.) og forvaltningslovens
(fvl.) regler med de unntak som følger av offentlegforskrifta og sentralbankloven § 5-1, i tillegg til
eventuelle ulovfestede prinsipper, deriblant forvaltningslovens krav til god forvaltningsskikk.
Ansettelsesforhold i Norges Bank er underlagt bestemmelsene i arbeidsmiljøloven (aml.). Norges
Bank står med dette i en annen stilling enn andre statlige forvaltningsorganer som er underlagt
statsansatteloven. Tilsettingsprosesser reguleres derfor av arbeidsmiljølovens regler og eventuelle
ulovfestede prinsipper. Et eksempel på sistnevnte er kvalifikasjonsprinsippet som gjelder i offentlig
sektor i sin alminnelighet. Kvalifikasjonsprinsippet er et ulovfestet prinsipp som innebærer at det er
den best kvalifiserte søkeren som skal ansettes i en ledig stilling. Prinsippet legger visse føringer på
selve tilsettingsprosessen, og forutsetter eksempelvis offentlig kunngjøring og åpen konkurranse om
ledige stillinger.
For å sikre tilstrekkelig bredde og kvalitet i kandidattilfanget ble det besluttet å engasjere et
rekrutteringsbyrå for å bistå inn i ansettelsesprosessen. Den 28. november 2019 ble
rekrutteringsbyrået Russell Reynolds Associates («RRA») valgt etter en ordinær anbudskonkurranse
idet de både samlet sett, og isolert, scoret høyest av tilbyderne på både kvalitet og pris. RRA hadde
på det tidspunktet en rammeavtale med NBIM, men ikke med Norges Bank. Utfyllende informasjon
om dette punktet er redegjort for nedenfor under punkt 2.3 del 1.
Formell avtale med RRA ble inngått den 3. desember 2019:
Vedlegg 2.1 Oppdragsavtalen (SSA-O 2018) mellom RRA og Norges Bank datert 3. desember
2019
Avtalen som ble inngått med RRA er en standard oppdragsavtale (Statens standardavtaler om
konsulenttjenester: SSA-O 2018). Det er foretatt endringer fra standardteksten som er inntatt i Bilag
6 til avtalen. De vesentligste endringene er blant annet at tilbyderen, inkludert underleverandører og
tredjeparter, pålegges taushetsplikt i medhold av sentralbankloven § 12 (nå § 5-2), samt at tilbyderen
forplikter seg til å følge etiske reglene for leverandører.
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Av de konkrete kravene som har vært styrende i arbeidet med ansettelsen av ny daglig leder av NBIM
er det relevant å fremheve følgende standardklausuler fra oppdragsavtalen:
Punkt 5.3 om risiko og ansvar for kommunikasjon og dokumentasjon, første ledd:
«Begge parter skal sørge for forsvarlig kommunikasjon, oppbevaring og sikkerhetskopiering
av dokumenter og annet materiale av betydning for oppdraget uansett form, herunder e-post
og annet elektronisk lagret materiale.»
Punkt 5.4 om taushetsplikt, annet og tredje ledd:
«Hvis Kunden er en offentlig virksomhet, er taushetsplikt etter denne bestemmelsen ikke mer
omfattende enn det som følger av lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i
forvaltningssaker (forvaltningsloven) eller tilsvarende sektorspesifikk regulering.
Taushetsplikt etter denne bestemmelsen er ikke til hinder for utlevering av informasjon som
kreves fremlagt i henhold til lov eller forskrift, herunder offentlighet og innsynsrett som følger
av lov 19. mai 2006 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova). Om
mulig, skal den annen part varsles før slik informasjon gis.»
Sammenholdt ligger det i dette en plikt til forsvarlig oppbevaring av dokumenter, samt en plikt til
fremleggelse av dokumenter som det kan kreves innsyn i etter offl.
Oppdragsavtalen, inklusive bilag, er som utgangspunkt offentlig etter offl. § 3. Bilagene til avtalen
inneholder opplysninger om bankens forretningsmessige forhold som er underlagt lovbestemt
taushetsplikt etter sentralbankloven § 5-2 første ledd. Slike opplysninger kan det ikke gis innsyn i, jf.
offl. § 13 første ledd. I det disse opplysningene utgjør det vesentlige av bilagene er samtlige derfor
unntatt offentlighet jf. offl. § 12.
I hovedstyremøte den 9. januar 2020 ble ansettelsesutvalget gitt en særskilt fullmakt til å lede an,
anbefale, forankre og sluttføre ansettelsesprosessen knyttet til ansettelsen av daglig leder NBIM.
Utvalget bestod på dette tidspunktet av tre hovedstyremedlemmer: sentralbanksjef Øystein Olsen,
visesentralbanksjef Egil Matsen og hovedstyremedlem Kristine Ryssdal. I det samme
hovedstyremøtet ble annonseteksten og stillingens kravspesifikasjon vedtatt. Kravene
i stillingsannonsen ble formulert som følger:
«stillingen som daglig leder krever god samfunns- og rolleforståelse, gode lederegenskaper
samt god kunnskap om kapitalforvaltning og det globale finansmarkedet. Vedkommende må
ha sterke analytiske evner, gode samarbeidsegenskaper og høy personlig integritet.»
Annonseteksten og kravspesifikasjonen har vært førende for arbeidet med å ansette daglig leder
NBIM i tillegg til de lovpålagte kravene som nevnt over.
Vedlegg 2.2 Kravspesifikasjonen
Vedlegg 2.3 Stillingsannonse
Den 20. januar ble det utferdiget et notat adressert til ansettelsesutvalget om regelverket knyttet til
innsyn i søkerlister. Dette ble diskutert i ansettelsesutvalget den 23. januar og i hovedstyremøte den
29. januar.
I ansettelsesutvalgets møte den 23. januar ble en «longlist» med 41 kandidatprofiler diskutert.
Hovedstyremedlem Kristine Ryssdal opplevde seg som potensielt inhabil. Hun konsulterte juridisk
direktør i Norges Bank hvorpå hun på eget initiativ erklærte seg inhabil og trådte ut av hovedstyrets
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videre behandling av saken. Hovedstyremedlem Karen Helene Ulltveit-Moe ble i hovedstyrets møte
29. januar oppnevnt som nytt medlem i ansettelsesutvalget.
Ut over de lovpålagte og formelle retningslinjer og krav til offentlighet, saksbehandling og
ansettelsesprosesser som er nevnt over, er Norges Bank bundet av interne retningslinjer for
rekruttering. Disse ble vedtatt av avdelingsdirektør for bankens konsern- og fellesfunksjoner 29. mars
2011 og er tilgjengelig for alle ansatte i Norges Bank på bankens intranett. Retningslinjene er ikke
unntatt offentlighet jf. offl. § 14 annet ledd bokstav b).
Vedlegg 2.4 Retningslinjer for rekruttering datert 29. mars 2011
Som det fremgår av retningslinjene skal rekrutteringsprosesser i Norges Bank kjennetegnes blant
annet av følgende:
•
•
•
•

All rekruttering skal ha som mål å ansette den best kvalifiserte kandidaten
Alle rekrutteringsprosesser skal være profesjonelle, tids- og kostnadseffektive og følge
gjeldende retningslinjer
Alle rekrutteringer skal være åpne og reelle samt bidra til mangfold
Alle ansatte i midlertidige stillinger som har blitt tilsatt etter ekstern utlysning, kan søke på
interne stillingsutlysninger.

Retningslinjene henviser til bankens medbestemmelses- og personalutvalg («MPU») som har
delegert ansettelsesmyndighet for alle stillinger med unntak av direktører og avdelingsdirektører
som ansettes av sentralbanksjefen og hovedstyret. Retningslinjene for MPU er derfor ikke styrende
for ansettelsen av ny daglig leder for NBIM. Norges Banks hovedstyre består av to
ansatterepresentanter som deltar i behandlingen av administrative saker. Disse har gjennom dette
vervet vært involvert i ansettelsen av ny daglig leder for NBIM.

Spørsmål 2.2:
Representantskapet ber også om en oversikt over de prosessene som er gjennomført for å sikre
samsvar mellom krav til kvalifikasjoner og faktiske kvalifikasjoner. Med prosesser menes her
eksempelvis intervjuer, bakgrunnssjekker, bruk av referanser mv.

Svar:
RRA påbegynte i desember, etter samtaler med sentralbankledelsen, et omfattende
globalt kandidatsøk hvor de kartla i om lag 200 personer. På hovedstyremøtet den 18. desember ble
innholdet i både annonsetekst og kravspesifikasjon aktivt diskutert. Det ble også gjennomført i alt 24
forankringssamtaler av RRA med ulike «stakeholders» forut for hovedstyrets vedtak av annonsetekst
og kravspesifikasjon den 9. januar. Forankringssamtalene ble blant annet gjennomført med
representanter fra finansdepartementet, sentralbankledelsen og NBIMs ledergruppe. Hensikten med
disse samtalene var å få innspill som kunne gi en best mulig kravspesifikasjon. Kravspesifikasjonen
inneholdt blant annet:
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2.1. Kvalifikasjoner
Stillingen som daglig leder krever god samfunns- og rolleforståelse, gode lederegenskaper samt god
kunnskap om kapitalforvaltning og det globale finansmarkedet. Vedkommende må ha sterke
analytiske evner, gode samarbeidsegenskaper og høy personlig integritet.
2.2. Det legges vekt på erfaring med
•
•
•
•

Internasjonale finansmarkeder
Ledelse, med dokumenterte resultater
Å bygge og videreutvikle en sterk prestasjonskultur
Omdømmebygging og krisehåndtering

Etter at kravspesifikasjonen ble vedtatt i hovedstyret 9. januar, ble kandidatsøket snevret inn i tråd
med de vedtatte stillingskriteriene. Den 20. og 23. januar ble det gjennomført møter hvor
kandidatsøket ble gjennomgått av RRA og bankens ansettelsesutvalg. Utgangspunktet var en liste
med 41 kandidater, som etter diskusjonen ble redusert til 26 kandidater.
I hovedstyremøte 29. januar presenterte RRA sitt søk og gjennomgikk listen på 26 kandidater. På
listen inngikk både interne og eksterne kandidater. 27 prosent av kandidatene var kvinner. RRA
redegjorde for sin kunnskap om hver av kandidatene. Hovedstyret diskuterte listen, og stilte
spørsmål om bakgrunnen for utvalget og om potensielle kandidater som ikke var inkludert i listen.
Basert på hovedstyrets innspill ble listen over antall kandidater redusert fra 26 til 18. RRA ble
deretter bedt om å gjennomføre intervju med disse. Den 7. februar presenterte RRA
en skriftlig evaluering av intervjuene med vekting av kvalifikasjoner mot stillingens kravspesifikasjon i
et møte med ansettelsesutvalget. Ansettelsesutvalget diskuterte evalueringen og valgte ut de syv
kandidatene som best passet kravspesifikasjonen. Utvalget møtte deretter disse syv til
førstegangsintervju den 11. og 12. februar i RRAs lokaler. I forkant av hvert intervju gikk
ansettelsesutvalget og RRA gjennom de skriftlige evalueringene. Det var kun medlemmene av
ansettelsesutvalget som deltok under intervjuene. Ansettelsesutvalget ønsket denne organiseringen
for aktivt å kunne sammenholde egne funn og observasjoner mot vurderingene fra RRA.
Etter gjennomført førstegangsintervju hadde ansettelsesutvalget en diskusjon av hvilke av de syv
kandidatene som i størst mulig grad oppfylte kravspesifikasjonen for stillingen. To av kandidatene ble
valgt ut for dybdeintervju og fikk oversendt en caseoppgave. RRA gjennomførte disse samtalene i
tråd med metodikken som ble beskrevet i tilbudet banken mottok den 27. november. Intervjuene
ble ledet av psykologen i RRA teamet. RRAs nordiske (dansk) og globale (britisk) ansvarlige for
finansiell sektor deltok også på dybdeintervjuene. I tillegg til kriteriene i stillingens
kravspesifikasjon, ble også kandidatenes personlig egnethet for stillingen grundig
vurdert. Ansettelsesutvalget møtte deretter begge kandidatene til andregangsintervju i RRA sine
lokaler 3. og 4. mars. I forkant av disse intervjuene mottok utvalget en 11 siders evalueringsrapport
per kandidat av RRA, samt kandidatenes besvarelse på caseoppgaven. Rapportene oppsummerte og
evaluerte funnene av de dybdeintervjuene som RRA hadde hatt med kandidatene. Før
andregangsintervjuene hadde ansettelsesutvalget et møte med RRA hvor de ble gitt en grundig
gjennomgang av rapportenes innhold. Andregangsintervjuene ble gjennomført av
ansettelsesutvalget. Kravene fra kravspesifikasjonen var også førende for disse intervjuene i tillegg til
den utfyllende evalueringsrapporten. Kandidatene gjennomgikk casebesvarelsen som en del av
intervjuet. Etter dette oppsummerte og besluttet ansettelsesutvalget den prioriterte rekkefølgen på
de to gjenstående kandidatene.
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5. mars presenterte ansettelsesutvalgets leder, Øystein Olsen, de to finalekandidatene for
hovedstyret. RRA deltok på møtet og besvarte spørsmål fra hovedstyret. Hovedstyret diskuterte
innstillingen. Et enstemmig styre ga sin tilslutning til ansettelsesutvalgets prefererte kandidat.
Tilsettingen forutsatte sikkerhetsgodkjenning fra Sivil Klareringsmyndighet og at
referanseinnhentingen ikke ga et avvikende bilde av kandidaten. Den 11. mars forelå bekreftende
referanserapport fra RRA.Den 18. mars forelå brev fra Sivil Klareringsmyndighet som
bekreftet sikkerhetsklarering på nivå STRENGT HEMMELIG (se svar på spørsmål 2.4 for detaljer om
referanserapporten).

