Godkjenti representantskapetsmøte 12. desember2019 /
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Protokoll fra representantskapets møte7. november 2019
TU stede:

R resentantska et: JulieBrodtkorb (leder), ReidarSandal,Tormod Andreassen,VidarBjømstad,Pål
Farstad, Ingrid Fiskaa, Helle Hammer, Gjermund Hagesæter,Kjetil Lund (sak 69-72), Morten Søberg,
IngebrigtS. Sørfonn,lb Thomsen, Paul Birger Torgnes og RandiØverland
Forfall: Morten Lund

Varamedlemmer: Lars Tvete og JonasVarhaug
Varamedlem Lars Tvete trådte inn med stemmerett.

Frahovedst et: ØysteinOlsen (sak 64-70 og 72-77), JonNicolaisen (sak 64-70 og 72-77) og Egil
Matsen (sak 64-70 og 72-77). De ansattesrepresentanterMona Sørensen(sak 64-70og 72-77) og
Kjersti-Gro Linquist (sak 64-70 og 72-77)

Fratils ssekretariatet: JanFrode Jakobsen (sak 64-70 og 72-77), Randi Almås (sak 64-70 og 72-77),
Berit Langelo (sak 64-70 og 72-77), Kristian Magnus Langseth (sak 64-70 og 72-77), Anne Gullhagen
Larsen(sak 64-70 og 72-77) og Mats Pedersen(sak 64-70 og 72-77)
FraNor es Bank: BirgerVikøren(sak 64-70 og 72-76), Bjarne Gulbrandsen(sak 64-70og 72-77),
KyrreNilsen (sak 64-70 og 72-77), IngunnValvatne(sak 64-70 og 72-77), MariusRyel (sak 64-70 og
72-73) og Trond Grande(sak 70 og 73-76)
Fra Deloitte AS: Henrik Woxholt (sak 73-77)

Møtetid:kl. 09:00-14:10
Detvar ingenmerknadertil innkalling og sakliste.
64/2019

65/2019

Protokoll fra representantskapets møte

Saksdokument:

Protokoll fra representantskapets møte 5. sqitember 2019

Vedtak:

Representantskapet godkjenner protokollen fra
representantskapets møte 5. september 2019.

Invitasjon til møtemed finanskomiteen
Saksdokument:

Brev fra tilsynssekretariatet 3 l. oktober2019vedlagtbrev om
invitasjon til møtemed finanskomiteendatert 12. september2019

Vedtak:

Representantskapets leder og nestleder og direktøren for

tilsynssekretariatet møterfinanskomiteentirsdag 14. januar
2020.
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66/2019

Brev fra Finansdepartementetom forslag til endringeri mandatet for Statens
pensjonsfond utland

Saksdokument:

Brev fratilsynssekretariatet 3 l. oktober2019vedlagtbrev fra
Finansdepartementetom forslagtil endringeri mandatet for Statens
pensjonsfond utland

Vedtak:

l. Tilsynssekretariatet utarbeider forslag til brev med
merknader til endringer i mandatfor Statens
pensjonsfondutland med utsendelsetil representantskapet
senest innen onsdag 13. november 2019.

2. Den faste komité gis fuUmakttil å ferdigstille brevet i eget
telefonmøte 14. november 2019.

3. Representantskapets leder gis sammen med direktør for

tilsynssekretariatet fullmakt tU å undertegne brev til
Fmansdepartementet med merknader tU endringer i
mandat for Statens pensjonsfond utland med oversendelse
innen fristen 25. november 2019.

67/2019

68/2019

Gjennomgang- Representantskapets tilsynsansvar
Saksdokument:

Brev fi-atilsynssekretariatet23. oktober 2019vedlagtrapport om
representantskapetstilsynsansvar

Vedtak:

Representantskapet slutter seg til vurderingene og anbefalingene
i rapport om representantskapets tilsynsansvar.

Plan for representantskapets rapport tU Stortmget 2019

Saksdokument:

Brev fi-atilsynssekretariatet 25. oktober2019 om plan for
representantskapets rapport til Stortingetfor 2019

Vedtak:

Representantskapet gir sin tilslutoiing til planen for utarbeidelse

av rapport til Stortinget for 2019.
69/2019

Evalueringer av seminar/møtepåVindåsenog studiereise
Saksdokument:

Brev fratilsynssekretariatet 24. oktober 2019vedlagt evalueringer av
seminarogmøtepåVindåsenog studiereise

Vedtak:

Representantskapet tar evalueringene til etterretning og vil se

hen til resultatene ved planleggingav fremtidige seminarer og
studiereiser.
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70/2019

Redegjørelsefra sentralbankledelsen om kompensasjonsordninger
Saksdokument:

Brev fi-atilsynssekretariatet 3 l. oktober2019vedlagtbrev fra
sentralbankledelsen29. oktober2019 om redegjørelseom
kompensasjonsordninger
Påspørsmålfi"arepresentantskapetredegjorde sentralbankledelsen
om hvordankompensasjonsordningenfungereri NBIM,hva som er
grunnlaget for opptjening og hvordanprestasjonslønnutbetales.

