PLANDOKUMENT FOR NORGES BANKS REPRESENTANTSKAP
2019-2021
Fastsatt av representantskapet 26. februar 2019.
Samfunnsoppdraget og oppgavene står fast over tid, men kan endres ved endring i
sentralbankloven eller forøvrig i mandat gitt av Stortinget. Fokusområdene i planperioden
beskriver hvilke områder representantskapet vil prioritere i perioden 2019-2021. Disse
områdene vil evalueres årlig og endringer vil kunne skje. Tiltaksplanen beskriver konkrete
gjøremål med aktiviteter, ansvar og frister for det kommende året.
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SAMFUNNSOPPDRAG OG OPPGAVER

Representantskapet har et viktig samfunnsoppdrag:
Representantskapet er det overordnede kontroll- og tilsynsorganet i Norges Bank og
skal sikre demokratisk innsyn i hele virksomheten
Representantskapets oppgaver følger av sentralbankloven og mandat fra Stortinget.
Representantskapet skal:







bidra til åpenhet om Norges Banks virksomhet
føre tilsyn med Norges Bank, herunder
 se til at sentralbankvirksomheten og forvaltningen av Statens pensjonsfond
utland gjennomføres i overenstemmelse med lover og regler
 se til at driften i Norges Bank gjennomføres med god styring og kontroll i tråd
med internasjonal praksis
 vektlegge risiko for omdømmetap, finansiell risiko og resultatrisiko for Norges
Bank og Statens pensjonsfond utland
gi Stortinget trygghet for at virksomheten i Norges Bank er underlagt god styring og
kontroll gjennom årlig rapportering
godkjenne Norges Banks budsjett og påse at hovedstyret har tilfredsstillende styring
av og kontroll med bankens ressursbruk
fastsette Norges Banks årsregnskap og velge ekstern revisor

2

REPRESENTANTSKAPETS FOKUSOMRÅDER I PLANPERIODEN

I planperioden 2019-2021 vil representantskapet, i tillegg til sine faste og løpende oppgaver,
fokusere på enkelte områder. Disse er:
Videreutvikling av kontroll- og tilsynsarbeidet:
• Gjennom økt kunnskap om virksomheten å treffe godt i tilsynsarbeidet med
utgangspunkt i de reelle risikoene
• Ha dialog med Finansdepartementet om tilsynsgjennomganger og mandatendringer
Synlighet og kommunikasjon:
• Bidra til kunnskap om representantskapets rolle og oppgaver blant
interessentgruppene
• Sørge for hensiktsmessig kommunikasjon internt og eksternt
Kompetanse:
• Bidra til å øke egen kompetanse om representantskapets oppgaver og Norges Banks
aktiviteter herunder etablere kompetanseprogram for nye medlemmer
• Etablere nye og ivareta eksisterende relasjoner til internasjonale miljøer innenfor
sentralbankvirksomhet og kapitalforvaltning
• Tilknytte ressurspersoner fra norske og internasjonale akademiske miljøer
Fokusområdene vil årlig evalueres i forhold til oppnåelse og prioritering i planperioden. og
endringer vil kunne skje
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TILTAKSPLAN

Med utgangspunkt i fokusområdene har representantskapet laget en tiltaksplan med
beskrivelse av konkrete gjøremål med aktiviteter, ansvar og frister for 2019.