Spørsmål 2.3:
Det bes redegjort for prosess ved valg av rekrutteringsbyrå og om kommunikasjonen mellom Russell
Reynolds Associates og ansettelsesutvalget/hovedstyret.

Svar:
Vi har besvart dette spørsmålet i to deler:
Del 1 – Redegjørelse for prosess ved valg av rekrutteringsbyrå
Norges Bank igangsatte en ordinær anskaffelsesprosess for leverandør av rekrutteringstjenester den
31. oktober 2019. Det var ønskelig å benytte et rekrutteringsbyrå med internasjonal tilstedeværelse
og som kunne vise til solid erfaring fra rekruttering av lederstillinger på tilsvarende høyt
internasjonalt nivå. På den bakgrunn forespurte Norges Bank fire ledende rekrutteringsselskap om
deltakelse i konkurranse.
Det ble gjennomført et møte i Norges Bank den 8. november hvor det ble annet ble kartlagt rettslig
grunnlag for å gå utenom de faste rammeavtalene til banken. I samme møte ble det redegjort for fire
aktuelle byråer ut i fra kriteriene som nevnt over.
Norges Bank sendte 12. november ut en epost til våre rammeavtaleleverandører hvor det ble
redegjort for grunnlaget for beslutning om å ikke benytte eksisterende rammeavtale.
Anbudskonkurransen ble utsendt den 13. november. Samme dag sendte Norges bank ut en epost til
de fire inviterte leverandørene og forberedte dem på at den formelle invitasjonen til
anbudskonkurransen, herunder viktigheten av å svare ut punkt 1.4 i konkurransegrunnlaget som
omhandlet habilitet.
Den 18. november besluttet Norges Bank å utsette fristen for innlevering av tilbud fra 20. november
kl. 12:00 til 22. november kl. 09:00 for å ta hensyn til en forespørsel om ønske om mer tid fra en av
leverandørene.
Den 22. november mottok Norges Bank i alt tre tilbud. Disse ble evaluert mot tildelingskriteriene
«kvalitet» (vekting 70 prosent) og «pris» (30 vekting prosent) i en scoringsmatrise.
Innkjøpsavdelingen bisto HR med kvalitetssikring av anbudsprosessen i henhold til
anskaffelsesregelverket.
Den 27. november presenterte de tre byråene sine innleverte tilbud i møte i Norges Bank. I dette
møtet ble samtidig eventuelle spørsmål vedrørende tilbudene ble avklart. Anskaffelsesprosessen ble
sluttført 28. november. Scoringsmatrisen viste at RRA kom best ut på både kvalitet og pris.
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Samme dag ble tildelingsbeslutning sendt ut fra innkjøpsavdelingen i Norges Bank som forklarte valg
av RRA med utfyllende informasjon om tildelt score for vinneren og det aktuelle byrået den ble sendt
til. Oppstartsmøte for prosesskoordinering mellom Norges Bank og RRA fant sted 3. desember
2019. Hovedstyret ble orientert om resultatet av anskaffelsen den 18. desember 2019.

Del 2 – Redegjørelse for kommunikasjon mellom RRA og ansettelsesutvalget/hovedstyret
Hovedstyret møtte RRA ved to anledninger. Første gang var den 29. januar hvor RRA presenterte seg
selv hvor de redegjorde for sin kompetanse og sammensetning av teamet. I tillegg ble den
overordnede tidsplanen, innsikt fra forankringssamtaler, deres valgte søkestrategi og deres
internasjonale kontaktnettverk mot aktuelle bransjer (talent pools) presentert. I møtet ble videre 26
potensielle interne og eksterne kandidater gjennomgått hvorav 27 % av disse var kvinner.
Den andre gangen hovedstyret møtte Russell Reynolds Associates var ved hovedstyremøtet 5. mars.
På dette møtet informerte sentralbanksjefen om de to finalekandidatene. Russell Reynolds
informerte hovedstyret om prosessen fra 29. januar frem til 5. mars. Videre gikk de grundig gjennom
metoden for, og resultatet av dybdeintervjuer, herunder tester og casebesvarelse, samt resultatet av
psykologisk evaluering av begge kandidater. Ansettelsesutvalget hadde på dette tidspunktet
gjennomført to intervjuer med begge kandidater og delte utfyllende informasjonen og innsikt de
hadde opparbeidet i intervjuene med hovedstyret.
HR har hatt løpende kontakt med RRA gjennom hele tidsperioden fra oppstartsmøte 3. desember og
frem til ansettelsen 24. mars. Leder av ansettelsesutvalget, sentralbanksjef Øystein Olsen, møtte RRA
første gang 10. desember for å diskutere annonsering, prosess og innsikt fra de foreløpige
forankringssamtalene.
Visesentralbanksjef Egil Matsen møtte RRA første gang da RRA presenterte tilbudet til banken 27.
november. Kristine Ryssdal, som en periode var medlem av ansettelsesutvalget, møtte RRA første
gang 23. januar. Karen Helene Ulltveit-Moe, som erstattet Ryssdal i ansettelsesutvalget, hadde sin
første dialog med RRA i en forankringssamtale 10. desember i kraft av å være hovedstyremedlem.
Deretter møtte Ulltveit-Moe RRA i kraft av å være medlem i ansettelsesutvalget første gang i
hovedstyremøtet 29. januar.

Spørsmål 2.4:
Det er gjort kjent at referansene for Tangen består av 12 personer. Hvilke egenskaper er kartlagt på
bakgrunn av de ulike referansene, og hvilke av disse er det lagt størst vekt på?

Svar:
Hovedstyrets vedtak 5. mars ble fattet under forutsetning av at kandidaten ble sikkerhetsklarert.
Brev fra Sivil Klareringsmyndighet forelå 18. mars. Rapporten var positivt bekreftende. I tillegg
ble det vedtatt å hente inn referanser før endelig vedtak. Norges Bank mottok 11. mars kl. 12:23
en 17 siders konfidensiell referanserapport fra RRA. I oversendelsen redegjorde
rekrutteringsselskapet for valget av de 11 referansene. Ved en inkurie har det tidligere blitt
oppgitt 12 referanser, mens det riktige antallet referanser er 11. Referanselisten inneholdt
referanser oppgitt av Tangen selv, samt referanser innhentet uten Tangens kjennskap.
Referansepersonene dekket en tidsperiode på mer enn 20 år med kontakt eller bekjentskap med
Tangen.
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Referanseutvalget ga en 360 graders vurdering av Tangen ved at både overordnede, sideordnede og
underordnede og eksterne relasjoner ble kontaktet. De ble spurt om sin relasjon til Tangen,
vurdering av hans faglige kvalifikasjoner, hans drivkraft, integritet og lederegenskaper, holdninger til
likestilling og inkludering, relasjoner og interessehåndtering og stressatferd. De ble også spesifikt
spurt om hans eventuelle negative sider. Referanser av begge kjønn og av ulike nasjonaliteter ble
benyttet. Hovedstyret la særskilt vekt på den delen av referanserapporten som knyttet seg til
kvalifikasjonskravene. Rapporten bekreftet det inntrykket som ansettelsesutvalget satt igjen med
etter intervjuene. Referansene bekreftet Tangens solide kunnskaper, resultater og relevante erfaring
fra finansmarkedene, hans evne til å lede og bygge prestasjonskulturer, hans verdigrunnlag samt
gode samfunnsforståelse.

Spørsmål 2.5:
Av referansene som ble kontaktet, hvor mange og hvem deltok på seminaret «Back to University»
ved Wharton Business School i november 2019?

Svar:
Av de 11 innhentede referansene, hadde syv deltatt på seminaret.
Sentralbanksjefen ble gjort kjent med seminaret i mai 2018 da Yngve Slyngstad informerte ham om
sin deltakelse i paneldebatten med den britiske sentralbanksjefen Mark Carney. Ansettelsesutvalget
ble informert av Tangen i førstegangsintervjuet 12. februar om at han hadde arrangert et seminar
ved Wharton høsten 2019. Det ble ikke gjort rede for seminarets program, format eller deltakerliste.
Av personvernhensyn er det ikke ønskelig å opplyse hvem av referansene som deltok på seminaret,
men representantskapet ble i møtet med sentralbanksjefen 22. april muntlig orientert om dette i
fortrolighet.

Spørsmål 2.6:
Hvor mange og hvem av referansene oppga at de hadde deltatt på seminaret i forbindelse med
kontakten?

Svar:
Referanserapporten fra RRA redegjør for alle referansenes profesjonelle relasjon til Tangen, samt
omtaler personlig relasjon i de aktuelle tilfellene. Flertallet hadde kun en profesjonell relasjon til
Tangen. Mindretallet hadde en personlig relasjon, men med et unntak belyste også de personlige
referansene relevante spørsmål i kravspesifikasjonen. Av referanserapporten oppga en av elleve
referanser deltakelse på seminaret, men dette ble ikke eksplisitt etterspurt i referansesamtalene.
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Spørsmål 2.7:
Har noen av deltakerne på konferansen vært referanse for de andre søkerne til stillingen som daglig
leder for NBIM?

Svar:
Norges Bank innhentet kun formelle referanser til den prefererte finalekandidaten etter hovedstyrets
møte 5. mars. Hvilke referanser andre søkere satt klar til å inngi til banken på forespørsel har banken
ingen oversikt over.

Spørsmål 2.8:
Etter sentralbankloven skal Norges Bank informere departementet om saker av viktighet. Kan det
redegjøres for når og hvilke temaer Finansdepartementet er orientert om i ansettelsesprosessen?

Svar:
Finansdepartementet skal kunne komme med innspill til kvalifikasjonskravene som blir lagt til grunn i
forbindelse med utlysningen av stillingen som daglig leder av NBIM. Det følger av forarbeidene til ny
sentralbanklov at departementet skal bli orientert om aktuelle kandidater før hovedstyret fatter
endelige beslutning. Departementets første anledning til gi innspill til kravspesifikasjonen kom i
forankringssamtaler med RRA i desember. Etter dette ble arbeidet med utkast til stillingsannonse og
kravspesifikasjon påbegynt. Banken sendte utkast til stillingsannonse til Finansdepartementet 3.
januar 2020 og mottok svar fra Finansdepartementet 7. januar.
Videre ble det avholdt møte 28. februar mellom henholdsvis finansråd Hans Henrik Scheel og
ekspedisjonssjef Espen Erlandsen og sentralbanksjef Øystein Olsen og visesentralbanksjef Egil
Matsen. Sentralbanksjefen orienterte i møtet om Norges Banks arbeid så langt med å identifisere
potensielle kandidater til stillingen, hvorav noen kandidater ble særskilt nevnt. Sentralbanksjefen
orienterte også om planlagt prosess fremover.
Finansdepartementet ba i epost den 3. mars om en vurdering av aktuelle kandidaters kvalifikasjoner
opp mot kravene i stillingsutlysningen. Departementet påpekte videre at i den grad det kunne være
snakk om kandidater som var eller ville fortsette å være helt eller delvis bosatt i utlandet, kunne
dette ha betydning for skatteplikten til både Norge og utlandet. Departementet ba Norges Bank
redegjøre for om vedkommende ville ha tilstrekkelig tilstedeværelse i Norge til å ivareta den daglige
ledelsen av NBIM, samt om de skattemessige sidene ved eventuelt delvis bosted utenfor landet.
Sentralbanksjefen sendte 17. mars en redegjørelse om disse spørsmålene til departementet. Som
grunnlag for redegjørelsen hadde banken bestilt en utredning om skattemessige forhold fra
advokatfirmaet Wikborg Rein. Utredningen var vedlagt sentralbanksjefens redegjørelse. Banken
orienterte i oversendelsen også om den aktuelle kandidatens bosituasjon og forventninger om
hvordan en eventuell tilsetting ville påvirke bosituasjonen.
23. mars hadde finansministeren en telefonsamtale med sentralbanksjefen. Samtalen handlet om
Norges Banks undersøkelser om kandidatens egnethet opp mot de kvalifikasjonskravene som var stilt
og om fremtidige spørsmål som en kunne regne med at ville komme, for eksempel skattemessige
forhold. Samtalen krevde ikke oppfølginger fra verken departementet eller Norges Bank.
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Spørsmål 2.9:
Hva er årsakene til at søkerlisten ikke ble oppdatert med Tangens navn (eller som anonym søker) før
ansettelsen ble offentliggjort?

