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NORSK UTVALG FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 
 

Virksomheten i 2017 
 
Innledning 
 
Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) utgir den norske anbefalingen for eierstyring 
og selskapsledelse. Anbefalingen retter seg mot utstedere av aksjer og egenkapitalbevis på regulerte 
markeder i Norge, deres styrer og administrasjon. Etter regnskapsloven § 3-3b skal disse utstederne 
årlig redegjøre for sine prinsipper og praksis vedrørende foretaksstyring. Videre angir reglene for Oslo 
Børs og Oslo Axess at utstedere på disse markedsplassene skal gi en samlet redegjørelse knyttet til den 
norske anbefalingen.  
 
NUES er en forening med organisasjonsnummer 893 407 022. Vedtektene er tilgjengelig på 
www.nues.no. 
 
NUES består av åtte organisasjoner, som var representert ved følgende personer i 2017: 
 
Organisasjon Representant Vararepresentant 
Den norske Revisorforening Per Hanstad Harald Brandsås 
Eierforum Hans Thrane Nielsen  
Finans Norge  Jan Digranes Evy Ann Hagen 
Norske Finansanalytikeres Forening Christina Stray Dag Erik Rasmussen 
Næringslivets Hovedorganisasjon Halvor E. Sigurdsen   
Oslo Børs ASA Elisabeth Adina Dyvik Linn Cathrin Slettedal 
Pensjonskasseforeningen Christer Drevsjø Espen Kløw 
Verdipapirfondenes forening Bernt S. Zakariassen  

 
Utvalget ble ledet av Halvor E. Sigurdsen. Utvalget hadde åtte møter i 2017. 
 
Utviklingen av den norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse 
 
NUES' formål er "å arbeide for god eierstyring og selskapsledelse i foretak som er eller ønsker å bli 
opptatt til notering på norske regulerte markeder, og i andre foretak med spredt eierskap." 
 
NUES' viktigste arbeid består i å gi ut den norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse, samt 
gjøre den kjent blant aktører på finansmarkedene. 
 
Den gjeldende utgaven av anbefalingen ble publisert 30. oktober 2014. Den er tilgjengelig på norsk og 
engelsk på NUES' hjemmeside. 
 
NUES besluttet at anbefalingen ikke ville bli endret i 2017, men at det tas sikte på å gi ut en ny versjon 
av anbefalingen i 2018. Dette ble kunngjort på hjemmesiden. Samtidig informerte NUES om at man 
imøteser innspill til anbefalingen eller NUES' arbeid for øvrig.  
 
Arbeidet i 2017 har i det vesentlige gått ut på å forberede endringer av anbefalingen i 2018. NUES har 
i den forbindelse avholdt møter med IIA Norge og Norsif. 
 
Forum for eierstyring og selskapsledelse 
 
NUES' årlige Forum for eierstyring og selskapsledelse ble arrangert 12. oktober 2017 i Oslo. Forumet 
er åpent for alle.  
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Til årets Forum var det invitert aktører med forskjellige innfallsvinkler til eierstyring og 
selskapsledelse. Øystein Stray Spetalen og Åse Aulie Michelet delte sine erfaringer med styre og 
ledelse av børsnoterte selskaper. Carine Smith Ihenacho, Norges Bank Investmeng Managment, holdt 
et foredrag om deres forvaltning av aksjeposter i 9 000 selskaper utenfor Norge. Videre presenterte 
Knut Olav Rød fra The Boston Consulting Group, en undersøkelse om hvoran styret i nordiske 
selskaper skaper verdier.  
 
NUES mottok svært gode tilbakemeldinger fra deltakere på Forum. 
 
Eksterne kontakter 
 
NUES deltar i European Corporate Governance Network, et nettverk for sekretariatene for organer 
som utgir anbefalinger om eierstyring og selskapsledelse fra EU og EØS-land. Nettverket står bak 
nettsiden www.ECGCN.org. NUES var ikke representert på nettverksmøtene i 2017. 
 
Økonomi og administrasjon 
 
NUES' inntekter i 2017 var i alt 510 079 kroner, mens kostnadene var 479 366 kroner, som gir et 
overskudd på 30 714 kroner. Per 31. desember 2017 var NUES' egenkapital 316 679 kroner.  
  
Virksomheten i NUES finansieres i hovedsak ved kontingent fra organisasjonene som deltar i utvalget. 
For 2017 var kontingenten 50 000 kroner per organisasjon, i alt 400 000 kroner. 
 
Forum for eierstyring og selskapsledelse 2017 gikk med overskudd på 65 859 kroner. 
 
NUES oppdaterte hjemmesiden i september 2017. Kostnadene til dette var kr 40 570.  
 
Det påløp ikke kostnader til endringer av anbefalingen i 2017. 
 
NUES har hatt avtale med Næringslivets Hovedorganisasjon om sekretariatstjenester for 2017 for 
325 000 kroner, i tillegg til dekning av utlegg mv. Kostnader til regnskapstjenester utgjorde 25 000 
kroner. 
 
NUES yter ikke godtgjørelse for arbeidet i utvalget. 
 

 
Oslo, 10. april 2018 
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