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Statsråden ønsket velkommen og viste til at bakgrunnen for møtet er godt kjent.
Statsråden understreket at han var opptatt av å respektere de formelle
rammene og rollene, og at det er Norges Banks hovedstyre som har ansvar for å
ansette daglig leder av Norges Banks forvaltning av Statens pensjonsfond utland.
Statsråden sa videre at dette er en alvorlig sak som påvirker omdømmet og den
allmenne tillit til Norges Bank. Han viste til at Stortinget har uttrykt bekymringer
og kommet med klare føringer som legger premisser for den løsning som må
komme.
Statsråden pekte på at han opplever at Finansdepartementet og Norges Bank
har hatt en felles forståelse av rammene i sentralbankloven som innebærer at
departementets instruksjonsadgang i saker knyttet til ansettelse av NBIM-leder
er svært begrenset. Han sa videre at Lovavdelingens uttalelse peker på at
departementet har et noe større handlingsrom enn lagt grunn hva angår
instruksjon, men understreket at han håper å unngå å bruke dette
handlingsrommet.

Side 1

Statsråden sa videre at hans ansvar er å bidra til at de føringer som
finanskomiteen har kommet med følges opp, men at det er Norges Bank som må
komme opp med løsningen.
Statsråden ba deretter sentralbanksjefen redegjøre for hvordan hovedstyret vil
følge opp saken.
Sentralbanksjefen ga uttrykk for at Norges Bank ønsker å etablere en løsning
som sikrer stabile rammevilkår for styringen av NBIM fremover, og som i størst
mulig grad bidrar til tillit rundt forvaltningen av SPU. Han sa at hovedstyret vil
møtes ettermiddagen mandag 24. august for å drøfte hvilket handlingsrom
styret har. Han understreket at Norges Bank har inngått en bindende
ansettelsesavtale med Nicolai Tangen. Det er derfor naturlig og nødvendig at
styret har en dialog om saken med Tangen. Banken skal komme raskt tilbake til
departementet i etterkant av hovedstyrets møte.
Statsråden takket for møtet.
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