Svar:
Etter offl. § 25 annet ledd skal det etter søknadsfristens utløp settes opp en søkerliste som
inneholder navn, alder, stilling eller yrkestittel og bostedskommune for hver søker til stillingen. Det
kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger dersom en søker selv ber om dette. Vedkommende skal
i så fall føres opp på søkerlisten som anonym søker med angivelse av kjønn.
Søknadsfristen til stillingen som daglig leder NBIM utløp 21. februar 2020. Den 25. februar 2020
valgte Norges Bank å offentliggjøre søkerlisten til stillingen som daglig leder NBIM ved publisering på
Norges Banks nettsider.
Offl. pålegger ikke offentlige virksomheter å offentliggjøre dokumenter av eget tiltak. Loven gir alle
som ønsker det, krav på å få gjøre seg kjent med dokumentene, men den som vil bruke denne retten,
må selv ta initiativet ved å rette et krav om innsyn til den offentlige virksomheten som har
dokumentet. I denne saken valgte Norges Bank imidlertid å publisere søkerlisten på egne nettsider
25. februar, slik den da så ut. Søkerlisten bestod på dette tidspunktet av 8 søkere, hvorav én søker
hadde bedt om å bli unntatt offentlighet (ikke Tangen) og fått dette innvilget. Søkerlisten inneholdt
derfor fullt navn på syv søkere, inkludert alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller
arbeidskommune.
Tangen søkte ikke på stillingen som daglig leder av NBIM før fristens utløp, men ble kontaktet av
RRA. Så vel før som etter søknadsfristens utløp hadde rekrutteringsbyrået dialog og intervjuer med
aktuelle kandidater til stillingen som daglig leder NBIM, også utover den offisielle søkerlisten.
Nicolai Tangen hadde to intervjuer med ansettelsesutvalget, samt en samtale med sentralbanksjefen.
Det første intervjuet ble gjennomført 12. februar, og det andre intervjuet ble gjennomført 3. mars
2020.
Den 5. mars ble Tangen presentert som én av to aktuelle kandidater for Norges Banks hovedstyre, og
som den foretrukne kandidat. Ansettelsesutvalget fikk etter dette mandat fra hovedstyret til å
fullføre rekrutteringsprosessen under forutsetning av godkjent sikkerhetsklarering og bekreftende
referanserapport. Årsaken til at Tangen ikke da ble ført i søkerlisten, var hensynet til å opprettholde
konfidensialitet i prosessene som da pågikk.
Den 23. mars ble Tangen inkludert i den offentlige søkerlisten. Endelig offentlig søkerliste som
inkluderte Tangens navn fulgte innstillingsnotatet til hovedstyret som fattet sin beslutning om
tilsetting av Tangen som daglig leder av NBIM den 24. mars. Den 26. mars ble Nicolai Tangen
presentert som ny daglig leder for NBIM.
Det er en skjønnsmessig vurdering når search-kandidater er å anse som reelle søkere til en stilling og
dermed skal påføres offentlig søkerliste. Det er i all hovedsak praksis fra Sivilombudsmannen som er
egnet til å belyse denne vurderingen. Praksis viser at det blant annet skal legges vekt på om
samtalene med kandidaten(e) bærer preg av kvalifikasjonsvurderinger og dermed går lengre enn å
avklare en eventuell interesse for stillingen.
På denne bakgrunn kan det argumenteres for at Tangen i hvert fall var å anse som en reell søker til
stillingen ved hovedstyrets behandling den 5. mars slik at han skulle blitt påført søkerlisten rundt
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dette tidspunktet. På dette tidspunktet var han ikke bare vurdert som kvalifisert, men han hadde
også kompetansemessig blitt vurdert opp mot, og rangert foran, andre kandidater. Vi erkjenner at vi i
dette tilfellet har påført Tangens navn for sent på den offentlige søkerlisten.
Dersom noen av de aktuelle kandidatene som RRA var i dialog med skulle blitt inkludert i søkerlisten
på et tidligere tidspunkt, er det grunn til å tro at samtlige ville bedt om unntak fra offentlighet jf. offl.
§ 25 annet ledd. En slik begjæring ville etter all sannsynlighet blitt innvilget og de ville dermed blitt
påført søkerlisten med angivelse av kjønn. En søker har likevel ingen garanti for at vedkommendes
identitet ikke fremkommer etter en innsynsbegjæring. Dette hensynet var medvirkende til at Tangen
ikke tidligere ble ført opp på oppdatert søkerliste.

Spørsmål 2.10:
Hva er årsaken til at offentliggjøringen av ansettelsen ikke ble utsatt til etter at alt om økonomiske
forhold, mulige interessekonflikter mv. var utkvittert?

Svar:
Det er nå en dialog mellom Norges Bank og Tangen for å avklare alle økonomiske forhold og mulige
interessekonflikter. En slik dialog kunne ikke etableres før hovedstyret hadde truffet sin beslutning.
Fortrolighetshensyn tilsa også at alle praktiske sider med å etablere de nødvendige barrierer måtte
gjennomføres etter at beslutningen var offentliggjort, jf. også svar på spørsmål 1.2.

Spørsmål 2.11:
Hvilke dokumenter i tilknytting til daglig leder for NBIMs ansettelse vil det bli gitt offentlig innsyn i?
(ansettelseskontrakt, stillingsinstruks, forvaltningsmandat mv.)

Svar:
Utgangspunktet er at alle saksdokumenter, journaler mv. er offentlige jf. offl. § 3.
Offl. § 25 gir imidlertid rett til å unnta dokumenter i «sak om tilsetjing … i offentleg teneste». Enkelte
dokumenter i ansettelsessaken inneholder i tillegg opplysninger om forretningsmessige eller
personlige forhold, og er derfor underlagt lovbestemt taushetsplikt etter sentralbankloven § 5-2
første ledd, jf. offl. § 13 første ledd. Det kan også være dokumenter som er unntatt offentlighet etter
annen lovpålagt taushetsplikt, slik som advokatbetenkninger mv.
Det kan gjøres unntak fra taushetsplikten om Norges Banks forretningsmessige forhold etter
sentralbankloven § 5-2 (3).
Det vil bli gitt offentlig innsyn i de dokumenter som det begjæres innsyn i og som ikke vurderes
unntatt fra innsyn etter offentleglova eller er underlagt lovbestemt taushetsplikt.
Om de konkrete dokumentene som er nevnt:
•

Endelig ansettelseskontrakt er ikke omfattet av unntaket i offl. § 25 første ledd om unntak fra
offentlighet for dokumenter i ansettelsessaker og er derfor som utgangspunkt offentlig.
Kontrakten kan imidlertid inneholde opplysninger om forretningsmessige eller personlige
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forhold som det ikke kan gis innsyn som følge av lovbestemt taushetsplikt etter
sentralbankloven § 5-2 første ledd, jf. offl. § 13 første ledd. Det er på nåværende tidspunkt
ikke besluttet hvorvidt det kan gjøres unntak fra denne taushetsplikten. Det vil i lys av Norges
Banks og NBIMs omdømme være ønskelig med så stor grad av åpenhet som mulig rundt
dette ansettelsesforholdet
•

Stillingsinstruksen til CEO NBIM er offentlig og fremgår her:
https://www.nbim.no/en/organisation/governance-model/executive-board-documents/ceojob-description/

•

Investeringsmandatet er offentlig og fremgår her:
https://www.nbim.no/en/organisation/governance-model/executive-boarddocuments/investment-mandate---government-pension-fund-global/

3. Norges Banks etiske retningslinjer
Det har blitt diskutert om nåværende daglig leder for NBIM Yngve Slyngstads deltakelse på seminaret
«Back to University» ved Wharton Business School i fjor høst kunne være et brudd på Norges Banks
etiske regelverk.

Spørsmål 3.1:
Representantskapet ønsker:
•
•
•
•
•

en oversikt over etablerte etiske regelverk i Norges Bank
en oversikt over hvem som har fastsatt regelverket
en oversikt over når regelverket ble fastsatt og når det sist ble oppdatert
oppgitt hvem som omfattes av regelverket
å vite hvordan overholdelse av regelverket følges opp og hvordan det rapporteres.

Svar:
I det følgende gis det en oversikt over det etiske regelverket som gjelder ansatte i Norges Bank. I
tillegg kan det nevnes at det eksisterer et etisk regelverk som retter seg mot medlemmene av
hovedstyret og komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet (Utfyllende bestemmelser om
habilitet mv. for medlemmene av Norges Banks hovedstyre og komité for pengepolitikk og finansiell
stabilitet (habilitetsregelverket) og Etiske prinsipper for de eksterne medlemmene av hovedstyret og
komiteen i Norges Bank).
Det etiske regelverket er bygget opp slik at hovedstyret har fastsatt «Etiske prinsipper for ansatte i
Norges Bank», mens sentralbanksjefen og daglig leder for NBIM har fastsatt nærmere regler for sine
respektive ansvarsområder, jf. punkt 3.1 i «Etiske prinsipper for ansatte i Norges Bank».
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Etisk regelverk som retter seg mot ansatte 2
Navn på regelverk

Fastsatt av

Dato

Etiske prinsipper for
ansatte i Norges Bank

Hovedstyret

19.10.2011,
sist
oppdatert
13.6.2018
med
virkning fra
1.1.2019

Utfyllende Etiske regler
for ansatte i Norges
Bank sentralbankvirksomheten

Sentralbanksjefen

Conduct Policy

CEO NBIM

Guideline – External
Relations – Meetings
and Conferences

Deputy Chief
Executive Officer
NBIM

Guideline – External
Communication

Deputy Chief
Executive Officer
NBIM

Guideline – Handling
conflicts of interest

CCO NBIM

Guideline – Anticorruption

CCO NBIM

Hvem som
er omfattet
Alle

Oppfølging av overholdelse og hvordan
det rapporteres
Etterlevelsesfunksjonene i NBIM og innenfor
sentralbanksjefens ansvarsområde har et særlig
ansvar for oppfølging.

For leder NBIM og for ledere av
etterlevelsesfunksjonene (Chief Compliance Officers)
i NBIM og i sentralbankvirksomheten skal
egenhandel som er gjenstand for
forhåndsgodkjenning og/eller underlagt bindingstid,
forhåndsgodkjennes av Juridisk direktør.
Rapportering av etterlevelse inngår i ordinær
rapportering til hovedstyret om virksomhetsrisiko og
etterlevelse
Etterlevelsesfunksjonen for sentralbanksjefens
ansvarsområde har et særlig ansvar for oppfølging.

23.11.2012,
sist
oppdatert
10.12.2019

Sentralbanksjefens
ansvarsområde

1.12.2011,
sist
oppdatert
15.12.2017

NBIM

9.8.2017,
sist
oppdatert
24.5.2019
3.1.2012,
sist
oppdatert
24.5.2019
12.4.2018,
sist
oppdatert
14.4.2020

NBIM

NBA Communications and External Relations,
tidligere NBIM Communication and External
Relations, har et særlig ansvar for oppfølging.

NBIM

NBA Communications and External Relations,
tidligere NBIM Communication and External
Relations, har et særlig ansvar for oppfølging.

NBIM

Etterlevelsesfunksjonen i NBIM har et særlig ansvar
for oppfølging.

