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Protokoll fra representantskapets møte11.juni 2020
TU stede:

Re resentantska et: Julie Brodtkorb (leder), Reidar Sandal, Harald Espedal, Pål Farstad, Ingrid Fiskaa,
Gjermund Hagesæter, Line Henriette Holten, K-ari Anne Sand, Eirin Sund, Morten Søberg (forlot møtet
førsluttbehandlingav sak47), lb Thomsen, Paul Birger Torgnes, Lars Tvete, Truls Wickholmog
Marianne Aasen

Protokolltilførsel fra Morten Søberg:

Til vitende: Sak47 galdtrapporteringtil Stortingeti form av eit eigebrev om tilsetjinga av ny dagleg
leiar av NBIM. Sakavart for alle praktiske føremålhandsama ferdig tidleg i møtet. Ifylgje direktøren for
tilsynssekretariatet. JanFrode Jakobsen, arta «sluttbehandlinga» av saka seg på fylgjande vis: «Det ble
ikke lagt fram noe nytt utkast (til brev til Stortinget (Søbergsmerknad)) for representantskapet og det
framkom ikke nye momenter til innholdet. I sluttbehandlingenble detklart at det var et sanlet
representantskap som sto bak oversendelsen avbrev til Stortinget.»
Frahovedst et: ØysteinOlsen(sak 48-70), JonNicolaisen(sak 48-70) og IdaWoldenBache(sak4870). De ansattesrepresentanterMona Sørensen(sak 48-70) og Kjersti-Gro Lindquist(sak 48-70)
Fratils ssekretariatet: JanFrodeJakobsen,RandiAlmås (sak 46-47), Berit Langelo,KristianMagnus
Langseth, Anne Gullhagen Larsen (sak 46-47), Mats Pedersen og Lise Taylor
Fra Nor es Bank: Birger Vikøren(sak 48-70), Bjarne Gulbrandsen (sak 48-70), Kyrre Nilsen (sak 4870), MariusRyel (sak 58-68), IngunnValvatne(sak 48-70), RunarMalkenes (sak48-57), Trond
Grande(sak 62-69), JaneHaugland(sak 55-70), Olav Bø(sak 55-60), TorbjørnHægeland(sak 59-60
og 70), JanThomsen (sak 62), Lars Hammersbøen (sak 62) og Pål Haugerud (sak 68-70)
FraDeloitteAS: Henrik Woxholt (sak 48-50, 55-62)
Møtetid:kl. 09:00-13:35
Det var ingenmerknadertil iimkallingog sakliste.
46/2020

Protokoll fra representantskapets møte
Saksdokument:

Protokoll fra representantskapetsmøte25. mars 2020

Vedtak:

Representantskapet godkjenner protokollen fra

representantskapets møte25. mars 2020.
47/2020

Ansettelse av ny dagUg leder av NBIM
Saksdokument:

Brev fra hovedstyret 27. mai 2020 om ansettelse av Nicolai

Tangen som daglig leder av NBIM
Agreement Deedofundertakingsigned28.05.2020
DisaggregationSti'uctire note
Sammenstillingrepresentansskapetsbrev oghovedstyrets svar
Utkastbrev fra representantskapettil Stortinget
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Representantskapethaddeenmeningsutvekslingom tidspunkt for
rapporteringtil Stortinget, rapporteringsfonnog innholdet i
brevet.

Momenterfi-ameningsutvekslingenble innarbeidetog sakenble
sluttbehandlet som siste sak etter sak 70.

Vedtak:

Representantskapetbehandletbrev fra hovedtsyret datert 27.
mai.

Brev om ansettelse av ny daglig leder av Norges Bank

Investment Managementsendes til Stortinget.
48/2020

Rammeverk for tilsyn - risikobaserttilsyn og plan for løpendetilsyn
Saksdokument:

Brev fra tilsynssekretariatet 28. mai 2020 om rammeverk for
tilsyn - risikobasert tilsyn og plan for løpendetilsyn

Vedtak:

Representantskapet tar dokumentet «Risikobasert tilsyn» tU

etterretnmg. Løpendetilsyn skjer i alle representantskapsmøterog
dokumenteres i protokoU som er en av de viktigste kildene til

informasjon ved oppsummeringi årligrapport til Stortinget. Mer
informasjon om løpende tilsyn i tilsynsplanen vil øke

informasjonstilfanget og kvaliteten på årlig rapport.
49/2020

Nytt budsjettreglement for Norges Bank
Saksdokument:

Brev fra tilsynssekretariatet l. juni 2020 om nytt

budsjettreglement for NorgesBankvedlagtbrev fra hovedstyret
29. mai 2020
Vedtak:

Representantskapetvedtar nytt budsjettreglement for Norges
Bank. Første rapportering etter nytt reglement blir i

forbindelsemed halvårsrapportering2020.
50/2020

Ekstern revisors revisjonsplan for 2020
Saksdokument:

Brev fra tilsycissekretariatet27. mai 2020vedlagt ekstern revisor
revisjonsplan for 2020
Eksternrevisor redegjorde for innholdeti revisjonsplanenfor 2020.

