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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. 
 
NUES består av følgende ni organisasjoner: 
 

Organisasjon Representant Vararepresentant 

Aksjonærforeningen i Norge Bernt Bangstad Jon Petter Tollefsen 
Den norske Revisorforening Per Hanstad Harald Brandsås 
Eierforum Arild Orgland Øystein Stephansen 
Finansnæringens Hovedorganisasjon Stein Sjølie Arne Hovland 
Norske Finansanalytikeres Forening Ludvik Sandnes Catharina Hellerud 
Norske Pensjonskassers Forening Håkon Persen Søderstrøm Rolf Skomsvold 
Næringslivets Hovedorganisasjon Ingebjørg Harto Arnulf Ingebrigtsen 
Oslo Børs ASA Atle Degré Elisabeth Dyvik 
Verdipapirfondenes Forening Lasse Ruud Bernt Zakariassen 
 
Lasse Ruud har ledet utvalget i 2007. Næringslivets Hovedorganisasjon ved advokat Halvor 
E. Sigurdsen har utført sekretariatsarbeidet. 
 
Utvalget hadde 15 møter i 2007. Høsten var preget av arbeidet med revisjonen av 
anbefalingen og Forum for eierstyring og selskapsledelse.  
 
Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse 
 
Anbefalingen fra 28. november 2006 ble sendt på generell høring våren 2007. Utvalget 
mottok et lite antall høringssvar, som alle ble vurdert ved revisjonen av anbefalingen. Om 
høsten arbeidet utvalget med en rekke 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. 
Utgangspunktet for arbeidet med revisjonen var at det ikke var grunnlag for omfattende 
endringer, for eksempel ved å innta nye punkter i anbefalingen. 
 
Den fjerde utgaven av anbefalingen ble lansert 4. desember 2007 på norsk og engelsk. Det ble 
gjort få materielle endringer, men en del endringer i lover og regler foranlediget oppdatering 
av deler av notene. Endringene er omtalt på side 10-11 i anbefalingen. Anbefalingen ble delt 
ut til deltakerne på Forum for eierstyring og selskapsledelse og ble distribuert av 
organisasjonene som deltar i NUES. NUES sender anbefalingen til en del andre interessenter, 
og den er tilgjengelig på NUES’ hjemmeside, www.NUES.no. 
 
 
 



Arrangementer 
 
NUES’ hovedarrangement er det årlige Forum for eierstyring og selskapsledelse, som ble 
arrangert 4. desember 2007 i Oslo. Forumet hadde i år et internasjonalt tilsnitt, og Egil 
Myklebust, Jon Gunnar Pedersen og representanter fra Fidelity (Trelawny Williams), Hermes 
(Colin Melvin) )og ISS Governance Services (Michael Payne og Karin Lindh Ithuralde) var 
innledere, med fulltegnet påmeldingsliste. Konferansen er åpen for alle og ble annonsert i 
Dagens Næringsliv og på NUES’ hjemmeside. Invitasjon ble dessuten sendt til 
styremedlemmene i alle norske børsnoterte selskaper i tillegg til kontaktene til de ni 
organisasjonene som står bak NUES. Konferansen vil bli arrangert også i 2008. 
 
NUES delte også i 2007 ut en pris for beste redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse i 
årsrapporten. Ved forberedelsen av kåringen fikk utvalget bistand fra de fem 
revisjonsselskapene BDO Noraudit, Deloitte, Ernst & Young, KPMG og 
PricewaterhouseCoopers samt Finn Berg Jacobsen og Arthur Sletteberg. Prisen ble delt ut 
under Forum for eierstyring og selskapsledelse og gikk til Storebrand ASA ved styreleder 
Leiv L. Nergaard, som takket for prisen og foredro om blant annet prisvinnerens arbeid med 
eierstyring og selskapsledelse.  
 
I august arrangerte NUES workshop med to hovedtemaer; de noterte selskapenes erfaringer 
med å rapportere i henhold til anbefalingen og om sammensetning av styrer. Workshopen 
samlet ca 30 deltakere. Representanter fra NUES deltok også på Næringslivets 
Aksjemarkedsutvalgs (NAU) workshop om minoritetsaksjonærers rettigheter og på 
Eierforums workshop om valgkomiteer. Disse arrangementene bidro til å gi NUES grunnlag 
for å vurdere endringer i anbefalingen. Erfaringene med arrangementene er gode, og NUES 
har som mål å arrangere slike arrangementer, selv eller i samarbeid med andre, også i 
fremtiden. 
 
Kontakt med andre 
 
Representanter for utvalget fikk i juni en orientering fra ISS Governance Services om de 
tjenestene disse tilbyr og arbeidet i det norske markedet. ISS orienterer sine kunder om norske 
markedsforhold og NUES kom med synspunkter på innholdet i denne orienteringen. NUES 
har nytte av å ha dialog med sentrale internasjonale aktører som for eksempel ISS, dels for å 
informere om prinsipper for eierstyring og selskapsledelse i Norge og dels for å få impulser til 
videreutvikling av den norske anbefalingen.  
 
Utvalget hadde i mai møte med corporate governance-gruppen i Norges Bank Investment 
Management der man orienterte gjensidig om sitt arbeid. NUES ønsker å opprettholde denne 
kontakten med banken på et orienterende nivå. 
 
NUES’ var i 2007 representert på 5th og 6th Conference on Company Law and Corporate 

Governance, som arrangeres av formannskapslandene i EU. 
 
Nordisk samarbeid 
Etter initiativ fra Sverige og Finland, deltok medlemmer av NUES samt sekretariatet på møte 
med representanter fra de andre nordiske landenes komiteer/utvalg for eierstyring og 
selskapsledelse i juni 2007. Kontakten har fortsatt på sekretariatsnivå, der man arbeider med 
et dokument som beskriver eierstyring og selskapsledelse i de nordiske landene. 
 



Økonomi og administrasjon 
Virksomheten i NUES finansieres i hovedsak av organisasjonene som deltar i utvalget. 
Inntekter i forbindelse med virksomheten i 2007 var i alt ca 454 000 kroner, mens tilsvarende 
kostnader var ca 424.000 kroner. Per 31. desember 2007 var utvalgets netto eiendeler ca 
190 000 kroner. 
 
Hver av de ni organisasjonene ga i 2007 et tilskudd på 30 000 kroner til utvalgets arbeid. 
NUES mottok 100 000 kroner fra Finansmarkedet til design/trykking, oversetting og 
distribusjon av anbefalingen. Utvalget mottar ikke støtte utover dette. Deltageravgiften til 
Forum innbrakte 83 000 kroner. Nedenfor gjøres det rede for de største kostnadspostene. 
 
NUES har avtale med Næringslivets Hovedorganisasjon om sekretariatstjenester for 150 000 
kroner per år (eks mva), i tillegg til dekning av utlegg mv. Avtalen gjelder også for 2008. 
 
Utarbeidelse av anbefalingen, herunder design, trykking mv, beløp seg til ca 205 000 kroner, 
inkludert andel av sekretariatsbistand. 
 
For det årlige Forum for eierstyring og selskapsledelse betaler deltakerne 750 kroner hver i 
deltakeravgift. For øvrig finansieres konferansen av de organisasjonene som deltar i utvalget. 
 
Organisasjonenes representanter i NUES mottar ikke godtgjørelse for arbeidet i utvalget. 
 
 

Oslo, 31. januar 2008 