26.6.2018,
sist
oppdatert
6.12.2019

NBIM

Rapportering av etterlevelse inngår i ordinær
rapportering om virksomhetsrisiko og etterlevelse
Etterlevelsesfunksjonen i NBIM har et særlig ansvar
for oppfølging.
Rapportering av etterlevelse inngår i ordinær
rapportering om virksomhetsrisiko og etterlevelse

Rapportering av etterlevelse inngår i ordinær
rapportering om virksomhetsrisiko og etterlevelse
Etterlevelsesfunksjonen i NBIM har et særlig ansvar
for oppfølging.
Rapportering av etterlevelse inngår i ordinær
rapportering om virksomhetsrisiko og etterlevelse

2

For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at sentralbanksjefen 9.2.2011 vedtok et dokument «Overordnede
retningslinjer for reiser, representasjon og bevertning for ledelsen i Norges Bank». Retningslinjene gjelder blant annet for
ledergruppen i NBIM. Det er i dag det etiske regelverket som regulerer hvem som kan dekke utgifter for ansatte ved reiser.
Retningslinjene fra 2011 har ikke vært oppdatert etter endringene i det etiske regelverket, og er planlagt opphevet/endret.
Det er dermed reguleringen i det etiske regelverket som er det relevante utgangspunktet for de spørsmål som er reist i
denne saken.
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Guideline – Personal
trading

Guideline – Inside
Information Handling

Guideline – Expense
management

CCO NBIM

CCO NBIM

CFO NBIM

18.2.2019,
sist
oppdatert
26.3.2020

NBIM

1.11.2010,
sist
oppdatert
2.12.2019

NBIM

5.11.2010,
sist
oppdatert
28.2.2020

NBIM

Etterlevelsesfunksjonen i NBIM har et særlig ansvar
for oppfølging.
Rapportering av etterlevelse inngår i ordinær
rapportering om virksomhetsrisiko og etterlevelse
Etterlevelsesfunksjonen i NBIM har et særlig ansvar
for oppfølging.
Rapportering av etterlevelse inngår i ordinær
rapportering om virksomhetsrisiko og etterlevelse
NBIM Finance har et særlig ansvar for oppfølging.
Rapportering av etterlevelse inngår i ordinær
rapportering om virksomhetsrisiko og etterlevelse

Spørsmål 3.2:
Gjelder det etiske regelverket på området generelt og/eller er det forskjeller i hvilke regler som
gjelder generelt, for potensielle forretningsforbindelser og faktiske forretningsforbindelser? Hva
består i så fall disse forskjellene i?

Svar:
I «Etiske prinsipper for ansatte i Norges Bank» er det særlig punkt 9, 10, 11 og 12 som er relevante.
9. Håndtering av interessekonflikter
Punktet gir generelle prinsipper om håndtering av interessekonflikter, men inneholder i fjerde ledd
denne særbestemmelsen som blant annet gjelder forretningsforbindelser:
«I foretak innen finanssektoren eller i foretak som er forretningsforbindelser av Norges Bank
er eksterne tillitsverv og biverv ikke tillatt.»
Særbestemmelsen skyldes at muligheten for interessekonflikter anses som særlig stor i disse
tilfellene.
10. Gaver og personlige fordeler fra/til bankens forretningsforbindelser mv.
Hele punktet gjelder forretningsforbindelser, som er definert slik i første ledd andre setning:
«Med forretningsforbindelser menes eksterne forbindelser som banken har når den utøver sin
virksomhet.»
Regelverket skiller ikke mellom «potensielle forretningsforbindelser» og «faktiske
forretningsforbindelser». Siden forretningsforbindelser er definert som «eksterne forbindelser som
banken har …», er det naturlig å forstå at dette i utgangspunktet gjelder faktiske
forretningsforbindelser.
11. Adgang til å ta imot invitasjoner mv.
Første og andre ledd gjelder generelt, mens det i tredje ledd er en særbestemmelse om adgangen til
å ta imot invitasjon til måltider:
«Ansatte kan ta imot invitasjon til måltider fra bankens forretningsforbindelser bare dersom
måltidet naturlig inngår som del av et møte eller annen omstendighet som knytter seg til et
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oppdrag for Norges Bank, eller hvor formålet åpenbart ikke er å oppnå kontrakter med eller
særlige ytelser fra Norges Bank.»
Særbestemmelsen skyldes at muligheten for interessekonflikter anses som større når det gjelder
forretningsforbindelser.
12. Foredrag og undervisning
Punktet gjelder generelt, og har ingen bestemmelser som gjelder spesielt for forretningsforbindelser.

Spørsmål 3.3:
Representantskapet ber opplyst hvilke konkrete bestemmelser i Norges Banks etiske regelverk som
er relevante for bedømmelsen av om daglig leder av NBIM i forbindelse med deltakelse på nevnte
seminar kan ha handlet i strid med reglene. Det bes redegjort for hvilke vurderinger som er gjort opp
mot gjeldende regelverk i denne sammenheng.

Svar:
Relevante bestemmelser
Leder av NBIM rapporterer til Norges Banks hovedstyre, og er som ansatt i banken underlagt «Etiske
prinsipper for ansatte i Norges Bank». Hovedstyret har delegert til leder av NBIM å fastsette
nærmere regler for ansatte i NBIM. Dette gjøres gjennom styringsdokumenter benevnt Policies og
Guidelines, som regulerer dette mer i detalj.
De konkrete bestemmelsene som er mest relevante for besvarelsen av spørsmål 3.3 og 3.4 og for
bedømmelsen av om daglig leder har handlet i strid med regelverket, står i «Etiske prinsipper for
ansatte i Norges Bank».
1. Formål
Formålet med Etiske prinsipper er å ivareta et godt omdømme og allmennhetens tillit til
Norges Bank ved blant annet å sikre at bankens ansatte utfører sine oppgaver på en saklig og
uavhengig måte og at de ansatte opptrer lojalt overfor Norges Bank som arbeidsgiver. Etiske
prinsipper skal bidra til at det skapes en felles holdning til etiske problemstillinger blant de
ansatte, og de skal danne et felles grunnlag for nærmere regler og prosedyrer som fastsettes.
5. Generelle prinsipper
Alle har et ansvar for å bidra til at Norges Banks omdømme blir ivaretatt. Dette innebærer et
krav om å avstå fra ulovlige handlinger, herunder alle former for korrupsjon som for eksempel
å gi eller motta bestikkelser eller utilbørlige fordeler. Videre skal alle avstå fra bedrageri,
underslag mv. og annen tjenesteforsømmelse som kan svekke bankens anseelse. Ansvaret
innebærer videre et krav om å opptre etisk forsvarlig og å ha høy etisk bevissthet for øvrig.
[Første ledd]
9. Håndtering av interessekonflikter
Ansatte skal i sitt arbeid unngå avhengighet eller nærhet til personer, foretak eller
institusjoner utenfor Norges Bank, dersom forholdet er av en slik karakter at det kan svekke
tilliten til Norges Banks uavhengighet og autoritet. [Andre ledd]
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10. Gaver og personlige fordeler fra/til bankens forretningsforbindelser mv.
Ansatte skal avstå fra å motta gaver eller personlige fordeler til seg selv eller andre fra
bankens forretningsforbindelser. Med forretningsforbindelser menes eksterne forbindelser
som banken har når den utøver sin virksomhet. Det skal fastsettes nærmere regler og
prosedyrer for hva som anses som gaver og personlige fordeler, eventuelle unntak fra
forbudet, samt for registrering av eventuelle mottatte gaver og personlige fordeler.
Norges Bank skal generelt ikke gi gaver til forretningsforbindelser.
Det er under enhver omstendighet ikke tillatt å tilby eller på annen måte tilgodese
forretningsforbindelser noen form for fordeler for å oppnå – eller som kan oppfattes som
forsøk på å oppnå – avtaler eller personlige fordeler.
Forbudene omtalt i denne bestemmelsen gjelder uavhengig av fordelens økonomiske verdi og
selv om ytelse av fordelen ansees som kutyme i vedkommende miljø, land eller kultur.
11. Adgang til å ta imot invitasjoner mv.
Som ledd i bankens virksomhet kan ansatte delta på eksterne seminarer, møter og
arrangementer som er relevant for Norges Banks virksomhet og hvor deltakelse er i bankens
interesse.
Kostnader knyttet til reiser, møter, seminarer mv. skal som hovedregel dekkes av banken. Det
skal fastsettes nærmere regler om hvordan dette gjennomføres i praksis i forhold til ulike
typer arrangementer.
Ansatte kan ta imot invitasjon til måltider fra bankens forretningsforbindelser bare dersom
måltidet naturlig inngår som del av et møte eller annen omstendighet som knytter seg til et
oppdrag for Norges Bank, eller hvor formålet åpenbart ikke er å oppnå kontrakter med eller
særlige ytelser fra Norges Bank.
12. Foredrag og undervisning
Opplysningsvirksomhet innenfor bankens virkefelt inngår som del av Norges Banks oppgaver.
I den utstrekning det er forenlig med de løpende gjøremål i banken og det ellers finnes
hensiktsmessig ut fra bankens virksomhet og interesser, kan ansatte delta og representere
Norges Bank i forskjellige eksterne sammenkomster og bidra med foredrag el. Det forutsettes
at det på forhånd er innhentet samtykke fra leder av relevant organisatorisk enhet. [Første
ledd]

Behandling av invitasjon til konferansen
Det er en hovedoppgave for daglig leder for NBIM å delta på arrangementer og representere Norges
Bank i mange ulike sammenhenger, jf. også punkt 12. Den aktuelle bestemmelsen i punkt 9 andre
ledd pålegger ansatte aktsomhet i den forbindelse, men er ikke til hinder for deltagelse på seminarer
som «Back to University».
Invitasjoner til foredrag vurderes blant annet etter faglig innhold og i forhold til mulige
interessekonflikter. Alle mottatte invitasjoner til NBIM og leder av NBIM behandles ukentlig med
kommunikasjonsenheten (med leder kommunikasjonsenheten, rådgiver med ansvar for eksterne
relasjoner, leder og nestleder NBIM tilstede) og registreres. Invitasjonen til å delta i panelsamtale
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under «Back to University» fulgte denne prosessen. Det ble lagt vekt på at konferansen var i
samarbeid med et anerkjent universitet. Konferansen ble vurdert å ha høy faglig kvalitet og relevans,
og som en anledning til å representere fondet utad. Siden Slyngstad var bedt om å sitte i et panel
med et annet lands sentralbanksjef, ble forespørselen også diskutert med sentralbanksjefen.
Konferansen og Yngve Slyngstads deltagelse var planlagt i 2018, året før han sa opp sin stilling som
leder for NBIM. På det tidspunktet konferansen ble avholdt, hadde Yngve Slyngstad ikke kjennskap til
Nicolai Tangens kandidatur til stillingen som leder for NBIM.
AKO Capital/Tangen har hverken på det aktuelle tidspunkt, og heller ikke etter dette tidspunktet vært
vurdert som en av bankens forretningsforbindelser slik dette er definert i regelverket, se også svar på
spørsmål 1.9. Det har vært faglig kontakt mellom investeringsavdelingen i NBIM og AKO
Capital/Tangen. Leder av NBIM har i hovedsak hatt kontakt med Tangen i forbindelse med ulike
foredrag i etterkant av at Tangen selv var foredragsholder på Norwegian Financial Research
Conference (NFRC) i Norges Bank i august 2016. E-postene mellom Tangen og NBIMs leder er
oversendt til pressen og er også publisert på Norges Banks hjemmeside.

Deltagelse på konferansen
Dersom andre enn Norges Bank skal dekke kostnader knyttet til reiser, møter, seminarer mv., vil det
være et unntak fra hovedregelen i punkt 11 andre ledd.
Tredje ledd i punkt 11 i hovedstyrets «Etiske prinsipper for ansatte i Norges Bank» er en
særbestemmelse om adgangen til å ta imot invitasjon til måltider fra bankens
forretningsforbindelser. AKO Capital var/er ingen forretningsforbindelse, så dette leddet kommer
ikke til anvendelse.
Punkt 10 om gaver gjelder forretningsforbindelser, og bestemmelsene kommer derfor ikke direkte til
anvendelse.
Om dekning av utgifter til reise og opphold mv. vises til svar på spørsmål 3.4 nedenfor.

Spørsmål 3.4:
I hvilken grad er det i tråd med gjeldende etiske regelverk at noen av utgiftene knyttet til deltakelse
på seminar som omfatter opphold, underholdning og reise mv. ble dekket av Nicolai Tangen?

