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Anmodning om Lovavdelingens vurdering   
 
Sentralbanksjefen ansettes på åremål av Kongen i statsråd, jf. sentralbankloven § 2-11. Det er 
igangsatt et arbeid for å ansette ny sentralbanksjef. Finansdepartementet forbereder 
ansettelsessaken. Habilitetsproblemstillinger kan være relevante i vurderingen av kandidatene 
til stillingen. Departementet har på denne bakgrunn utarbeidet et foreløpig notat om 
habilitetskrav for sentralbanksjefen, som følger vedlagt. I notatet redegjøres det blant annet 
for relevante sider ved Norges Banks virksomhet og organisering, om habilitetskrav mv. 
knyttet til stillingen som sentralbanksjef og om sentrale sakstyper som sentralbanksjefen må 
forventes å ville være involvert i saksbehandlingen av.  
 
Jens Stoltenberg er blant søkerne til stillingen som sentralbanksjef, jf. søkerlisten som ble 
offentliggjort 14. desember 2021. I det vedlagte notatet vurderes under avsnitt 4 
habilitetsproblemstillinger av relevans for vurderingen av Jens Stoltenberg som kandidat til 
stillingen som sentralbanksjef, hensett hans politikerbakgrunn og vennskap med 
arbeiderpartileder og statsminister Jonas Gahr Støre. Departementets foreløpige vurdering 
oppsummeres under avsnitt 4.4. i notatet som følger:  
 

«Basert på vurderingene i avsnittene 4.1 til 4.3 ovenfor er det vår vurdering at 
Stoltenbergs relasjon til Arbeiderpartiet gjennom tidligere verv og roller i partiet, samt 
vennskapet med nåværende arbeiderpartileder og statsminister Støre, ikke vil føre til at 
han ofte eller systematisk vil være inhabil i de saker som er til behandling i Norges 
Bank. Som redegjort for over, vil det imidlertid aldri helt kunne utelukkes at 
relasjonen til Arbeiderpartiet gjennom tidligere verv og roller, samt gjennom 
vennskapet til Støre, særlig sett hen til Norges Banks samfunnsmessige betydning og 
uavhengighet, etter omstendighetene kan utgjøre «særegne forhold som er egnet til å 
svekke tilliten til hans upartiskhet», jf. forvaltningsloven § 6 annet ledd.  
 
Denne vurderingen er basert på forutsetninger om god rolleforståelse og at rollen som 
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sentralbanksjef utøves på en tillitsvekkende måte.» 
 
Til bruk i forbindelse med ansettelsessaken ber Finansdepartementet om Lovavdelingens 
vurderinger knyttet til de habilitetsspørsmålene som drøftes under avsnitt 4 i det foreløpige 
notatet, herunder om det er relevante momenter og hensyn utover de departementet har 
identifisert.  
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