Vedtak:

51/2020

Representantskapettar revisjonsplan 2020 fra DeloitteAS for
Norges Bank til etterretning og ber om å bli orientert om det
inntreffer vesentlige forhold som får betydningfor revisjonens
utførelseog omfang.

Møteplanfor representantskapet og Den faste komitéi 2021
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Saksdokument:

Brev fra tilsynssekretariatet 28. mai 2020med forslagtil møteplanfor
representantskapet og Den faste komité i 2021

Vedtak:

Representantskapet slutter segtil forslag tU møteplanfor
representantskapet i 2021.

52/2020

Juridisk rådgiver
Saksdokument:

Brev fra tilsynssekretariatet 20. mai 2020om avtalenmedjuridisk
rådgiver

Vedtak:

Representantskapet slutter seg til vurderingene fra

tilsynssekretariatet og det inngåsikke en ny langsiktig avtale med
en juridisk rådgiver.
53/2020

Ny språklov- betydningfor NorgesBank
Saksdokument:

Brev fra tilsynssekretariatet 20. mai 2020 om ny språklov - betydning
for Norges Bank

Vedtak:

Representantskapet tar brevet om ny språklovtil orientering.
Oppfølgingav ny språklovgjennomføressom ledd i tilsynet med
etterlevelse av lover og regler for Norges Bank.

54/2020

Protokoll fra hovedstyrets møter

Saksdokument:

Protokoll fra hovedstyrets møter3. og 24. mars og 23. april 2020

Vedtak:

Representantskapethar ingen merknader til protokoUene fra
hovedstyrets møter 3. og 24. mars og 23. april 2020

55/2020

Virksomhetsrappport for NBIM- førstekvartal 2020
Saksdokument:

Brev frahovedstyret 28. mai 2020vedlagtvirksomhetsrapporti NBIM i
førstekvartal 2020
Sentralbanksjefen orienterte om risikobildet i de globale

verdipapirmarkedeneog rebalanseringsregimeti SPU.
Påspørsmål fra representantskapet redegjorde sentralbankledelsen for
gjennomførte og planlagte kostnadsreduksjoner som følge av
reintegrering avNBREMi NBIM.
Vedtak:

56/2020

Representantskapet tar rapport om virksomhetsrapport i NBIM i
første kvartal 2020 til etterretning.

Rapport om etterlevelse og kontroU i NBIM- førstekvartal 2020
Saksdokument:

Brev frahovedstyret 28. mai 2020vedlagtrapport om etterlevelse og
kontroll i NBIM i førstekvartal 2020
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Vedtak:

Representantskapet tar rapport om etterlevelse og kontroll i NBIM
i første kvartal 2020 tU etterretning.

57/2020

Avkastning og risiko - rapport for førstekvartal 2020
Saksdokument:

Brev fi-ahovedstyret 28. mai 2020vedlagtrapport om avkastningog
risiko i første kvartal 2020

Vedtak:

Representantskapet tar rapport om avkastningogrisiko i første
kvartal 2020 til etterretning.

58/2020

Finansiell risiko og forvaltningen av valutareservene - første kvartal 2020
Saksdokument:

Brev fi-ahovedstyret 28. mai 2020 vedlagt finansiell risiko og
forvaltningen av valutareservene for førstekvartal 2020 til etterretning.
Senti-albanksjefenorienterte om status for utvikling av digitale
sentralbankpenger.

Vedtak:

Representantskapettar rapport oni finansiellrisiko og
forvaltningen av valutareservene til etterretning.

59/2020

Årsrapportsedler og mynter 2019
Saksdokument:

Brev frahovedstyret 29. mai 2020vedlagt årsrapportom sedler og
mynter 2019

Detble kort orientert om utviklingeni bruk avkontanter som
betalingsmiddel.
Vedtak:

Representantskapet tar årsrapportom sedler og mynter for 2019
til orientering.