Svar:
De kostnader som ble dekket for leder NBIM (på linje med andre deltakere) av AKO Capital som
konferanseholder, knytter seg til måltider og losji, underholdningsinnslag under konferansen og
hjemreise.
Kostnader til hotellopphold, slik disse er presentert i ettertid, er innenfor reiseregulativet til NBIM.
Returreisen til leder NBIM ble dekket av AKO Capital, og var dermed et unntak fra hovedregelen i
punkt 11 andre ledd om at banken skal dekke kostnader til reiser, møter, seminarer mv.
Unntaksadgangen etter gjeldende regelverk må vurderes opp mot formålet med regelverket. Etter
punkt 1 første ledd i «Etiske prinsipper for ansatte i Norges Bank» er formålet «å ivareta et godt
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omdømme og allmenhetens tillit til Norges Bank». Etter punkt 5 første ledd i regelverket har alle «et
ansvar for å bidra til at Norges Banks omdømme blir ivaretatt».
Ved ordinær hjemreise ville leder av NBIM tatt tog til flyplass og så reist med ordinært rutefly. Ved
valg av alternativet med privatfly i regi av AKO ble reisen mer effektiv og en arbeidsdag spart.
Returreisen fra seminaret med privatfly var uvanlig sammenlignet med praksis for reiser i Norges
Bank. Selv om dette ikke er et brudd på ordlyden i den konkrete bestemmelsen i punkt 11 andre
ledd, er likevel vurderingen at bruk av unntaksadgangen i dette tilfellet skulle vært unngått for å
være i tråd med formålsbestemmelsen om å ivareta et godt omdømme og allmenhetens tillit til
Norges Bank. Leder NBIM har offentlig gitt uttrykk for at han har utvist dårlig dømmekraft ved å
akseptere flyturen og la utgiftene dekkes av konferansen. Norges Bank har besluttet å dekke disse
utgiftene forbundet med konferansen.
Hovedstyret vil i lys av denne saken vurdere behovet for å klargjøre aktuelle bestemmelser i «Etiske
prinsipper for ansatte i Norges Bank».

Spørsmål 3.5:
På hvilken måte er etisk regelverk reflektert i stillingsinstruks for daglig leder for NBIM?

Svar:
Stillingsinstruksen for daglig leder for NBIM («Job description for the Chief Executive Officer of
Norges Bank Investment Management (NBIM)”) ble sist oppdatert av hovedstyret 29. april 2020 etter
at et utkast ble sendt Finansdepartementet til orientering 30. mars 2020.
I første avsnitt under punkt 1. «Principal duties» står det blant annet:
“The Chief Executive Officer shall adhere to principles and instructions from the Executive
Board,…”
Det følger direkte av dette at daglig leder for NBIM skal følge «Etiske prinsipper for ansatte i Norges
Bank» som er fastsatt av hovedstyret.
I stillingsinstruksen står det også i punkt 8. «Risk and compliance»:
“The Chief Executive Officer is responsible for establishing internal risk and compliance
systems and procedures, appropriate for the Fund and the portfolios under management. This
includes:
[...]
•

Establish appropriate requirements and procedures governing the code of conduct of
NBIM employees in accordance with the ethical rules laid down by the Executive Board
and ensure such rules are observed;”

Stillingsinstruksen pålegger dermed leder NBIM å utarbeide utfyllende etisk regelverk, og iverksette
tiltak for etterlevelse av regelverket.
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l.

ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1.1

AVTALENSOMFANG

Avtalen gjelder levering av tjenester knyttet til utrednings- og utviklingsoppgaver fra
Konsulenten hvor Konsulenten skal levere og væreansvarlig for et selvstendig sluttresultat,
heretter kalt oppdraget.
Kunden har fremstilt sine behov og krav i bilag l.
Konsulenten har spesifisert gjennomføringen av oppdraget i bilag 2.

Omfangetog gjennomføringenav oppdraget er nærmerebeskrevet i de bilagenesom
nedenfor er inkludert i avtalen.

Med avtalen menes denne generelle avtaleteksten med bilag.
1.2

1.3

BILAG TIL AVTALEN

Alle rubrikker skal værekrysset av (Ja eller Nei):

Ja

Bilag l: Kundens beskrivelse av oppdraget

x

Bilag 2: Konsulentens spesifikasjon av oppdraget

x

Bilag 3: Prosjekt- og fremdriftsplan

x

Bilag 4: Administrative bestemmelser

x

Bilag 5: Samlet pris og prisbestemmelser

x

Bilag 6: Endringer i den generelle avtaleteksten

x

Bilag 7: Endringer i ytelsen etter avtaleinngåelsen

x

Bilag 8: Databehandleravtale

x

Bilag 9: Møtereferat

x

Nei

TOLKNING - RANGORDNING

Endringertil den generelle avtaleteksten skal samles i bilag6, med mindre den generelle
avtaleteksten henviserslike endringertil et annet bilag. Ved motstrid skal følgende
tolkningsprinsipper legges til grunn:
l. Den generelle avtaleteksten går foran bilagene.
2. Bilag l går foran de øvrige bilagene.

3. l den utstrekning det fremgårklart og utvetydig hvilket punkt eller hvilke punkter som er endret,
erstattet eller gjort tillegg til, skal følgende motstridprinsipper gjelde:
a) Bilag 2 gårforan bilag l.
b) Bilag 6 gårforan den generelle avtaleteksten.
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c) Hvis den generelle avtaleteksten henviser endringer til et annet bilag enn bilag 6, går
slike endringerforan den generelle avtaleteksten.
d) Bilag 7 går foran de øvrige bilagene

1. 4

FREMDRIFTSPLAN OG LEVERINGSDAG

Konsulenten skal utføreoppdraget i henholdtil fremdriftsplanen i bilag3,
Omfatter oppdraget flere leveranser eller delleveranser, skal det i bilag 3 angis leveringsdag
for den enkelte leveranse.

1. 5

PARTENESREPRESENTANTER

Hver av partene skal ved inngåelsen av avtalen oppnevne en representant som er

bemyndigettil å opptre påvegne av partene i saker som angåravtalen. Bemyndiget
representant for partene, og prosedyrer og varslingsfristerfor eventuell utskiftningav disse,
spesifiseres nærmerei bilag 4.
1. 6

NØKKELPERSONELL

Konsulentens nøkkelpersonelli forbindelse med utførelsenav oppdraget skal fremgå av bilag
4.
Skifte av nøkkelpersonell hos Konsulenten skal godkjennes av Kunden. Godkjennelse kan
ikke nektes uten saklig grunn.
Ved bytte av personell som skyldes Konsulenten, bærerKonsulenten kostnadeneved
kompetanseoverføringtil nytt personell.

2.

ENDRING,STANSINGOG AVBESTILLING

2. 1

ENDRINGAVYTELSENETTERAVTALEINNGÅELSEN

Hvis Kunden etter at avtalen er inngått, har behov for å endre kravene til ytelsene eller

andreforutsetningerfor avtalen påen slik måte at ytelsenes karakter eller omfangblir
annerledes enn avtalt, kan Kunden be om endringsavtale.
Ved krav om endringer kan Konsulenten kreve justeringer i vederlag eller tidsplaner hvis han
sannsynliggjør et grunnlag for slike justeringer. Krav om justert vederlag eller tidsplan må

fremsettes senest samtidigmed Konsulentens svar på Kundensanmodningom
endringsavtale.

Endringerav eller tillegg til den avtalte ytelsen skal avtales skriftlig. Konsulenten skal føreen

fortløpendekatalogover slike endringersom utgjørbilag1, og uten ugrunnet opphold gi
Kunden en oppdatert kopi.
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Kunden kan kreve at oppdraget reduseres eller økesinntil tilsvarende 20 (tjue) prosent av
vederlaget for hele oppdraget. Prisen skat i såfall endres tilsvarende reduksjonen eller
økningen. Konsulenten kan ikke kreve kompensasjon for slik eventuell reduksjon.
Konsulenten kan si opp avtalen med 30 (tretti) dagers varsel, hvis Kunden reduserer eller

økeroppdragets innhold eller omfang med mer enn 20 (tjue) prosent.
2. 2

MIDLERTIDIGSTANSINGAVOPPDRAGET

Kunden kan med minimum 5 (fem) kalenderdagers skriftlig varsel kreve at gjennomføringen
av oppdraget stanses midlertidig. Det skal opplyses nåroppdraget skal stanses og nårdet er
planlagt gjenopptatt.
Ved midlertidig stans skal Kunden erstatte:

a) Konsulentens dokumenterte kostnader knyttet til omdisponering av personell.
b) Andre direkte kostnader som Konsulenten påføressom følgeav stansingen.
2. 3

AVBESTILLING

Oppdraget kan avbestilles av Kunden med 30 (tretti) dagersskriftlig varsel.
Ved avbestillingføroppdraget er fullførtskal Kunden betale:
a) Det beløp Konsulenten har til gode for allerede utført arbeid.

b) Konsulentens dokumenterte merkostnader knyttet til omdisponering av personell.
c) Andre direkte kostnader som Konsulenten påføressom følge av avbestillingen.
d) Etgebyrpå4 (fire) prosent av avtalt vederlagfor hele oppdraget.

3.

KONSULENTENS PLIKTER

3. 1

KONSULENTENSANSVAROG KOMPETANSE

Oppdragetskal gjennomføresi samsvar med avtalen og skal utføresprofesjonelt, effektivt,
og med høyfaglig standard.
Konsulenten skal lojalt samarbeide med Kunden, og ivareta Kundens interesser.
Henvendelser fra Kunden skal besvares uten ugrunnet opphold.
Konsulenten skal uten ugrunnet opphold varsle om forhold som Konsulenten forståreller
børforstå at kan få betydning for oppdragets gjennomføring, herunder eventuelle
forventede forsinkelser.
3. 2

BRUK AV STANDARDER/METODER

Konsulenten skal benytte de standarder og/eller metoder eller lignende som Kunden
eventuelt har angitt i bilag l.
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Kundenskal gis mulighettil å kontrollere og etterprøveKonsulentensarbeid og at oppgitte
standarder/metoder følges.
3. 3

BRUK AV UNDERLEVERANDØRER

Konsulentensbruk og utskifting av eventuell underleverandørskal godkjennes skriftlig av
Kunden. Godkjennelse kan ikke nektes uten sakliggrunn.
Godkjente underleverandørskal angis i bilag 4.
3.4

LØNNS-OGARBEIDSVILKÅR

For avtaler som omfattes av forskrift 8. februar 2008 nr. 112 om lønns- og arbeidsvilkår i
offentlige kontrakter, gjelder følgende:
Konsulenten skal på områder dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale sørgefor at
egne og eventuelle underleverandørersansatte som direkte medvirker til å oppfylle
Konsulentens forpliktelser under denne avtalen, ikke har dårligere lønns- og arbeidsvilkår
enn det som følgerav forskriften som allmenngjørtariffavtalen. Påområder som ikke er
dekket av atlmenngjort tariffavtale, skal Konsulenten sørgefor at de samme ansatte ikke har
dårligerelønns-og arbeidsvilkårenn det som følgerav gjeldende landsomfattende
tariffavtale for den aktuelle bransje. Dette gjelder for arbeid utført i Norge.
Alle avtaler Konsulenten inngår, og som innebærerutførelseav arbeid som direkte
medvirker til å oppfylle Konsulentens forpliktelser under denne avtalen, skal inneholde
tilsvarende betingelser.
Dersom Konsulenten ikke oppfyller denne forpliktelsen, har Kunden rett til å holde tilbake

deler av kontraktssummen, tilsvarende ca. 2 (to) ganger innsparingen for Konsulenten, inntil
det er dokumentert at forholdet er bragt i orden.

Oppfyllelse av Konsulentens forpliktelser som nevnt ovenfor skal dokumenteres i bilag 6 ved
enten en egenerklæringeller tredjepartserklæringom at det er samsvar mellom aktuell
tariffavtale og faktiske lønns- og arbeidsvilkår for oppfyllelse av Konsulentens og eventuelle
underleverandørers forpliktelser.

Konsulenten skal på forespørsel fra Kunden legge frem dokumentasjon om de lønns- og
arbeidsvilkårsom blir benyttet. Kunden og Konsulenten kan hver for seg kreve at
opplysningene skal legges frem for en uavhengig tredjepart som Kunden har gitt i oppdrag å
undersøkeom kravene i denne bestemmelsen er oppfylt. Konsulenten kan kreve at
tredjeparten skal ha undertegnet en erklæringom at opplysningene ikke vil bli benyttet for
andre formål enn å sikre oppfyllelse av Konsulentens forpliktelse etter denne bestemmelsen.
Dokumentasjonsplikten gjelder også underleverandører.

Nærmerepresiseringer om gjennomføring av dette punkt 3. 4 kan avtales i bilag 4.
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3. 5

FRI PROGRAMVARE

Med fri programvare menes programvare som blir tilbudt under alminnelig anerkjente frie
programvarelisenser.

Hvis det skal benyttes fri programvare i forbindelse med oppdraget, skal dette spesifiseres i
bilag 2, og kopi av de lisensbetingelsene som gjelder for den aktuelle frie programvaren (fri
programvare-lisens) skal vedlegges.

Konsulenten skal påse at det ikke benyttes fri programvare med lisensbetingelser som er
uforenlige med kravene til leveransen, eller som er uforenlige med lisensbetingelsene som
gjelder for annen programvare som inngåri leveransen.
Konsulenten skal bare benytte fri programvare som etter en forsvarlig vurdering fra
Konsulentens side ikke krenker tredjeparts rettigheter, og som tilbys under alminnelig
anerkjente lisenser for fri programvare.

