
TIDSLINJE FOR ANSETTELSE AV NY DAGLIG LEDER FOR NBIM 

 

Rekrutteringsprosessen for ny daglig leder for Norges Bank Investment Management (NBIM) ble 
innledet 31. oktober 2019, og ansettelsen av Nicolai Tangen ble offentlig kjent på en 
pressekonferanse 26. mars 2020. Her følger en tidslinje for ansettelsesprosessen. 

30. oktober 

Yngve Slyngstad kunngjør at han vil gå av som daglig leder for NBIM 

31. oktober 

Rekrutteringsansvarlig i Norges Bank starter forberedelsene til rekrutteringsprosessen. 

12. november 

Rammer for beslutningsprosessen diskuteres med sentralbanksjef Øystein Olsen. 

13. november 

Anskaffelsessak starter 

18. november 

Visesentralbanksjef Egil Matsen orienterer hovedstyret om arbeidet med å ansette nye daglig leder 
for NBIM. Hovedstyret gir sin tilslutning til tidslinje og prosess 

22. november 

Rekrutteringsansvarlig mottar innkomne anbud 

27. november 

Møte med de tre rekrutteringsbyråene som leverte anbud 

28. november 

Tildeling av oppdrag til Russell Reynolds Associates (RRA) 

3. desember 

Oppstartsmøte med RRA 

6. desember 

RRA fremmer forslag til tidslinje og deltakere på kartleggingssamtaler 

18. desember 

Hovedstyret gir innspill til kravspesifikasjonen for stillingen 

9. januar 

Hovedstyret gir innspill til utforming av stillingsannonsen og prosessen videre. Ansettelsesutvalget 
med tre medlemmer (Øystein Olsen, Egil Matsen, og Kristine Ryssdal) nedsettes. 

10. januar 



Stillingsannonse publiseres 

20. januar 

Longlist med 41 kandidater diskuteres med Olsen og Matsen. Nicolai Tangen er et av navnene på 
denne listen. 

23. januar 

Konstituering av ansettelsesutvalget og gjennomgang av revidert longlist fastsatt av 
ansettelsesutvalget 

28. januar 

Hovedstyremedlem Kristine Ryssdal trekker seg fra ansettelsesutvalget på grunn av bindinger til en 
av kandidatene (ikke Tangen) 

29. januar 

Hovedstyret gjennomgår longlist med 26 kandidater. Karen Helene Ulltveit-Moe erstatter Ryssdal i 
ansettelsesutvalget. 

30. januar 

Telefonkonferanse med ansettelsesutvalg og RRA 

5. februar 

Hovedstyret får statusrapport og orientering om at ansettelsesutvalget tilrår en utsettelse av 
søknadsfrist fra 7. til 21. februar 

7. februar 

Shortlist på 18 kandidater som RRA hadde gjort intervjuer med presenteres for ansettelsesutvalget. 
Ansettelsesutvalget bestemmer seg for å gå videre med sju av kandidatene. 

11. og 12. februar 

Ansettelsesutvalget gjennomfører førstegangsintervju med sju kandidater. Tangen blir intervjuet 12. 
februar. 

19. februar 

Første intervjurunde blir oppsummert 

21. februar 

Søknadsfristen går ut 

21. februar 

Norges Bank får videresendt et brev fra Nicolai Tangens advokatfirma TaylorWessing om 
skattemessige og privatrettslige forhold dersom han skulle bli ansatt i Norges Bank Investment 
Management, samt en oversikt over Tangens formue og eiendeler. (Oppdatert 27. april) 

24. februar 

Gjennomgang av skattemessige forhold med Wikborg Rein 



25. februar 

Norges Bank publiserer offentlig søkerliste 

26. februar 

Sentralbanksjefen orienterer representantskapet om ansettelsesprosessen 

28. februar 

Møte med finansråd Hans Henrik Scheel og ekspedisjonssjef Espen Erlandsen i Finansdepartementet 
der de får en orientering fra Øystein Olsen og Egil Matsen om aktuelle kandidater. (Oppdatert 27. 
april) 

2. mars 

Rapporter fra dybdeintervjuer med RRA oversendes til ansettelsesutvalget før andre gangs 

intervjuene 

3. – 4. mars 

Andregangsintervjuer med finalekandidater gjennomføres. Sentralbanksjef Øystein Olsen møter 

Nicolai Tangen i et separat møte. 

4. mars 

Notat fra Wikborg Rein til Matsen om skattemessige forhold og skatteavtalen mellom Norge og 

Storbritannia 

5. mars 

Tangen bekrefter at han vil bosette seg i og betale formuesskatt til Norge, terminere AKO Trust og 
overføring av midler til AKO Foundation, og at han ønsker stillingen selv om overføringene fra AKO 
Capital LLP til AKO Foundation skulle bli skattlagt i Norge 

5. mars 

Presentasjon av de to finalekandidatene for hovedstyret. Ansettelsesutvalget får fullmakt til å 
sluttføre ansettelsesprosessen med utvalgets foretrukne kandidat forutsatt at vedkommende blir 
sikkerhetsklarert og at referansene ikke gir et avvikende bilde av kandidaten 

8. mars 

Tangen orienterer Matsen om at han skal vitne i rettssak mellom DHL og Pål Gundersen samme uke 

9. mars 

Tangen sender Matsen oversikt over AKO Capitals 50 største kunder per 1.3.2020 

11. mars 

RRA oversender innholdet i referanseintervjuene som er innhentet 

11. mars 

Telefonmøte Matsen og Wikborg Rein om bosted og registrering i Folkeregisteret 



13. mars 

Tangen sender Matsen oversikt over hvilken informasjon AKO Capital gir til sine kunder 

16. mars 

Tangen sender kopi av brev fra Wiersholm til Skatteetaten 

17. mars 

Oppfølging fra Tangen om utfasing av sine roller i AKO strukturene 

18. mars 

Sikkerhetsklarering av Tangen mottatt fra Sivil klareringsmyndighet 

19. mars 

RRA mottar bekreftelse fra LSE og Wharton om Tangens studier 

23. mars 

Tangen oppført på offentlig søkerliste 

23. mars 

Øystein Olsen har telefonmøte med finansministeren om ansettelsen av ny daglig leder i NBIM 
(Oppdatert 24. april) 

24. mars 

Hovedstyret beslutter å ansette Nicolai Tangen 

24. mars 

Program og deltakerliste for arrangementet «Back to University» mottatt fra Harald Kringlebotn 

i RRA 

26. mars 

Tangen presenteres som ny daglig leder NBIM på en pressekonferanse 

31. mars 

Tangen etablerer direkte kontakt med Norges Banks etterlevelsenheter 


