
 
 

 

PLANDOKUMENT FOR NORGES BANKS REPRESENTANTSKAP 2022 - 2024 
 

 

Fastsatt av representantskapet 23. februar 2022. 

 

Representantskapets samfunnsoppdrag og mandat følger av sentralbankloven. Dette dokumentet beskriver 

hva representantskapet vil prioritere de neste tre årene slik at oppgavene gitt i sentralbankloven blir løst på 

best mulig måte.   

 

1 SAMFUNNSOPPDRAG OG OPPGAVER    

Representantskapet er det overordnede kontroll- og tilsynsorganet i Norges Bank og skal sikre 

tilstrekkelig innsyn og kontroll med hele virksomheten. 

 

Representantskapet skal: 

 

▪ Gi Stortinget trygghet for at virksomheten i Norges Bank er underlagt god styring og kontroll  

▪ 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 i tråd med internasjonal praksis 

▪ vektlegge risiko for omdømmetap, finansiell risiko og resultatrisiko for Norges Bank og 

Statens pensjonsfond utland 

▪ Rapportere til Stortinget om gjennomført tilsyn  

▪ Bidra til åpenhet om Norges Banks virksomhet 

▪ Vedta Norges Banks budsjett og påse at hovedstyret har god styring av og kontroll med bankens 

ressursbruk 

▪ Godkjenne Norges Banks årsregnskap 

▪ Velge Norges Banks eksterne revisor og fastsette dens godtgjørelse 

 

2 REPRESENTANTSKAPETS PRIORITERTE OMRÅDER I PLANPERIODEN 

I planperioden 2022-2024 vil representantskapet ha særlig oppmerksomhet innenfor disse områdene:  

 

Videreutvikling av kontroll- og tilsynsarbeidet: 

• Gjennom økt kunnskap om virksomheten sørge for å treffe godt i tilsynsarbeidet med utgangspunkt i 

vurdert risiko 

• Ha beredskap for eventuelle endringer i rammeverk (lover, forskrifter og øvrig regelverk) som kan 

ha betydning for representantskapets tilsyn og øvrige oppgaver 

• Ha dialog med Finansdepartementet om tilsynsplan, innspill til attestasjonsoppdrag og endringer i 

mandatet for SPU 

• Gjennomføre tilsynet i tråd med relevante standarder og god internasjonal praksis 

 

Synlighet og kommunikasjon: 

• Formidle og bidra til økt kunnskap i samfunnet om representantskapets rolle og ansvar 



 

 

• Fortsatt videreutvikle rapporteringen til Stortinget 

• Sørge for hensiktsmessig kommunikasjon internt og eksternt 

• Ha kontakt med norske utdanningsinstitusjoner blant annet i forhold til gjennomføring av 

masteroppgaver og eventuelle studentengasjementer 

 

Kompetanse: 

• Øke egen kompetanse om representantskapets oppgaver og Norges Banks aktiviteter, blant annet 

gjennom etablering av en kompetanseplan  

• Utvikle kontaktnettverk innenfor norske og internasjonale tilsyns- og kontrollmiljøer 

• Etablere nye og ivareta eksisterende relasjoner til relevante fagmiljøer  

 

Omfang og oppmerksomhet rundt de prioriterte områdene evalueres årlig og justeres i forhold til relevans i 

planperioden. 

 

3 TILTAKSPLAN 

Med utgangspunkt i prioriterte områder fastsetter representantskapet en årlig tiltaksplan med beskrivelse av 

konkrete gjøremål med aktiviteter, ansvar og frister.  


