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Konklusjon

• Representantskapet er tilfreds med dialogen med 
hovedstyret og har fått tilgang til all informasjon det er bedt 
om i forbindelse med tilsynet av Norges Bank

• Hovedstyret har rapportert på oppfyllelse av forskrift om 
risikostyring og internkontroll

• Det er i 2018 ikke avdekket brudd på lover, forskrifter, 
mandater eller øvrige rammer for Norges Banks virksomhet 
inkludert forvaltningen av Statens pensjonsfond utland, som 
har krevd særskilt rapportering til Stortinget. 

• Representantskapet har ikke protokollført særlige merknader 
til hovedstyrets protokoller i 2018. 
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Løpende tilsyn i 2018  
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• Arbeidsmiljø og likestilling

• Varslingsrutiner

• Forvaltningen av SPU:
– Avkastning og risiko 
– Ekstern porteføljeforvaltning 
– Eierskapsutøvelse og ansvarlig forvaltning 



Tilsynsprosjekter og attestasjonsoppdrag

• Styring av og kontroll med beredskaps- og 
krisehåndteringsarbeidet (Ikke-finansielle kriser) 

• Resultatoppfølging ved mandatendringer for SPU
• Tredjepartsrisiko i eiendomsforvaltningen
• Ansvarlig forvaltning – håndtering av utelukkelse og 

observasjoner
• Ansvarlig forvaltning – oppfølging av OECDs veileder
• Utvikling og kommunikasjon av Norges Banks prinsipper for 

ansvarlig forvaltningsvirksomhet for SPU, hovedstyrets 
oppfølging (attestasjonsoppdrag)
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Regnskap 2018 og budsjett 2019

• Regnskap 2018
– Avkastningsresultatene for SPU var svake

• Budsjett 2019
– Reduksjon av andel ekstern forvaltning
– Strategisk endring for unotert eiendom og samordningsgevinster
– Prosjekt for vurdering av organisering av administrative funksjoner
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Prioriteringer i 2019 (1)
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Løpende tilsyn
• Vurdere hovedstyrets gjennomføring av strategiske valg i 

styringsrammeverk og rapportering
• Se på kostnadsutviklingen, samlet kostnadseffektivitet, og 

oppfølging av budsjettvedtak
• Følge igangsatte og planlagte større prosjekter, herunder IT-

satsinger



Prioriteringer i 2019 (2)

8

Planlagte tilsynsprosjekter 2019
• Norges Banks eksterne rapportering
• Norges Banks rapportering internt til styrende organer
• Etterlevelse av lov og reguleringer som ikke fremgår av 

sentralbankloven 
• Målrettet og kostnadseffektiv styring og utnyttelse av 

ressurser



Prioriteringer i 2019 (3)
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Planlagte attestasjonsoppdrag – omfatter SPU
• Norges Banks rammeverk for fastsettelse og implementering 

av interne referanseporteføljer, deriblant også finansiering av 
eiendomsinvesteringer 

• Norges Banks rammeverk for godkjenning av markeder samt 
utstederland for statsobligasjoner 
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