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Virksomheten i 2013 
 

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 ni organisasjoner som var representert ved følgende personer i 2013: 

 

Organisasjon Representant Vararepresentant 

Aksjonærforeningen i Norge Bernt Bangstad John Peter Tollefsen 

Den norske Revisorforening Per Hanstad Harald Brandsås 

Eierforum Hans Thrane Nielsen  

Finans Norge  Stein Sjølie Jan Digranes 

Norske Finansanalytikeres Forening Christina Stray Dag Erik Rasmussen 

Næringslivets Hovedorganisasjon Ingebjørg Harto Halvor E. Sigurdsen 

Oslo Børs ASA Elisabeth Dyvik Linn Cathrin Slettedal 

Pensjonskasseforeningen Rolf Skomsvold Christer Drevsjø 

Verdipapirfondenes Forening Lasse Ruud Bernt Zakariassen 

 

Utvalget ble ledet av Ingebjørg Harto. Utvalget hadde åtte møter i 2013.  

 

Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse 

 

Gjeldende utgave av anbefalingen ble publisert 23. oktober 2012. Den er tilgjengelig på norsk og 

engelsk på NUES' hjemmeside.  

 

NUES vurderte i 2013 å revidere anbefalingen, men konkluderte med at det ikke var behov som tilsa 

en slik revisjon. Denne konklusjonen ble kunngjort på NUES' hjemmeside i juni, samtidig som alle 

interesserte ble invitert til å sette frem synspunkter og forslag til endringer til NUES. NUES vil også 

fremover legge opp til åpne prosesser rundt revisjon av anbefalingen. 

 

Forum for eierstyring og selskapsledelse 

 

Det årlige Forum for eierstyring og selskapsledelse ble arrangert 11. desember 2013 i Oslo. Forumet er 

åpent for alle. 

 

På Forum 2013 var hovedspørsmålet lederlønninger. Inge K. Hansen og Danielle Zhang innledet, før 

Dag Erik Rasmussen ledet en paneldebatt om temaet, der Nils Bastiansen, Inge K. Hansen, Magne 

Lerø, Stein Reegård og Ragnhild Wiborg deltok. 

 

Rapporten Evaluering av lederlønnserklæringer for selskaper notert på OSBEX-listen på Oslo børs – 

utarbeidet av Ernst & Young for NUES – ble utdelt på Forum. Den er tilgjengelig også på NUES' 

hjemmeside. 

 



Pris for beste redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 

 

Også i 2013 delte NUES ut en pris for beste redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse under 

Foryum. Prisen for beste redegjørelse i årsrapporten for 2012 gikk til Gjensidige Forsikring ASA. 

Styrets leder Inge K. Hansen tok i mot prisen på vegne av selskapet og redegjorde for prisvinnerens 

arbeid med eierstyring og selskapsledelse. Ved arbeidet med kåringen fikk utvalget verdifulle innspill 

fra de fire revisjonsselskapene BDO, Deloitte, EY og KPMG. Begrunnelsen for tildelingen finnes på 

NUES' hjemmeside. 

 

Eksterne kontakter 

 

I mars arrangerte NUES et seminar i Oslo med sine søsterorganer i Norden, med foredrag fra blant 

annet Norges Bank Investment Management og Europakommisjonen. NUES legger opp til å fortsette 

den gode kontakten med søsterorganene. 

 

NUES deltar i European Corporate Governance Network, et nettverk for sekretariatene for organer 

som utgir anbefalinger om eierstyring og selskapsledelse i EU-land. NUES var representert på to 

møter i 2013. Nettverket etablerte i 2013 hjemmesiden www.ECGCN.org.  

 

Prosjekter 

 

NUES engasjerte EY til å undersøke lederlønnserklæringene til en rekke børsnoterte selskaper. 

Undersøkelsen viste et ganske stort potensial for å forbedre erklæringene. Et hovedfunn var blant 

annet at erklæringene ikke gir tilstrekkelig informasjon til at aksjeeiere kan etterprøve kravene til 

variabel godtgjørelse kvantitativt. En presentasjon av undersøkelsen ble delt ut på Forum og er 

tilgjengelig på NUES' nettside.  

 

NUES bevilget SEK 100 000 til det svenske Studieförbundet Näringsliv och Samhälles 

sammenlignende undersøkelser av eierstyring og selskapsledelse i de nordiske landene. NUES er 

representert i den norske referansegruppen. Rapporten fra arbeidet skal foreligge høsten 2014. 

 

Økonomi og administrasjon 

 

NUES' inntekter i 2013 var i alt 434 000 kroner, mens tilsvarende kostnader var 612 000 kroner. Per 

31. desember 2013 var NUES' egenkapital 260 000 kroner. 

 

Virksomheten i NUES finansieres i hovedsak ved kontingent fra de ni organisasjonene som deltar i 

utvalget. For 2013 ble kontingenten økt med 10 000 kroner fra året før, til 40 000 kroner per 

organisasjon, i alt 360 000 kroner. 

 

NUES har hatt avtale med Næringslivets Hovedorganisasjon om sekretariatstjenester for 2013 for 

200 000 kroner (eks. mva), i tillegg til dekning av utlegg mv.  

 

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

 

 

Oslo, 19. mars 2014 

 

   

   

   

 

 


