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Sentralbanklovutvalgets mandat
«Utvalget skal vurdere styringsstrukturen for Norges Bank og 
forholdet mellom Norges Bank og statsmyndighetene. (…) Utvalget 
skal vurdere om det er hensiktsmessig med tydeligere 
målformuleringer i loven.»

«Stortinget ber regjeringen utvide mandatet for Gjedrem-utvalget, 
som vurderer sentralbankloven og styringen i Norges Bank, til også 
å omfatte en vurdering av alternative styrings- og selskapsmodeller 
for Statens pensjonsfond utland».
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Om plasseringen av forvaltningen av SPU
• Utvalget foreslo å skille forvaltningen av SPU ut fra Norges Bank 

− Både sentralbankvirksomheten og kapitalforvaltningen er blitt mer 
krevende

− Oppgaver og ansvar har et vidt spenn, med ulikeartede 
virksomheter

• Utvalget presenterte to modeller dersom SPU skal forbli i banken
− En modell med to styrer, eget styre for SPU 
− En modell som bygger på dagens modell + en komité for 

pengepolitikk og finansiell stabilitet

• Høring: Delte syn på om SPU bør skilles ut fra Norges Bank 
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Regjeringen vil beholde og styrke forvaltningen 
av SPU i Norges Bank 
• Erfaringene er gode og Norges Bank har bred tillit

− Gode resultater både i sentralbankvirksomheten og forvaltningen 
av SPU

− Norges Bank har høy integritet og tillit i norsk samfunnsliv

− Som landets sentralbank har den bred samfunnsforståelse og 
nøktern kultur

− Det er en ikke ubetydelig risiko ved å skille ut forvaltningen fra 
banken
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Ny organisering må sikre både sentralbankens 
uavhengighet og god styring av SPU
• Organiseringen av Norges Bank styrkes

− Oppretter en komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet 

− Styret styrkes og innrettes i større grad mot forvaltningen av SPU

• Representantskapet bør videreføres
− Stortingets kontroll- og tilsynsorgan for Norges Bank

− Sikrer demokratisk forankring av sentralbanken og forvaltningen av 
SPU
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Stortinget

Regjeringen / Finansdepartementet

Styret ledes av 
sentralbanksjefen

9 medlemmer (3+6)

Representantskapet
15 medlemmer

Komité for 
pengepolitikk og 

finansiell stabilitet 
ledes av 

sentralbanksjefen 
5 medlemmer (3+2)

Norges Bank
Sentralbankvirksomheten 

(ledes av sentralbanksjefen)

Norges Bank
Investment Management

(ledes av CEO NBIM)

Internrevisjon Ekstern revisor

Riksrevisjonen
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To styrende organer i Norges Bank
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9 medlemmer
(6 eksterne)

5 medlemmer
(2 eksterne)

Styrets oppgaver
Ansvaret for:
• Bankens operative 

forvaltning av SPU
• Driften av Norges Bank
• Betalingssystemet og 

oppgjørssystemet
• Kriseløsning og 

beredskap

Fagkomiteens 
oppgaver
• Beslutte styringsrenten
• Beslutninger og 

rådgivning innen 
finansiell stabilitet

Sentralbanksjefen
+ to visesentralbanksjefer

Styret Fagkomiteen
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Sammensetning av styre og fagkomité
• Sentralbanksjefen bør lede både styret og fagkomiteen

• Begge visesentralbanksjefene bør sitte i både styret og komiteen
– Stedfortredere bør ha innsikt i hele bankens virksomhet
– Det vil gi fleksibilitet og sikre kontinuitet og beredskap i bankens ledelse 

• Eksterne styremedlemmer kan utpekes etter kompetanse på 
kapitalforvaltning, risikostyring, drift og kontroll

• Komiteen er et faglig organ med beslutningsmyndighet
• Et internt flertall plasserer ansvaret for pengepolitikken tydelig hos bankens ledelse
• De eksterne medlemmene kan utpekes etter fagkompetanse i samfunnsøkonomi
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Representantskapet
• Regjeringen går inn for å beholde antallet på 15 medlemmer

• Sammensetningen av representantskapet må samlet dekke alle 
kompetansekrav som tilsynsarbeidet krever

• Regjeringen er opptatt av at den operative forvaltningen av SPU 
underlegges et godt, risikobasert tilsyn
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Sentralbankens forhold til statsmyndighetene
• Stortinget fastsetter bankens formål i sentralbankloven, mens 

regjeringen fastsetter operative mål innen lovens rammer

• Norges Bank bør ha stor grad av uavhengighet i bruken av 
virkemidler og terskelen for instruksjon bør være høy 

• Plikten til å forelegge saker av særlig viktighet forut for vedtak 
banken skal treffe bør erstattes med en generell plikt til å 
informere om saker av viktighet 
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Andre temaer i meldingen

• Sentralbankens formål

• Enkelte andre spørsmål
– Kreditt til staten
– Plassering av SPU 
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