60/2020

Norges Banks oppgjørssystem - årsrapport 2019
Saksdokument:

Brev fra hovedstyret 4. juni 2020 vedlagt årsrapport 2019 for Norges
Banks oppgjørssystem

Vedtak:

61/2020

Representantskapettar årsrapportfor Norges Banks
oppgjørssystemfor 2019til orientering.

Årsrapport om statsgjeldsforvaltoingen i 2019
Saksdokument:

Brev frahovedstyret 28. mai 2020vedlagt årsrapportom
statsgjeldsforvaltningeni 2019

Vedtak:

Representantskapettar rapport om statsgjeldsforvaltningen 2019
til orientering.
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62/2020

NorgesBanks pensjonskasse- årsrapport2019
Saksdokument:

Brev fira hovedstyret 28. mai 2020 vedlagt årsrapport for 2019 for

Norges Banks pensjonskasse
Påspørsmålfrarepresentantskapetredegjorde dagligleder i
pensjonskassen for enkelte skattemessige engangseffekter som
påvirketregnskapetfor 2019.
Vedtak:

Representantskapettar årsrapport2019 for Norges Banks
pensjonskasse til orientering.

63/2020

Gjennomføringav strategiplan NBIMfor perioden 2017-2019
Saksdokument:

Brev fi-ahovedstyret 2. juni 2020 vedlagt brev til Finansdepartementet
om gjennomføring av strategiperioden
Påspørsmålfra representantskapetombeskrivelse av
forbedringsområder og større omtale av hovedstyrets egne vurderinger,

opplyste sentralbankledelsenat dettehaddeblitt diskutert og skal
hensyntasved neste strategievaluering.
Vedtak:

Representantskapettar brev om gjennomføringav
strategiperioden for NBIM for 2017-2019 tU orientering.

64/2020

Etiske prinsipper for de eksterne medlemmene av hovedstyret og komiteen
Saksdokument:

Brev frahovedstyret 29. mai 2020vedlagt etiskeprinsipper for de
eksterne medlemmene av hovedstyret og komiteen

Sentralbanksjefenorienterte om etiskeprinsipperfor de styrende
organeneog opplyste at sti-ukturenvil bli gjennomgåttved
oppdateringenav prinsippene.
Vedtak:

Representantskapettar etiske prinsipper for de eksterne
medlemmene av hovedstyret og komiteen til orientermg.

65/2020

66/2020

Stillmgsinstruks for den dagligeledelsen i Norges Bank
Saksdokument:

Brev frahovedstyret 2.juni 2020vedlgat stillingsinstruks for
sentralbanksjefensom dagligleder i sentralbankvirksomheten
(inklusive NBA og Stab)

Vedtak:

Representantskapettar stillingsinstruks for sentralbanksjefen som
dagligleder i sentralbankvirksomheten til orientering.

Hovedstyrets stillingsinstruks og investermgsmandat til leder av NBIM

Saksdokument:

Brev fra hovedstyret 29. mai 2020 vedlagt hovedstyrets
stillingsinstruks og investeringsmandattil leder av NBIM
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Vedtak:

Representantskapet tar hovedstyrets stiUingsinstruks og

investeringsmandattU leeder av NBIMtU orientering.
67/2020

Organiseringav rådgivnmgtil Finansdepartementetom SPU
Saksdokument:

Brev frahovedstyret 29. mai 2020vedlagtbrev fra
Finansdepartementet30. mars 2020om organiseringi NorgesBank

Vedtak:

Representantskapettar brev om organisermgav rådgivningtil
Finansdepartementet om SPU til orientering.

68/2020

Svar fra hovedstyret påuavhengigattestasjonsoppdrag for Norges Banks
representantskap

Saksdokument:

Brev Ærahovedstyret 28. mai 2020 med svar på attestasjonsrapport fra
Deloitte knyttet til fastsettelse og implementering av

referanseporteføljen
Vedtak:

Representantskapettar svarbrev fra hovedstyret om
attestasjonsoppdrag knyttet til fastsettelse og impleinentering av
referanseporteføljen til etterretning.

69/2020

SPU - referanseindeksen for fremvoksende aksjemarkeder

Saksdokument:

Kopi avbrev til Norges Bankfra Finansdepartementet 15. april 2020
om SPU - referanseindeksen for fi-emvoksende markeder

Vedtak:

Representantskapet tar kopi av brev om referanseindeksenfor
fremvoksende markeder til orientering.

70/2020

Rapport om finansieUmfrastruktur 2020
Saksdokument:

Brev frahovedstyret 28. mai 2020vedlagt rapporten «Finansiell
infrastruktur 2020»

Vedtak:

Representantskapettar rapport «FmansieUmfrastruktur 2020»til
orientering.
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