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NORSK UTVALG FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 
 

Virksomheten i 2015 
 

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 2015: 

 

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 Ingebjørg Harto Halvor E. Sigurdsen 

Oslo Børs ASA Elisabeth Adina Dyvik Linn Cathrin Slettedal 

Pensjonskasseforeningen Rolf Skomsvold Christer Drevsjø 

Verdipapirfondenes forening* Lasse Ruud Bernt S. Zakariassen 

 

*Lasse Ruud gikk ut av NUES 1. oktober og ble erstattet av Bernt S. Zakariassen. 

 

Utvalget ble ledet av Jan Digranes. Utvalget hadde seks møter i 2015.  

 

Aksjonærforeningen i Norge trådte ut av NUES med virkning fra 1. januar 2015. 

 

Norsk anbefaling for 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 

å 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 annonserte på hjemmesiden at anbefalingen ikke ville bli endret i 2015. Samtidig informerte 

NUES om at man imøteser innspill og tar synspunkter på anbefalingen eller NUES' arbeid for øvrig. 

Det er også aktuelt å holde møter med enkeltinteressenter som ønsker å bidra til å utvikle 

anbefalingen. I 2015 ble det holdt to slike møter, med hhv. Oslo Børs og Styreinstituttet. NUES' leder 

møtte også Næringslivets Aksjemarkedsutvalg. 
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Forum for eierstyring og selskapsledelse 

 

NUES' årlige Forum for eierstyring og selskapsledelse ble arrangert 10. desember 2015 i Oslo. 

Forumet er åpent for alle.  

 

Hovedtema for Forum var "Det gode styre". Deltakerne fikk høre Amra Balic, Siri Hatlen, Pål Egil 

Rønn, Kristian Siem og Mette I. Wikborg belyse dette temaet fra ulike synsvinkler. Også i 2015 

mottok NUES gode tilbakemeldingene på Forum. 

 

Eksterne kontakter 

 

I juni var NUES på studietur til London. BlackRock, Norges Bank Investment Management, 

Institutional Shareholder Services og Financial Reporting Council ga verdifull informasjon om 

internasjonale erfaringer og trender innen eierstyring og selskapsledelse. 

 

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

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

nettverksmøter i 2015, som ble kombinert med deltakelse på europeiske konferanser om eierstyring og 

selskapsledelse. Nettverket står bak hjemmesiden www.ECGCN.org.  

 

Nordisk prosjekt om eierstyring og selskapsledelse 

 

NUES bevilget i 2013 SEK 100 000 til det svenske Studieförbundet Näringsliv och Samhälles (SNS) 

sammenlignende undersøkelser av eierstyring og selskapsledelse i Danmark, Finland, Norge og 

Sverige. Prosjektet ble ferdig høsten 2014, og er oppsummert i boken The Nordic Corporate 

Governance Model, som er tilgjengelig på NUES' hjemmeside. 

 

Prosjektet viser trekk ved de nordiske landenes systemer for eierstyring og selskapsledelse som gir 

grunnlag for å omtale dette som en nordisk modell. Mange selskaper har store eiere, som etter denne 

modellen har mulighet til å ta langsiktig ansvar for selskapene samtidig som minoritetseiere er gitt 

beskyttelse. 

 

NUES m.fl. arrangerte 28. januar 2015 et frokostmøte om den nordiske modellen for eierstyring og 

selskapsledelse. Per Lekvall, Svein Rennemo, Mimi K. Berdal og Harald Norvik innledet om aspekter 

ved internasjonal, nordisk og norsk eierstyring og selskapsledelse.  

 

Prosjekt om den norske anbefalingen 

 

NUES fikk i oktober 2015 en bevilgning på 400 000 kroner fra Finansmarkedsfondet til en 

undersøkelse av redegjørelser om eierstyring og selskapsledelse. Undersøkelsene vil gjelde norske 

noterte utstederes redegjørelser for regnskapsåret 2014. 

 

NUES utlyste en anbudskonkurranse i desember. Prosjektet vil bli gjennnomført i løpet av 2016. 

 

Økonomi og administrasjon 

 

NUES' inntekter i 2015 var i alt 496 625 kroner, mens kostnadene var 426 960 kroner, som gir et 

overskudd på 69 665 kroner. Det påløp ikke kostnader til endringer av anbefalingen i 2015. Per 31. 

desember 2015 var NUES' egenkapital 222 898 kroner. 

 

Virksomheten i NUES finansieres i hovedsak ved kontingent fra organisasjonene som deltar i utvalget. 

For 2015 var kontingenten 50 000 kroner per organisasjon, i alt 400 000 kroner. 

 

Forum for eierstyring og selskapsledelse 2015 gikk med overskudd på 61 438kroner. 
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NUES fikk en utbetaling på 200 000 kroner fra Finansmarkedsfondet i 2015, som er halvparten av den 

samlede bevilgningen. Beløpet inngår ikke i egenkapitalen, men er avsatt per 31. desember. Det 

samlede beløpet på 400 000 kroner vil bli inntektsført og kostnadsført i sin helhet i 2016 på det 

prosjektet som er omtalt ovenfor. 

 

NUES har hatt avtale med Næringslivets Hovedorganisasjon om sekretariatstjenester for 2015 for 

253 000 kroner (eks. mva.), i tillegg til dekning av utlegg mv.  

 

NUES yter ikke godtgjørelse for arbeidet i utvalget. 

 

 

Oslo, 7. april 2016 

 

 

 

 

Christer Drevsjø  

 

 

 

Jan Digranes 

Leder 

 

 

 

Elisabeth Dyvik 

 

 

 

Per Hanstad  

 

 

 

Ingebjørg Harto 

 

 

 

Hans Thrane Nielsen  

 

 

 

Christina Stray  

 

 

 

  

 

 

 

Bernt S. Zakariassen 

 

 


