Fra: Erlandsen, Espen
Sendt: tirsdag 7. januar 2020 12.41
Til: 'Haugerud, Pål' <Pal.Haugerud@Norges-Bank.no>
Kopi: Scheel, Hans Henrik <Hans-Henrik.Scheel@fin.dep.no>
Emne: SV: Stillingsutlysning
Vi viser til e-post 3. januar 2020 med oversendelse av utkast til utlysningstekst for stillingen som
daglig leder av bankens forvaltning av SPU. Departementet legger til grunn at Norges Bank i den mer
detaljerte informasjonen om krav til stillingen som formidles til aktuelle kandidater utdyper mer om
rapporterings- og ansvarslinjer. Departementet vil for sin del ha behov for en slik beskrivelse i
forbindelse med forestående ansettelse av ny visesentralbanksjef med særlig ansvar for bankens
forvaltning av SPU, og vi vil derfor be Norges Bank oversende departementet en slik beskrivelse.
Beskrivelsen av rapporterings- og ansvarslinjer bør ta utgangspunkt i de føringene som er gitt i
sentralbankloven og forarbeidene til denne, jf. nedenfor, herunder i det spesielle forholdet at
styreleder og to styremedlemmer er ansatt på heltid, hvorav ett av medlemmene har særskilt ansvar
for SPU. Dette tilsier at hovedstyret har en tettere og mer løpende oppfølging av styresaker,
herunder vedtak, og av daglig leder enn hva som er vanlig i andre virksomheter, f.eks. i selskaper. Vi
antar at daglig leder for SPU derfor i praksis vil rapportere til sentralbanksjefen og visesentralbanksjef
med særlig ansvar for bankens forvaltning av SPU i det daglige, i tillegg at vedkommende rapporterer
til Norges Banks hovedstyre.
Det vises i den forbindelse til Prop. 97 L (2018-2019) avsnitt 6.4.1.4 hvor det fremgår følgende:
«Sentralbanksjefen har som styreleder et overordnet ansvar for å påse at saker om SPU fra NBIM til
hovedstyret er tilstrekkelig forberedt og egnet for behandling i hovedstyret, jf. kapittel 6.2.2.4.
Departementet mener det er naturlig at hovedstyrets leder delegerer denne oppgaven til
visesentralbanksjefen med kompetanse særskilt relevant for forvaltningen av SPU, blant annet i lys
av at denne visesentralbanksjefen er tillagt ansvar for å lede underutvalg som hovedstyret har
opprettet knyttet til forvaltningen av SPU. Departementet mener videre det er naturlig at
vedkommende også delegeres oppgaven med å påse at hovedstyrets vedtak i slike saker følges opp
av NBIM. Denne visesentralbanksjefen vil dermed være et viktig bindeledd mellom lederen av
hovedstyret og ledelsen i NBIM, herunder forestå hovedstyrets oppfølging av ledelsen i NBIM i det
daglige. Departementet viser for øvrig til sine uttalelser i Meld. St. 7 (2018–2019) side 37:
«Departementet anser også at visesentralbanksjefen med et særskilt ansvar for forvaltningen av SPU,
med en stab i en hensiktsmessig størrelse, vil ha en viktig rolle i å utfordre den daglige ledelsen i
forvaltningsenheten NBIM.»»
Det vises for øvrig til vedlagte merknader til utkast til utlysningstekst.
Med vennlig hilsen
Espen

Finansdepartementet
Espen Erlandsen
ekspedisjonssjef
Avdeling for formuesforvaltning

Mobil: 970 45 824
Telefon: 222 44 185
regjeringen.no/fin – Facebook – Flickr – Twitter

Fra: Haugerud, Pål <Pal.Haugerud@Norges-Bank.no>
Sendt: fredag 3. januar 2020 12.28
Til: Scheel, Hans Henrik <Hans-Henrik.Scheel@fin.dep.no>
Kopi: Erlandsen, Espen <Espen.Erlandsen@fin.dep.no>
Emne: Stillingsutlysning
Det vises til omtale i punkt 6.4 i Prop. 97 L (2018-2019) Lov om Norges Bank og pengevesenet mv.
(sentralbankloven). Departementet skriver:
«Departementet mener at hovedstyret bør ha rutiner for arbeidet med å tilsette daglig leder for den
operative forvaltningen av SPU som gir departementet anledning til å gi innspill til kompetansekrav
for stillingen før denne lyses ut.»
Vedlagt følger utkast til utlysningstekst. Hovedstyret skal behandle saken i møte 9. januar, og vi ber
om tilbakemelding innen utgangen av tirsdag 7. januar.
Vennlig hilsen
Pål Haugerud

Denne e-post er beregnet for den institusjon eller person den er rettet til og kan være belagt med
lovbestemt taushetsplikt. Dersom e-posten er feilsendt, vennligst slett den og kontakt avsender.
Norges Bank er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tap som følge av denne e-posten, herunder
som følge av virus eller datafeil.
This email may be privileged. If you are not the intended recipient please notify the sender
immediately and delete this mail. Norges Bank does not accept liability for any loss or damage of any
nature, however caused, which may result directly or indirectly from this email or any file attached,
including computer viruses and other defects.