For de deler av leveransen som er basert på fri programvare, herunder tilpasning og
videreutviklingav denne, får Kunden de rettigheter som er nødvendigefor å kunne
videredistribuere resultatet underden aktuelle lisensen for fri programvare, eller under en
kompatibel fri programvare-lisens hvis dette er spesifisert i bilag 2. Rettighetene omfatter
tilgang til kildekode med tilhørende spesifikasjoner og dokumentasjon.
3. 6

INFORMASJONSSIKKERHET

Konsulenten skal iverksette forholdsmessige tiltak for å ivareta krav til informasjonssikkerhet
i forbindelse med gjennomføringav Oppdraget.
Dette innebærerat Konsulenten skal iverksette forholdsmessige tiltak for å sikre

konfidensialitet av Kundens data samt tiltak for å sikre at data ikke kommer på avveie.
Videre skal Konsulenten iverksette forholdsmessige tiltak mot utilsiktet endring og sletting
av data samt mot angrep av virus og annen skadevoldende programvare.
Dersom Kunden har nærmerekrav til hvorledes informasjonssikkerheten skal ivaretas fra
Konsulenten side, skal Kunden angi dette i bilag l.
Konsulenten plikter å holde Kundens data atskilt fra eventuelle tredjeparters data for å
redusere faren for beskadigelse av data og/eller innsyn i data. Med atskilt forstås at

nødvendigetekniske tiltak som sikrer data mot uønsket endring og innsyn, er iverksatt og
opprettholdt. Som uønsket endring og innsyn anses også tilgang fra ansatte hos Konsulenten
eller andre som ikke har behov for informasjonen i sitt arbeid for Kunden.
Dersom Kunden har nærmerekrav til hvorledes Konsulenten skal ivareta kravet til

atskillelses av data, skal Kunden angi dette i bilag l.

Konsulenten skal påse at leverandører av tredjepartsleveranser foretar tilstrekkelig og
nødvendig sikring av Kundens data.
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Dersom Kunden har nærmerekrav til hvorledes Konsulenten skal påse at leverandør(er) av
tredjepartsleveranser foretar tilstrekkelig og nødvendig sikring av Kundens data, skal Kunden
angi dette i bilag l.
3. 7

PERSONOPPLYSNINGER

Dersom Konsulenten ved utførelsen av Oppdraget skal behandle personopplysninger, skal
Konsulenten i bilag 2 beskrive hvordan tilfredsstillende behandlingi tråd med
personopplysningsregelverket skal oppnås og gjennomføres. Dette omfatter blant annet
krav til innebygget personvern. Dette gjelder uavhengig av om Kunden har stilt krav om
dette i bilag l.

Dersom Kunden har nærmerekrav knyttet tit Konsulentens informasjonssikkerhetstiltak, skal
Kunden angi dette i bilag l.
Dokumentasjon vedrørende informasjonssystemet og sikkerhetstiltakene er tilfredsstillende

skal på forespørsel væretilgjengelig for Kunden og dennes revisorer, samt for Datatilsynet
og Personvernnemnda. Dersom Kunden harnærmeredokumentasjonskrav knyttet til
informasjonssystemet og sikkerhetstiltakene, skal Kunden angi dette i bilag l. Dersom
Kunden ber om informasjon for å gjennomføre vurdering av personvernkonsekvenser («Data
Protection ImpactAssessments»), skal Konsulenten bistå med å fremskaffeslik informasjon.
Konsulenten kan ikke overlate personopplysningertil andrefor lagring, bearbeidelseeller
sletting uten at det påforhånd er innhentet særligeller generell skriftlig tillatelse til dette fra
Kunden. Konsulenten skal sørgefor at eventuelle underleverandørerKonsulenten benytter,
og som behandler personopplysninger, påtar seg tilsvarende forpliktelser som i avtalens

punkt 6. 2. Dersom det er innhentet særligeller generell skriftligtillatelse, skal Konsulenten
underrette Kunden om eventuelle planer om å benytte andre databehandlere eller utskifting
av databehandlere, og dermed gi Kunden muligheten til å motsette seg slike endringer.
Underleverandører som er godkjent av Kunden skal fremgå av bilag 5.
Personopplysninger skal ikke overføres til land utenfor EØS-områdetuten

overføringsgrunnlagog dokumentasjon som påviserat vilkårenefor å benytte
overføringsgrunnlaget er oppfylt. Konsulenten skal i et slikt tilfelle dokumentere dette i bilag
2.

Dersom oppdragetgårut på å behandlepersonopplysninger påvegne av Kunden, plikter
Kunden og Konsulenten å inngå en databehandleravtale i samsvar med
personopplysningslovgivningen. Dersom Kunden ikke har utarbeidet et utkast til

databehandleravtale, skal Konsulenten legge ved et utkast som vedlegg til bilag 2.
Databehandleravtale må væreinngått førbehandlingen av personopplysninger påbegynnes.
Dersom partene har inngåtten databehandleravtale, har databehandleravtalenforrangved
eventuell motstrid med avtalens bestemmelser knyttet til behandlingav
personopplysninger.
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Partenes erstatningsansvarfor skadesom rammer den registrerte eller andrefysiske
personer og som skyldes overtredelse av personvernforordningen (forordning 2016/679),
personopplysningsloven med forskrifter eller annet regelverk som gjennomfører
personvernforordningen, følger bestemmelsene i personvernforordningen artikkel 82.
Erstatningsbegrensningen i punkt 8. 5. 6 kommer ikke til anvendelse for ansvar som følgerav
personvernforordningen artikkel 82.
Partene er hver for seg ansvarlige for overtredelsesgebyr ilagt i henhold til
personvernforordningens art. 83.

4.

KUNDENS PLIKTER

4. 1

KUNDENS ANSVAR OG MEDVIRKNING

Kunden skal lojalt medvirke til oppdragets gjennomføring.
Henvendelser fra Konsulenten skal besvares uten ugrunnet opphold.
Kunden skal uten ugrunnet opphold varsle om forhold som Kunden forstår eller børforstå at
kan få betydning for oppdragets gjennomføring, herunder eventuelle forventede
forsinkelser.

4. 2

BRUK AV TREDJEPART

Kunden kan fritt engasjeretredjepart til å biståseg i forbindelse med sine oppgaver under
avtalen. Konsulenten skal varsles om engasjementet. Konsulenten kan motsette seg
engasjementet hvis han påviserat det vil medførevesentligforretningsmessigulempe for
ham.

Tredjepart som benyttes, skal angis i bilag4.

5.

PARTENES PLIKTER

5. 1

MØTER

Dersom en part finnerdet nødvendig,kan parten med minst 3 (tre) virkedagersvarsel
innkalle til møte med den annen part for å drøfte avtaleforholdet og måten avtaleforholdet
blir gjennomførtpå.
Annen frist og rutiner for møtene kan avtales i bilag 4.
5. 2

ANSVARFORUNDERLEVERANDØR
OGTREDJEPART

Dersom en av partene engasjerer tredjepart eller underleverandørtil å utføre
arbeidsoppgaver som følger av denne avtalen, er parten fullt ansvarlig for utførelsen av disse
oppgavene på samme måte som om parten selv stod for utførelsen.
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5. 3

RISIKOOG ANSVAR FOR KOMMUNIKASJON OG DOKUMENTASJON

Begge parter skal sørgefor forsvarlig kommunikasjon, oppbevaring og sikkerhetskopiering av
dokumenter og annet materiale av betydning for oppdraget uansett form, herunder e-post
og annet elektronisk lagret materiale.

Konsulenten har risikoen og ansvaret for ålt materiale uansett form, som skades eller
ødelegges mens de befinner seg under Konsulentens kontroll.
5. 4

TAUSHETSPLIKT

Informasjon som partene blir kjent med i forbindelse med avtalen og gjennomføringen av
avtalen skal behandles konfidensielt, og ikke gjørestilgjengelig for utenforstående uten
samtykke fra den annen part.

Hvis Kunden er en offentligvirksomhet, er taushetsplikt etter denne bestemmelsen ikke mer
omfattende enn det som følger av lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i

forvaltningssaker (forvaltningsloven) eller tilsvarende sektorspesifikk regulering.
Taushetsplikt etter denne bestemmelsen er ikke til hinder for utlevering av informasjon som
kreves fremlagt i henhold til lov eller forskrift, herunder offentlighet og innsynsrett som

følgerav lov 19. mai 2006 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova).
Om mulig, skal den annen part varsles førslik informasjon gis.
Taushetsplikten er ikke til hinder for at opplysningene brukes når ingen berettiget interesse

tilsier at de holdes hemmelig, for eksempel nårde er alminnelig kjent eller alminnelig
tilgjengelig andre steder.

Partene skal ta nødvendige forholdsregler for å sikre at uvedkommende ikke får innsyn i eller
kan bli kjent med taushetsbelagt informasjon.

Taushetsplikten gjelder partenes ansatte, underleverandører og tredjeparter som handler på
partenes vegne i forbindelse med gjennomføring av avtalen. Partene kan bare overføre

taushetsbelagt informasjon til slike underleverandører ogtredjeparter i den utstrekning
dette er nødvendigfor gjennomføring av avtalen, forutsatt at disse pålegges plikt om
konfidensialitet tilsvarende dette punkt 5. 4.

Taushetsplikten er ikke til hinder for at partene kan utnytte erfaring og kompetanse som
opparbeidesi forbindelse medgjennomføringenav avtalen.
Taushetsplikten gjelder ogsåetter at avtalen er opphørt.Ansatte eller andre som fratrer sin
tjeneste hos en av partene, skal påleggestaushetsplikt ogsåetter fratredelsen om forhold
som nevnt ovenfor. Taushetsplikten opphører fem (5) år etter leveringsdag, med mindre
annet følger av lov eller forskrift.
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5. 5

SKRIFTLIGHET

Alle varsler, krav eller andre meddelelser knyttet til denne avtalen skal gis skriftlig til den
postadressen eller elektroniske adressen som er oppgitt på avtalens forside, med mindre
partene har avtalt noe annet i bilag 3 for den aktuelle type henvendelse.

6.

VEDERLAG OG BETALINGSBETINGELSER

6. 1

VEDERLAG

Alle priser og nærmerebetingelser for det vederlaget Kunden skal betale for Konsulentens
ytelser, fremgår av bilag 5.

Utlegg, inklusive reise- og diettkostnader, dekkes bare i den grad de er avtalt. Reise- og
diettkostnader skal spesifiseres særskilt,og dekkes etter statens gjeldende satser hvis ikke
annet er avtalt. Reisetid faktureres bare hvis det er avtalt i bilag 5.

Med mindre annet er angitt i bilag5, er alle priser oppgitt eksklusive merverdiavgift. Alle
priser er i norske kroner.

Dersom vederlaget skal baseres påløpendetimer, skal et estimat for antall timer angis i bilag
5. Dersom Konsulenten ser at estimatet vil overskrides med mer enn 10 (ti) prosent, skal
Konsulenten straks varsle Kunden skriftlig. l varselet skal Konsulenten angi årsaken til
overskridelsen, samt estimert tid for gjenstående arbeid. Eventuell prisreduksjon ved
overskridelse av estimat er angitt i bilag 5.
6. 2

FAKTURERING

Vederlag og utlegg skal faktureres til detider som fremgår av bilag5. Vederlag basert på
løpendetimer faktureres etterskuddsvis pr. måned hvis ikke annet er avtalt i bilag5. l såfall
skal fakturert beløp gjelde den tid som er medgått frem til faktureringstidspunktet, samt
eventuell dekning av utgifter påløpt i samme tidsrom.

Betaling skal skje etter faktura per 30 (tretti) kalenderdager. Konsulentens fakturaer skal
spesifiseresog dokumenteres slik at Kundenenkelt kan kontrollere fakturaen i forhold til det

avtalte vederlag. Alle fakturaer for løpendetimer skal værevedlagt detaljert spesifikasjon
over påløpte timer. Utlegg skal angis særskilt.

Det er et krav at leverandøren bruker elektronisk faktura i godkjent standardformat i
henhold til forskrift av 2. april 2019 om elektronisk faktura i offentlige anskaffelser.
Dersom leverandøren ikke etterkommer krav om bruk av elektronisk faktura, kan
oppdragsgiveren holde tilbake betaling inntil elektronisk faktura i godkjent standardformat
leveres. Oppdragsgiveren skal uten unødigopphold gi melding om dette. Dersom slik
melding er gitt, løper opprinnelig betalingsfrist fra tidspunktet elektronisk faktura i godkjent
standardformat er levert.
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Dersom opplysninger i faktura eller fakturagrunnlag inneholder opplysninger som er

underlagt lovbestemt taushetsplikt, og det vil værefare for avsløringav slike opplysninger,
kan krav om elektronisk faktura fravikes, med mindre det finnes tilfredsstillende tekniske
sikringsløsningersomivaretar konfidensialitet.
Betalingsplan og øvrige betalingsvilkår fremgår av bilag 5.
Konsulenten må selv bæreeventuelle kostnader som leveranse av elektronisk faktura måtte
medføre for denne.

