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Protokoll fra representantskapets møte5. september 2019
TU stede:

Re resentantska et: JulieBrodtkorb (leder), ReidarSandal,TonnodAndreassen, IngridFiskaa,Helle
Hammer, Kjetil Lund, Morten Lund, Morten Søberg,IngebrigtS. Sørfonn,Paul BirgerTorgnes og
Randi Øverland

Forfall: VidarBjømstad,PålFarstad, GjennundHagesæterog lb Thomsen
Varamedlemmer: LarsTvete og JonasVarhaug
Varamedlemmene Lars Tvete og Jonas Varhaug trådte inn med stemmerett.

Frahovedst et: ØysteinOlsen(sak 50-62), JonNicolaisen(sak 50-62) og Egil Matsen(sak 50-62).
De ansattesrepresentanter Mona Sørensen(sak 50-62) og Kjersti-Gro Linquist(sak 50-62)
Fratils sseh-etariatet:JanFrodeJakobsen,RandiAlmås(sak 49-62), Berit Langelo(sak 49-62),
ICristianMagnusLangseth(sak49-62), Anne GullhagenLarsen(sak 49-62), Mats Pedersen(sak4962) og LiseTaylor (sak49-62)
FraNor es Bank: BirgerVikøren(sak 50-62), Bjarne Gulbrandsen(sak 50-62 ), ØrjanAgdesteen(sak
50-58), JaneHaugland(sak 50-58) og LarsHammersbøen(sak 57-58)
FraDeloitteAS: Henrik Woxholt(sak 52-58)
Møtetid:U. 09:00-14:00
Detvar ingenmerknadertil innkallingog sakliste.
49/2019

50/2019

Protokoll fra representantskapets møte
Saksdokument:

Protokoll frarepresentantskapetsmøte22. mai 2019

Vedtak:

Representantskapet godkjenner protokollen fra
representantskapets møte22. mai 2019.

Aktuelle saker

Senti-albanksjefenorienterte om Bank for International Settlements og FinancialStability
Board, i forbindelsemed representantskapets studiereisetil Basel 23.-25. september
2019.
Vedtak:
51/2019

Representantskapettar redegjørelsentil orientering.

ProtokoU fra hovedstyrets møter
Saksdokument:

Protokoll fra hovedstyrets møter 8. mai, 12. og 19. juni 2019
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Vedtak:

Representantskapet har ingen merknader til protokollene fra

hovedstyrets møter8. mai, 12. og 19.juni 2019.
52/2019

Halvårsrapport- budsjettstatus og regnskapNorges Bankførstehalvår2019
Saksdokument:

Brev frahovedstyret 2 l. august2019 om halvårsrapport budsjettstatus og regnskap Norges Bank førstehalvår 2019
Detble orientert ombudsjettstatus ogregnskap for Norges Bank
første halvår 2019.

Visesenb-albanksjefJonNicolaisenredegjorde særskiltfor status for
vedtatte endringeri eiendomsforvaltningen,jf. protokoll fi-amøtet i
representantskapet22. mai 2019 sak44/2019
Representantskapet ba om en orientering om prosess, status og videre

utvikling i forbindelsemedbudsjettframlegg for 2020 og ny strategi
for 2020-2022.
Vedtak:

Representantskapet tar rapport om budsjettstatus og regnskap

for NorgesBank førstehalvår2019tU etterretning.
53/2019

Fmansiellrisiko og forvaltning av valutareservene - rapport for andrekvartal 2019
Saksdokument:

Brev fra hovedstyret 20. august2019 vedlagtrapport om finansiell
risiko og forvaltaing av valutareservene for andrekvartal 2019
Påspørsmålfra representantskapetredegjorde sentralbanksjefenfor
betydningenav senoriageog rapporteringenav dette.

Vedtak:

Representantskapettar rapport om finansiell risiko og
forvaltouingen av valutareservene for andre kvartal 2019 til
etterretning.

54/2019

Virksomhetsrisiko og etterlevelse i sentralbankvirksomheten for førstehalvår2019
Saksdokument:

Brev frahovedstyret 20. august2019 vedlagt rapport om
virksomhetsrisiko og etterlevelse i sentralbankvirksomhetenfor første
halvår2019

Vedtak:

Representantskapet tar rapport om virksomhetsrisiko og
etterlevelse i sentralbankvirksomheten for første halvår 2019

til etterretning.

55/2019

Statens pensjonsfond utland- offentlig rapport for andrekvartal 2019
Saksdokument:

a) Brev frahovedstyret21. august2019vedlagt offentligrapport for
forvaltningen av Statenspensjonsfondutland for andrekvartal
2019
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b) Rapport for NBIMom avkastningog risiko i andrekvartal 2019
c) Uttalelse 14. august2019 fi-aDeloitteAS vedrørendeforenklet
revisorkontroll av delårsrapporteringenfor Statenspensjonsfond
utland andre kvartal 2019

d) Notat om regnskapsrapportering SPU andre kvartal 2019

Vedtak:

Representantskapettar rapport for Statens pensjonsfond utland
for andre kvartal 2019 og uttalelse fra Deloitte AS til etterretning.
Representantskapet tar rapport om avkastning og risiko i Statens

pensjonsfondutland for andre kvartal 2019 til etterretning.
56/2019

Rapport om etterievelse og kontroll i NBIM for andre kvartal 2019

Saksdokument:

Brev frahovedstyret 20. august2019vedlagtrapport om etterlevelse
og kontroll i NBIMfor andrekvartal 2019
(Norsk oversettelse fra tilsynssekretariatet)

Påspørsmålfra representantskapetredegjorde senti-albanksjefen
for rapportens omfang som har blitt betydelig redusert.
Vedtak:

Representantskapet tar rapport om etterievelse og kontroll i
Norges Bank Investment Management for andre kvartal 2019 til
etterretning.

