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NORSK UTVALG FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 
 

Virksomheten i 2008 
 

 

Innledning 

Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) utgir den norske anbefalingen for 

eierstyring og selskapsledelse. Anbefalingen retter seg mot utstedere av aksjer og 

grunnfondsbevis på regulerte markeder i Norge. Etter reglene for Oslo Børs og Oslo Axess 

skal utstedere på disse markedsplassene gi en samlet redegjørelse i årsrapporten for 

eierstyring og selskapsledelse. 

 

Organisasjonene bak NUES fastsatte 26. november 2008 vedtekter for foreningen. Vedtektene 

er tilgjengelig på NUES.no. 

 

NUES består av følgende ni organisasjoner: 

 

Organisasjon Representant Vararepresentant 

Aksjonærforeningen i Norge Bernt Bangstad John Peter Tollefsen 

Den norske Revisorforening Per Hanstad Harald Brandsås 

Eierforum Hans Thrane-Nielsen Arild Orgland 

Finansnæringens Hovedorganisasjon Stein Sjølie Arne Hovland 

Norske Finansanalytikeres Forening Ludvik Sandnes Catharina Hellerud 

Norske Pensjonskassers Forening Rolf Skomsvold Christer Drevsjø 

Næringslivets Hovedorganisasjon Ingebjørg Harto Arnulf Ingebrigtsen 

Oslo Børs ASA Atle Degré Elisabeth Dyvik 

Verdipapirfondenes Forening Lasse Ruud Bernt Zakariassen 

 

Atle Degré har vært utvalgets leder i 2008. Utvalget hadde syv møter i 2008. Høsten var 

preget av arbeidet med mulig revisjon av anbefalingen og Forum for eierstyring og 

selskapsledelse.  

 

Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse 

Anbefalingen fra 4. desember 2007 ble sendt på generell høring våren 2008. Utvalget mottok 

et lite antall høringssvar, som alle ble tatt i betraktning ved spørsmålet om anbefalingen skulle 

revideres. Om høsten arbeidet utvalget med flere forhold som det var aktuelt å endre på 

grunnlag av vedtatte og foreslåtte regelendringer i Norge og i EU, og på grunnlag av innspill 

til utvalget. NUES besluttet høsten 2008 at det ikke skulle foretas noen revisjon av 

anbefalingen. Det ble også tatt hensyn til at forventede lovendringer i 2009 tilsier at det blir 

nødvendig å revidere anbefalingen i løpet av 2009. 

 

Den fjerde utgaven av anbefalingen, som ble lansert 4. desember 2007 på norsk og engelsk, 

vil derfor gjelde også i 2009. Anbefalingen er tilgjengelig på NUES’ hjemmeside NUES.no. 

 

Arrangementer 



181475 

NUES’ hovedarrangement i 2008 var det årlige Forum for eierstyring og selskapsledelse, som 

ble arrangert 15. oktober 2008 i Oslo. Forumet hadde også i år et internasjonalt tilsnitt. Forum 

er åpent for alle og invitasjon ble dessuten sendt til styremedlemmene i alle norske 

børsnoterte selskaper i tillegg til kontaktene til de ni organisasjonene som står bak NUES. 

 

NUES delte også i 2008 ut en pris for beste redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse i 

årsrapporten. Ved arbeidet med kåringen fikk utvalget også i 2008 innspill fra de fem 

revisjonsselskapene BDO Noraudit, Deloitte, Ernst & Young, KPMG og 

PricewaterhouseCoopers samt bistand fra Finn Berg Jacobsen og Arthur Sletteberg. Prisen ble 

delt ut under Forum for eierstyring og selskapsledelse og gikk til Kongsberg Gruppen ASA. 

Styreleder Finn Jebsen tok i mot prisen på vegne av selskapet og foredro om blant annet 

prisvinnerens arbeid med eierstyring og selskapsledelse.  

 

I mai arrangerte NUES workshop med revisjonsutvalg som temaer. Til workshopen var et 

begrenset antall deltagere med særlig kunnskap og interesse for temaet invitert. 

Arrangementet bidro til å gi NUES grunnlag for å vurdere innholdet i anbefalingen når 

lovforslag om revisjonsutvalg foreligger. Erfaringene med arrangementet er god, og NUES 

har som mål å arrangere slike arrangementer, selv eller i samarbeid med andre, også i 

fremtiden. 

 

Utadrettet virksomhet 

Utvalget hadde i mai møte med corporate governance-gruppen i Norges Bank Investment 

Management der man orienterte hverandre om sitt arbeid. NUES og Norges Bank Investment 

Management er enige om nytten av slik gjensidig kontakt. NUES ønsker å opprettholde denne 

kontakten med banken på et orienterende nivå. 

 

NUES’ var i 2008 representert på 7th Conference on Company Law and Corporate 

Governance, og Halvor Sigurdsen og Ludvik Sandnes deltok på ICGN konferansen 

(International Gorporate Governance Network) 

 

Nordisk samarbeid 

En arbeidsgruppe bestående av sekretariatene i Finlands, Islands, Norges og Sveriges 

styrer/komiteer har i 2008 arbeidet med å utarbeide et felles dokument som beskriver 

prinsipper som er felles for de nordiske landene. I et møte i Stockholm i oktober ble det 

endelige dokumentet godkjent av representanter for de fire styrene/komiteene. Senere sluttet 

også den danske komiteen seg til dokumentet. 

 

Det felles dokumentet er rent beskrivende, og NUES’ anbefaling gjelder i det norske 

markedet som før. 

 

Dokumentet vil bli gjort tilgjengelig på styrenes/komiteenes hjemmesider, herunder 

NUES.no. Videre vil det bli sendt til relevante myndigheter og enkelte andre interesser. 

 

NUES vil holde kontakt med de øvrige landene med sikte på gjensidige orienteringer om 

utviklingen i eierstyring og selskapsledelse i de ulike landene. 

 

Økonomi og administrasjon 

Virksomheten i NUES finansieres i hovedsak av organisasjonene som deltar i utvalget. 

Inntekter i forbindelse med virksomheten i 2008 var i alt 487.372 kroner, mens tilsvarende 
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kostnader var 338.100 kroner. Per 31. desember 2008 var utvalgets egenkapital var på 

411.421 kroner. 

 

Hver av de ni organisasjonene ga i 2008 et tilskudd på 30 000 kroner til utvalgets arbeid. 

NUES ble tildelt 150 000 kroner fra Finansmarkedet til videre arbeid med anbefalingen, 

design/trykking, oversetting og distribusjon av anbefalingen. Det ble ikke vedtatt endringer i 

anbefalingen, og arbeidet knyttet til utredninger mv. ble derfor noe mindre en forutsatt i 

søknaden til Finansmarkedsfondet.  På bakgrunn av avlevert oversikt over kostnader knyttet 

til arbeid med anbefalingen i 2008 fra NUES ble det utbetalt kr. 124.000 i støtte totalt. 

Utvalget mottar ikke støtte utover dette. Deltageravgiften til Forum som var på 900 kroner og 

innbrakte således kr. 76.650, noe som ga et nettobidrag på 5.301 kroner. 

 

NUES har i 2008 hatt avtale med Næringslivets Hovedorganisasjon om sekretariatstjenester 

for 150 000 kroner per år (eks mva), i tillegg til dekning av utlegg mv. Avtalen opphørte 

31. desember 2008. Sekretariatsfunksjonen er for 2009 overtatt av Oslo Børs ASA. 

 

Organisasjonenes representanter i NUES mottar ikke godtgjørelse for arbeidet i utvalget. 

 

 

Oslo, 26. februar 2009 

 

 

 

 

 

 