6.3

FORSINKELSESRENTE

Hvis Kunden ikke betaler til avtalt tid, har Konsulenten krav på rente av det beløpsom er
forfalt til betaling, i henhold til lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket
betaling m. m. (forsinkelsesrenteloven).
6. 4

BETALINGSMISLIGHOLD

Hvis forfalt vederlag med tillegg av forsinkelsesrenter ikke er betalt innen 30 (tretti)
kalenderdagerfra forfall, kan Konsulenten sende skriftlig varsel til Kunden om at avtalen vil
bli hevet dersom oppgjørikke er skjedd innen 60 (seksti) kalenderdageretter at varselet er
mottatt.

Heving kan ikke skje hvis Kundengjøropp forfalt vederlag med tillegg avforsinkelsesrenter
innen fristens utløp.
6. 5

PRISENDRINGER

Prisene kan endres i den utstrekning regler eller vedtak for offentlige avgifter endres med
virkning for Konsulentens vederlag eller kostnader.

Timeprisen kan under enhver omstendighet endres hvert årsskifte, begrenset oppad til et
beløp som tilsvarer økningen i Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks (hovedindeksen),
førstegang med utgangspunkt i indeksen for den måned avtalen ble inngått, med mindre
annen indeks er avtalt i bilag 5.

Eventuelle andre bestemmelser om prisendringerfremgårav bilag5.

7.

OPPHAVS- OG EIENDOMSRETT

Eiendomsrett, opphavsrett og andre relevante materielle og immaterielle rettigheter til
oppdragets resultater tilfaller Kunden når betaling er skjedd, med mindre annet er avtalt i

bilag 6, og med de begrensninger som følger av annen avtale eller ufravikelig lov.
Rettigheteneomfatter ogsårett til endringogvidereoverdragelse,jf. lov av 15.juni 2018 nr.
40 om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven) § 68.
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Konsulenten beholder rettighetene til egne verktøy og metodegrunnlag. Begge parter kan
også utnytte generell kunnskap (know-how) som ikke er taushetsbelagt og som de har
tilegnet seg i forbindelse med oppdraget.

8.

KONSULENTENS MISLIGHOLD

8. 1

HVA SOM ANSES SOM MISLIGHOLD

Det foreligger mislighold fra Konsulentens side hvis ytelsen ikke er i samsvar med de

funksjoner, krav og frister som er avtalt. Det foreligger også mislighold dersom Konsulenten
ikke oppfyller øvrigeplikter etter avtalen.

Detforeligger likevel ikke mislighold hvis situasjonen skyldes Kundensforhold eller force
majeure.

Kunden skal reklamere skriftlig uten ugrunnet opphold etter at misligholdet er oppdaget
eller burde værtoppdaget.
8.2

VARSLINGSPLIKT

Hvis Konsulentens ytelser ikke kan leveres som avtalt, skal Konsulenten så raskt som mulig gi
Kunden skriftlig varsel om dette. Varselet skal angi årsak til problemet og så vidt det er mulig
angi nårytelsen kan leveres. Tilsvarende gjelder hvis det må antas ytterligere forsinkelser
etter at første varsel er gitt.
8. 3

TlLLEGGSFRIST

Konsulenten kan be om tilleggsfrist som mågodkjennes skriftlig av Kundenfor å kunne
gjøres gjeldende.

For den perioden tilleggsfristen løper, kan Kunden ikke gjøregjeldende dagbot eller
erstatning.

Tilleggsfrist har ingen virkning for Kundens rett til dagbot eller erstatning som er opparbeidet
førtilleggsfristen.
8. 4

AVHJELP

Konsulenten skal påbegynne og gjennomføre arbeidet med å avhjelpe misligholdet uten
ugrunnet opphold, ved utbedring, omlevering eller tilleggslevering uten ekstra kostnad for
Kunden.
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8.5

SANKSJONERVEDMISLIGHOLD

8.5. 1

Tilbakehold av ytelser

Ved Konsulentensmislighold kan Kunden holde betalingentilbake, men ikke åpenbartmer
enn det som er nødvendigfor å sikre Kundenskrav som følgerav misligholdet. Konsulenten
kan ikke holde tilbake ytelser som følge av Kundens mislighold med mindre misligholdet er
vesentlig.
8. 5. 2

Dagbot ved forsinkelse

Blir ikke avtalt tidspunkt for levering, eller annenfrist som partene i bilag3 har knyttet
dagbøtertil, overholdt, og det ikke skyldes force majeure eller Kundens forhold, foreligger
en forsinkelse fra Konsulentens side som gir grunnlagfor dagbot.
Dersom Konsulenten førlevering er forsinkettil milepælersom partene har knyttet dagbøter
til, såforskyves de senere frister tilsvarende det antall kalenderdagerdagboten har løpt.
Dersom Konsulenten gjennom forsering oppnår å levere en senere milepæltil opprinnelig
avtalt tid, bortfaller tidligere påløpte dagbøter.

Dagboten påløperautomatisk. Dagboten utgjør0, 15 prosent av samlet vederlagfor
leveransen (kontraktssummen) ekskl. merverdiavgift for hver kalenderdag forsinkelsen
varer, men begrenset til maksimalt 100 (hundre) kalenderdager.
Andre dagbotsatser, annet beregningsgrunnlag og annen løpetid for dagboten kan avtales i
bilags.

Sålenge dagboten løper,kan Kunden ikke heve avtalen. Dennetidsbegrensningengjelder
imidlertid ikke hvis Konsulenten, eller noen denne svarer for, hargjort segskyldigi forsett
eller grov uaktsomhet.

Hvis bare en del av den avtalte ytelsen er forsinket, kan Konsulenten kreve en nedsettelse av

dagboten som står i forhold til Kundensmulighettil å nyttiggjøreseg den del avytelsen som
er levert.
8. 5. 3

Prisavslag

Hvis det tross gjentatte forsøkikke har lykkes Konsulenten å avhjelpe en mangel, kan
Kunden kreve forholdsmessigavslag i kontraktssummen. Prisavslager kompensasjonfor
redusert verdi av det leverte, og er uavhengig av eventuell erstatning.
8. 5. 4

Heving

Dersom det foreligger vesentlig mislighold, kan Kunden etter å ha gitt Konsulenten skriftlig
varsel og rimeligfrist til å bringeforholdet i orden, heve avtalen med øyeblikkeligvirkning.
Kunden kan heve hele eller deler av avtalen med øyeblikkeligvirkning hvisytelsen er
vesentligforsinket. Vesentligforsinkelse foreligger nårlevering ikke er skjedd nårmaksimal
dagbot er nådd, eller etter utløpet av en tilleggsfrist hvis den utløper senere.
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Hvis det som er prestert frem til hevingstidspunktet er av en slik art at Kunden har lite eller

ingen nytte av det presterte på hevingstidspunktet, kan Kunden i forbindelse med heving
kreve tilbakebetaltvederlagfor løpendetimer og eventuelle utgifter som Konsulenten har
mottatt underavtalen, med tillegg av renter, tilsvarende NIBORpluss l (en) prosent, fra det
tidspunkt betaling er skjedd. For øvrigskat Kunden, i den utstrekning Kunden kan utnytte
disseytelsene som forutsatt, betalefor ytelser som var prestert førhevingstidspunktet med
fradrag av prisavslag i henhold til punkt 8.5. 3,
8.5. 5

Erstatning

Kunden kan kreve erstattet ethvert direkte tap, herunder merkostnader Kunden fårved
dekningskjøp, tap som skyldes merarbeid og andre direkte kostnader i forbindelse med

forsinkelse, mangel eller annet mislighold iht. punkt 8. 1, med mindre Konsulenten godtgjør
at misligholdet eller årsaken til misligholdet ikke skyldes Konsulenten.
Dagbøter kommer til fradrag i eventuell erstatning for samme forsinkelse.
8. 5. 6

Erstatningsbegrensning

Erstatning for indirekte tap kan ikke kreves. Indirekte tap omfatter, men er ikke begrenset til,
tapt fortjeneste av enhver art, tapte besparelser, tap av data, og krav fra tredjeparter med
unntak av idømterstatningsansvarfor rettsmangler.
Samlet erstatning i avtaleperioden er begrenset til et beløp som tilsvarer kontraktssummen
ekskl. merverdiavgift eller et avtalt estimat for oppdraget.

Dissebegrensningenegjelder imidlertid ikke hvis Konsulenten eller noen denne svarerfor,
har utvist grov uaktsomhet eller forsett.

9.

KUNDENS MISLIGHOLD

9. 1

HVASOMANSESSOMMISLIGHOLD

Det foreligger misligholdfra Kundensside hvis Kunden ikke oppfyller sine plikter etter
avtalen.

Det foreligger likevel ikke mislighold hvis situasjonen skyldes Konsulentensforhold, eller
forhold som anses som force majeure.
Konsulenten skal reklamere skriftlig uten ugrunnet opphold etter at misligholdet er
oppdaget eller burde værtoppdaget.

SIDE17 AV20

SSA-0Generell avtaletekst 2018 (bokmål). Sist oppdatert 08.05. 2019.

9. 2

VARSLINGSPLIKT

Hvis Kunden ikke kan overholde sine plikter etter avtalen, herunder frister, skal Kunden så

raskt som mulig gi Konsulenten skriftlig varsel om dette. Varselet skal angiårsaktil
problemet og såvidt mulig angi når Kunden igjen kan overholde avtalt plikt.
9. 3

BEGRENSNINGl KONSULENTENSTILBAKEHOLDSRETT

Konsulenten kan ikke holde tilbake ytelser som følge av Kundens mislighold, med mindre
misligholdet er vesentlig.
9.4

ERSTATNING

Konsulenten kan kreve erstattet ethvert direkte tap som følger av mislighold iht. punkt 9. 1,
med mindre Kunden godtgjør at misligholdet eller årsaken til misligholdet ikke skyldes
Kunden.

Erstatningsbegrensningen i punkt 8. 5. 6 gjelder tilsvarende.

10.

ØVRIGEBESTEMMELSER

10. 1

FORSIKRINGER

Hvis Kunden er en offentlig virksomhet, står Kunden som selvassurandør. Hvis Kunden ikke

står som selvassurandør, plikter Kunden å ha forsikringer som er tilstrekkelige til å dekke de
kravene fra Konsulenten som følger av Kundens risiko eller ansvar etter denne avtalen
innenfor rammen av alminnelige forsikringsvilkår.

Konsulenten plikter å ha forsikringersom er tilstrekkelige til å dekke ethvert kravfra Kunden
som følgerav Konsulentens risiko eller ansvar etter denne avtalen innenfor rammen av

alminnelige forsikringsvilkår. Denne forpliktelsen anses som oppfylt dersom Konsulenten
tegner ansvars-og risikoforsikring på vilkår som anses som ordinæreinnenfor norsk
forsikringsvirksomhet.
10. 2

OVERDRAGELSE AV RETTIGHETER OG PLIKTER

l den grad Kunden er en offentlig virksomhet, kan Kunden overdra sine rettigheter og plikter
etter denne avtalen til annen offentlig virksomhet. Den virksomheten som fårrettigheter og
plikter overdratt, er berettiget til tilsvarende vilkår, såfremt avtalens rettigheter og plikter
overdras samlet.

Konsulenten kan bare overdra sine rettigheter og plikter etter avtalen med skriftlig samtykke
fra Kunden. Dette gjelder også hvis Konsulenten deles i flere selskaper eller hvis
overdragelsen skjer til et datterselskap eller annet selskap i samme konsern, men ikke hvis

Konsulenten slåssammen med et annet selskap. Samtykke kan ikke nektes uten sakliggrunn.
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Retten til overdragelse i avsnittet over gjelder kun hvis den nye leverandøren oppfyller de
opprinnelige kvalifikasjonskravene, det ikke foretas andre vesentlige endringer i kontrakten
og overdragelse ikke skjer for å omgå regelverket om offentlige anskaffelser.
Retten til vederlag etter denne avtalen kan fritt overdras. Slik overdragelse fritar ikke
vedkommende part fra hans forpliktelse og ansvar.
10. 3

KONKURS,AKKORDE. L.