57/2019

Norges Banks pensjonskasse- årsrapport2018
Saksdokument:

Vedtak:

Brev frahovedstyret 20. august2019vedlagt årsrapport2018 for
Norges Bankspensjonskasse
Representantskapettar årsrapport2018for Norges Banks
pensjonskasse til orientering.

58/2019

NorgesBanks pensjonsordning
Saksdokument:

Brev frahovedstyret 21. august2019 om endringeri alderspensjon i
Norges Banks pensjonsordning

Direktørfor Norges BankAdministrasjon(NBA), Jane
Haugland, orienterte om tilpasninger til ny alderspensjon.
Vedtak:

Representantskapet har ingen merknader og gir sin
tilslutning til endringene i alderspensjon i Norges Banks
pensj onsordning.
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59/2019

Notat- Om åpenhet
Saksdokument:

Brev fra tilsynssekretariatet 28. august2019vedlagt notat 28. august
2019 om åpenhet

Representantskapetvar opptatt av informasjonom offentlig
interesse i form av nedlastninger m. v.

Vedtak:

Representantskapethar merket seg gjennomgangeni notatet
om åpenhet.

Tilsynssekretariatet bes arbeide med en utvikling av
representantskapets protokoller og vedtak og legge fram
forslag i forbindelse med behandlmg av protokollene.
Tilsynsrapporter publiseres ikke i sin helhet, men gjengis i

rapportene til Stortinget. Hovedstyrets tilsvar gjengis
samtidigog på samnie måte.
60/2019

Innstilling fra Finanskomiteenom rapport fra Norges Banks representantskap
2018, Innst. 341 S (2018-2019)
Saksdokument:

Brev fratilsynssekretariatet28. august2019om innstilling fira
Finanskomiteenomrapport fraNorgesBanksrepresentantskap
2018, Innst. 341 8(2018-2019)

Vedtak:

Tilsynssekretariatet bes ta kontakt med konstitusjonelt

kontor med sikte på et møtemed finanskomiteeni januar
2020 i god tid førny rapport skal avgis.
61/2019

Svar fra hovedstyret på anbefalingerfra tilsynsgjennomgangen
tredjepartrisiko i eiendomsforvaltningen
Saksdokument:

Brev fratilsynssekretariatet 29. august2019vedlagtbrev fra
hovedstyret 21. august2019med svarpåtilsynsgjennomgang
om tredjepartsrisiko i eiendomsforvaltningen

Vedtak:

Representantskapethar merket segsvarenepå anbefalingene
og noterer at hovedstyret vil ta vurderingene i rapporten
med i det videre arbeidet med bankens rammeverk for
risiko.

Representantskapet vil i rapporten til Stortinget for 2019

opplyse om gjennomgangensinnhold, hovedstyrets svar på
de anbefalingene som er gitt og representantskapets vedtak i
saken.
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62/2019

Status for tilsynssekretariatets arbeidog ressursbruk
Saksdokument:

Brev fra tilsynssekretariatet 22. august2019 om status for
tilsynssekretariatets arbeidog ressursbmk i førstehalvår2019

Vedtak:

Representantskapettar status for tilsynssekretariatets arbeidog
oversikt over representantskapets, tilsynssekretariatets og

ekstern revisors ressursbruk i førstehalvår2019til etterretning.
63/2019

Lønnsoppgjøret2019i tilsynssekretariatet
Saksdokument:

Brev fra tilsynssekretariatet 22. august om lønnsoppgjøret 2019 i
tilsynssekretariatet

Vedtak:

Representantskapet tar lønnsoppgjøret 2019 i tUsynssekretariatet
til orientermg.

Dokumenter sendt ut til orientering sammen med sakspapirene:

a) Omtale av brev til NorgesBank om forslagtil endringeri mandatet for Statens
pensjonsfondutland
b) Brev fra tilsynssekretariatet 12. august2019vedlagt kopi av brev fira
Finansdepartementettil Norges Bank28.juni 2019 om endringeri kostnadsdekningen
for statsgjeldsforvaltiiingenogkontohold
c) Brev frahovedstyret21. august2019 om staftis for arbeidetmed organisieringav
administrative funksjoneri Norges Bank
d) Brev angåendeForskrift om EtikkrådetsogNorgesBanksbehandlingav
personopplysninger
e) Brev fra hovedstyret 21 . august2019vedlagt rapport om finansiell infi-astmktur2019
Detble orientert om arbeidetmed organiseringav administrativefunksjoneri NorgesBank,
orienteringssak c.

Representantskapetvar opptatt av atNorges Bank i arbeidetmed organiseringavNorgesBanks
administa-asjon(NBA) og øvrigeorganisatoriskeendringer,vurderermulighetentil å kunne øke
kvinneandelen i ledende stillinger.
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