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Høring — forslag til enkelte endringer i styreordningen i Folketrygdfondet

Det vises til høringsbrev av 18. mai 2012 hvor det redegjøres for forslag til endringer i
styreordningen for Folketrygdfondet.

Oppnevningspraksis
Folketrygdfondet er generelt positiv til de endringer i styreordningen som foreslås.

Det har vært praksis for at fem av styrets medlemmer oppnevnes etter forslag fra
stortingsgruppene til de politiske partiene i tråd med ,tyrkeforholdet på Stortinget. Denne
praksisen foreslås avviklet, og i den sammenheng synes det også hensiktsmessig at antall
styremedlemmer reduseres fra ni til syv. Videre mener Folketrygdfondet det er en fordel å
etablere en ordning med fast møtende varamedlemmer i stedet for personlige varamedlemmer.
På den måten sikres informasjonstilfang og kontinuitet bedre enn ved personlige
varamedlemmer.

I høringsnotatet fremkommer at styrets medlemmer må ha kompetanse som sikrer at det
etableres betryggende styringssystemer og kontrollrutiner, samtidig som de må ha forståelse
for ansvarlig langsiktig forvaltning og er innforstått med den kompleksitet og det ansvar
vervet innebærer. Folketrygdfondet har en samfunnsoppgave som ansvarlig forvalter av
fellesskapets midler, og departementet bør også ved oppnevningen sikre at styremedlemmene
har generell forståelse for Folketrygdfondets samfunnsoppdrag. Det er viktig at en ny
oppnevningspraksis ikke medfører en svekket forankring av Folketrygdfondets virksomhet
blant allmenheten, myndigheter og i finansmarkedet. Det er således viktig at styret samlet har
bred erfaring og helhetlig kompetanse relatert til alle sider av Folketrygdfondets virksomhet,
herunder samfunnsmessig forståelse.

Folketrygdfondet er den største finansielle enkeltinvestoren på Oslo Børs og forvalter av
betydelige verdier med stor betydning for norsk næringsliv og økonomi. Vi har en sentral
oppgave i forhold til å understøtte og utvikle norsk næringsliv. Kompetanse, erfaring og
kjennskap til næringslivet er derfor også en egenskap som bør vektlegges ved oppnevning av
styremedlemmer.
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Ansatterepresentanter
Det er ikke foreslått endringer i Folketrygdfondlovens § 8 andre ledd som omhandler
ansatterepresentanter. Når det fremmes forslag til endringer i styreordningen for
Folketrygdfondet, bør det etter vår oppfatning også vurderes endringer hva gjelder
bestemmelsen om ansatterepresentanter. I dag velges ett styremedlem, en observatør og ett
varamedlem av og blant de ansatte. Ansatterepresentantene deltar i behandlingen av
administrative saker, men er til stede under øvrige saker som behandles. Drøftelsene i styret
hensyntar ikke nødvendigvis skillet mellom administrative og ikke-administrative saker, og
generelt er det kunstig at ansatterepresentanter kun ansvarliggjøres for enkelte av de vedtak
styret fatter. Selv om ansatterepresentanter er til stedet under hele styremøtet, fremstår skille
som unaturlig. Folketrygdfondet er av den oppfatning at ansatterepresentanter bør delta og ha
stemmerett i samtlige styresaker, ikke kun de administrative. Denne ordningen følger også av
aksjelovgivningen, og tilsvarende bør gjelde for Folketrygdfondet.
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