Hvis det i forbindelse med Konsulentens virksomhet åpnesgjeldsforhandlinger, akkord eller
konkurs, eller annen form for kreditorstyring gjørseg gjeldende, har Kunden rett til å heve

avtalen med øyeblikkeligvirkning, såfremt ikke annet følgerav ufravikelig lov.
10. 4

FORCE MAJEURE

Skulle det inntreffe en ekstraordinærsituasjon som liggerutenfor partenes kontroll som gjør
det umulig å oppfylle plikter etter denne avtalen og som etter norsk rett må regnes som
force majeure, skal motparten varsles om dette så raskt som mulig. Den rammede parts
forpliktelser suspenderes så lenge den ekstraordinære situasjonen varer. Den annen parts
motytelse suspenderes i samme tidsrom.

Motparten kan i force majeure-situasjoner bare heve avtalen med den rammede parts
samtykke, eller hvis situasjonen varer eller antas å ville vare lenger enn 90 (nitti)

kalenderdager regnet fra det tidspunkt situasjonen inntrer, ogda bare med 15 (femten)
kalenderdagers varsel.

l forbindelse med force majeure-situasjoner har partene gjensidig informasjonsplikt overfor
hverandre om alle forhold som må antas å væreav betydning for den annen part. Slik
informasjon skal gis så raskt som mulig.

11.

TVISTER

11. 1

RETTSVALG

Partenes rettigheter og plikter etter denne avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett.
11.2

FORHANDLINGER

Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkningen eller rettsvirkningene av avtalen,
skal tvisten førstsøkesløstgjennom forhandlinger.
11. 3

MEKLING

Dersom en tvist i tilknytning til denne avtalen ikke blir løst etter forhandlinger, kan partene
forsøke å løse tvisten ved mekling.
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Partene kan velge å legge Den NorskeAdvokatforeningsreglerfor meklingved advokattil
grunn, eventuelt modifisertslik partene ønsker.Det forutsettes at partene blir enigeom en
mekler med den kompetansen partene mener passer best i forhold tit tvisten.

Den nærmerefremgangsmåtenfor mekling bestemmes av mekleren, i samrådmed partene.
11.4

DOMSTOLS-ELLERVOLDGIFTSBEHANDLING

Dersom en tvist ikke blir løstved forhandlingereller mekling, kan hver av parteneforlange
tvisten avgjort med endelig virkning ved norske domstoler.
Kundens hjemting er verneting.

Partene kan alternativt avtale at tvisten blir avgjort med endeligvirkningved voldgift.
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NORGES BANK

DAGLIG LEDER / CEO
NORGES BANK INVESTMENT MANAGEMENT

Oslo, 9. 01. 2020
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NORGES BANK
1. STILLING

1. 1. Stillingsbetegnelse

Daglig leder/ CEO Norges Bank Investment Management (NBIM).
1. 2. Rapporterings- og ansvarslinjer

Stillingen rapporterer til Norges Banks hovedstyre. Det legges vekt på god dialog mellom
daglig leder NBIM og hovedstyret. Den ene visesentralbanksjefen har et særskiltansvar for å
følgeopp forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (SPD) på vegne av hovedstyret.
Denne visesentralbanksjefen vil væreet viktig bindeledd mellom daglig leder NBIM og

hovedstyret. Visesentralbanksjefen vit blant annet bistå styrets leder i å påse at saker fra
NBIM til hovedstyret er tilstrekkelig forberedt og egnet for behandling.
Daglig leder av NBIMforbereder saker til hovedstyret som gjelder forvaltningen av Statens
pensjonsfond utland, med mindre styret har bestemt noe annet.

1. 3. Stillingens ansvar og hovedoppgaver

Stillingsinstruks for daglig leder av Norges Bank Investment Management og
investeringsmandatet for daglig leder av Norges Bank Investment Management gir utfyllende

informasjon om stillingens ansvarsområder.
.

Resultatoppnåelse

Oppnå gode resultater gjennom robuste arbeidsprosesser, tydelige strategiske mål og
videreføring av en sterk prestasjonskultur.
.

Virksomhetsstvrina

Styre og lede virksomheten i tråd med investeringsmandatet og de føringersom til
enhver tid tilligger stillingen. Sikre at organisasjonen etterlever bankens verdier, setter
mål og implementerer planer.
.

Strategi

Sette retning, og lede i denne retningen. Se muligheter og trender i de internasjonale
finansmarkedene. Skape oppslutning om måten fondet forvaltes på.
.

Relasionsbvaaing

Skape tillit internt og eksternt. Sikre god kommunikasjon med relevante interessenter
med utgangspunkt i samfunnsansvaretsom følgermed stillingen.
2. KANDIDAT
2. 1. Kvalifikasjoner

Stillingen som daglig leder krever god samfunns- og rolleforståelse, gode lederegenskaper
samt god kunnskap om kapitalforvaltning og det globale finansmarkedet. Vedkommende må
ha sterke analytiske evner, gode samarbeidsegenskaperog høypersonlig integritet.
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2. 2. Det legges vekt på erfaring med
.

Internasjonale finansmarkeder

.

Ledelse, med dokumenterte resultater

.

Åbygge og videreutvikle en sterk prestasjonskultur

.

Omdømmebyggingog krisehåndtering

2. 3. Utdanning
Høyere relevant utdanning.

2. 4. Språk
Meget gode kommunikasjonsevner bådeskriftlig og muntlig, på norsk/skandinaviskog
engelsk, er et krav.
2. 5. Personlige egenskaper
.
.
.

Høy integritet
Analytisk sterk
Tydelig kommunikasjon

.

Motiverende lederstil

.

Identifisere seg med bankens mål og verdier

.
.

God rolleforståelse
Gode samarbeidsegenskaper

2. 6. Arbeidssted og reisebelastning
Oslo. Reisevirksomhet må påregnes.
2. 7. Spesielle krav

Det kreves tilfredsstillende vandel, ordnet privatøkonomiog sikkerhetsgodkjenning etter
Norges Banks regelverk samt fremleggelse av politiattest. Utdannelse og arbeidserfaring vil
bli undersøktfor verifisering. Den som ansettes må i tillegg kunne sikkerhetsklareres på nivå
STRENGT HEMMELIG etter sikkerhetsloven.

Versjon 1.0

Dokument: Utkast kiavspesifikasjon CFO NBIM

Side 3

VEDLEN ?.3

^^ NORGESBANK

Daglig leder/CEO
Norges Bank
Investment

Management
Norges Bank

NorgesBank,som er landets sentralbank,forvalter Statens pensjonsfond utland påvegne av
Finansdepartementet. Forvaltningen av fondet gjøres med sikte på å oppnå høyest mulig avkastning
innenfor de rammer som gjelder for forvaltningen.
@ Søknadsfrist:

21. 02. 2020

9 Heltid / Deltid:

Heltid

B Arbeidsgiver:

Norges Bank

B Ansettelsesf...

Fast

9 Sted:

Oslo

% Stllllngsprose...

100

Dagligleder / CEO Norges

^ Webcruiter-ID:

4172058135

Bank Investment

y Stillinger:

A Stillingstittel:

Management
.

1

; Sosial deling:

Norges Banks hovedstyre søkeren dagligleder / CEOtil Norges Bank Investment Management.
Norges Banks Investment Managementer et virksomhetsområdei Norges Banksom forvalter Statens
pensjonsfond utland. Daglig leder rapporterer til hovedstyret og skal følge retningslinjer og pålegg fra
styret.

Kvalifikasjoner

Stillingen som daglig leder krever god samfunns-og rolleforståelse, gode lederegenskapersamt gode
kunnskaperom kapitalforvaltning og det globale finansmarkedet.Vedkommende må ha sterke analytiske
evner, gode samarbeidsegenskaperog høypersonlig integritet.
Spesielle krav

Ansettelse i stillingen gjelder for fem år (åremål), med mulighet til forlengelse for inntil fem år. Det kreves
tilfredsstillende vandel, ordnet privatøkonomiog sikkerhetsgodkjenningetter Norges Banks regelverk
samt fremleggelse av politiattest. Utdannelse og arbeidserfaringvil bli undersøktfor verifisering. Den som
ansettes må beherske norsk/skandinavisk og i tillegg kunne sikkerhetsklareres på nivå STRENGT
HEMMELIGetter sikkerhetsloven.
Henvendelser kan rettes til Russell Reynolds Associates.
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63 Kontaktinformasjon
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Harald Kringlebotn
Russell Reynolds Associates
^. +4723118850
jharald. kringlebotn@russellreynolds. co
m

9 Arbeidssted
Bankplassen 2, 0151 Oslo
Norge

Folke Friis-Frederiksen

Russell ReynoldsAssociates
<. +45 33692320

ifolke.friis-frederiksen@russellreynold
s. com

NorgesBanker underlagt offentlighetsloven ogsøkerlistentil stillingen
er offentlig. Dersom en søkerønskeré bli unntatt offentlighet me dette
begrunnes.Vi gjøroppmerksom påat en søkerkan bli offentliggjort selv
om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Les mer på
vare hjemmesider.
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Retningslinjer for rekruttering
Fastsatt av avdelingsdirektør/KF 29. mars 2011.

Formål
Norges Banks personalpolitiske mål er å sikre at banken tiltrekker, utvikler og beholder kvalifiserte ledere og
medarbeidere. All rekruttering i sentralbankvirksomheten skal ta utgangspunkt i bankensverdier, understøtte
bankens kjernevirksomhet og reflektere eksisterende og fremtidig kompetansebehov.
Rekrutteringsprosesser skal kjennetegnes av:
l.

All rekruttering skal ha som mål å ansette den best kvalifiserte kandidaten

2.

Alle rekrutteringsprosesser skal væreprofesjonelle, tids- og kostnadseffektive og følge gjeldende
retningslinjer

3.

Alle rekrutteringer skal væreåpne og reelle samt bidra til mangfold

4.

Alle ansatte i midlertidige stillinger som har blitt tilsatt etter ekstern utlysning, kan søkepå interne
stillingsutlysninger

5.

Alle søkeretil lederstillinger skal også vurderes opp mot bankens lederplakat

Myndighet
Lokalt medbestemmelse- og personalutvalg (MPU) har ansettelsesmyndighet for alle stillinger med unntak av
direktører og avdelingsdirektører som følger egne prosedyrer og ansettes av henholdsvis sentralbanksjefen og
hovedstyret.

Prosedyrer for rekruttering
Utarbeidelse av kravspesifikasjon
l.

Det skal utarbeides kravspesifikasjon for alle stillinger som skal kvalitetssikres av KF/HR før
publisering/avrop

2.

KF/HRskal sammen med rekrutterende avdeling beslutte valg av rekrutteringsmetode

Utlysning og annonsering
l.

Alle faste stillinger skal i hovedsak utlyses eksternt

2.

Alle midlertidige stillinger med en tilknytningsvarighet ut over 12 mnd skal i hovedsak utlyses eksternt

3.

Alle utlysninger skal benytte felles annonseringsprofil

4.

WebCruiterskal benyttes som utlysnings- og søknadshåndteringsverktøy

5.

KF/HR godkjenner utlysningsteksten

Søknadsbehandling,intervju og referanser
l.

Det skal gå maks to uker fra søknadsfristener utløpttil de mest aktuelle søkerneblir kontaktet for
intervju

2.

Ved ekstern bistand skal ansvarlig leder godkjenne liste over søkeresom blir kalt inn til
førstegangsintervju, samt delta på alle andregangsintervjuer

3.

Ansettelsesprosess uten ekstern bistand skal bestå av minimum et første- og andregangsintervju med
minimum to ledere fra banken tilstede, hvorav HR er tilstede på andregangsintervju. Tillitsvalgte kan
forespørres om å delta i intervjuene.

4.

Alle interne søkereskal normalt innkalles til førstegangsintervju

5.

Alle søkeretil lederstillinger skal testes av en DNV-sertifisertbruker/verktøy

6. Alle kandidaterskal vise originale vitnemål og attester ved intervju
7.

Alle søkere som har værttil andregangsintervju skal få en muntlig tilbakemelding

8.

Det skal innhentes minst tre uavhengige referanser på innstilte søkere

9.

Aktuell kandidatfor innstilling skal kontaktes senest en uke etter sistegangsintervju

Innstilling og MPU vedtak (se egne retningslinjer for MPU)
l.

Innstillingen skrives i henhold til fastsatt mal

2.

Søkerlisteog kopi av søknadenetil de innstilte kandidatervedlegges innstillingen

Ansettelseskontrakt og formaliteter
l.

Det skal gjennomføresekthetskontroll av vitnemål og attester ved behov

2.

Det skal innhentes politiattest og kredittvurdering etter behov

3.

Alle dokumenter og kontrakter skal benytte fastsatte maler

Introduksjon i organisasjonen
l.

Alle nyansatte skal delta på felles introduksjonskurs i regi av KF/HR

Sistoppdatert09. 11. 17