Vedtak:

Representantskapet tar sentralbankledelsens redegjørelse om
kompensasjonsordninger tU orientering.
Representantskapet ber sentralbankledelsen vurdere om det er

mulig å innhentemformasjon om kompensasjonsordninger i
andre institusjoner det kan værenaturlig å sammenligne med.
71,2019

Lønnsreguleringfor direktøreni tilsynssekretariatet
Saksdokument:

Notat fra ledereni representantskapet l. november2019med forslag
til lønnsutviklingfor direktøreni tilsynssekretariatet
Vedtattmot en stemme (IngridFiskaa)

Vedtak:

Representantskapetfastsetter årslønnentil direktøren i
tilsynssekretariatet til 1.994. 000 kroner med virkning fra

l. januar 2019.
Med virkning fra l. januar 2020 fastsetter representantskapet
årslannentil direktøreni tilsynssekretariatet til 2.080.000 kroner.
72/2019

Aktuelle saker

Sentralbanksjefenorienterte om organisatoriskeforhold inkludert litt om strategi 20202022.
Vedtak:
73/2019

Representantskapettar redegjørelsentil orientering.

Protokoll fra hovedstyrets møter

Saksdokument:

Protokoll frahovedstyrets møter 14. august, 11. og 18. septemberog 9
oktober 2019

Vedtak:

Representantskapet har ingen merknader til protokollene fra
hovedstyrets møter 14. august, 11. og 18. september og 9. oktober
2019.
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74/2019

Statens pensjonsfond utland- offentlig rapport for tredje kvartal 2019
Saksdokument:

a) Brev frahovedstyret 22. oktober2019vedlagt offentligrapport
for forvaltningen av Statenspensjonsfondutland for tredje kvartal
2019

b) Rapport forNBIMom avkastningog risiko i tredje kvartal 2019
c) Uttalelse 23. oktober 2019 fra Deloitte AS vedrørendeforenklet
revisorkontroll av delårsrapporteringenfor Statenspensjonsfond
utland tredje kvartal 2019
d) Notat om regnskapsrapportering

Påspørsmålfrarepresentantskapetredegjorde sentralbankledelsen
om kronekurs, ansvarligforvaltning, verdifastsettelseog risikobasert
nedsalg sammenlignet med Etikkrådets anbefalinger.

Vedtak:

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

75/2019

Virksomhetsrapport for NBEVI- tredje kvartal 2019
Saksdokument:

Brev fi-ahovedstyret22. oktober2019vedlagt virksomhetsrapport for
NBIMfor tredje kvartal 2019
(Norskoversettelsefra tilsynsseh-etariatet)
Påspørsmålfrarepresentantskapetredegjorde sentralbankledelsen
om rapporteringpåikke finansiell informasjon og ansvarogroller
knyttet til størreIT-prosjekter i virksomheten.

Vedtak:

76/2019

Representantskapettar virksomhetsrapport for NorgesBank
Investment Managementfor tredje kvartal 2019 til etterretning.

Rapport om etterlevelse og kontroU for NBIM- tredje kvartal 2019
Saksdokument:

Brev fra hovedstyret 22. oktober 2019vedlagt rapport om etterlevelse
og kontroll for NBIMfor tredje kvartal 2019
(Norskoversettelsefra tilsynssekretariatet)
På spørsmål fra representantskapet redegjorde sentralbankledelsen om

identitetskontroll ved inngåelse av kontrakter med tredjepart og om
konsekvenserved feilregistreringer.
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Vedtak:

Representantskapet tar rapport om etterlevelse og kontroll for

Norges Bank Investment Managementfor tredje kvartal 2019tU
etterretning.

77/2019

Finansiell risiko og forvaltning av valutareservene - tredje kvartal 2019

Saksdokument:

Brev frahovedstyret 22. oktober 2019 vedlagtrapport om finansiell
risiko og forvaltning av valutareservene for tredje kvartal 2019

Vedtak:

Representantskapet tar rapport om finansiell risiko og

forvaltningen avvalutareservene for tredje kvartal 2019 til
etterretning.

Dokumenter sendt ut til orientermg sammen med sakspapirene:

a) Brev fi-ahovedstyret 22. oktober 2019 vedlagt rapport om finansiell stabilitet 2019
b) Korrespondansemellom FinansdepartementetogNorges Bank
EVENTUELT

Morten Søbergtok opp hvorvidt det ertilsynsmessige implikasjoner avny sentalbanklovpå
følgendeområder:
l. Tilstrekkelig egenkapital
2. Fonnålsparagrafen
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