NORSK UTVALG FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE
Virksomheten i 2016
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 2016:
Organisasjon
Den norske Revisorforening
Eierforum
Finans Norge
Norske Finansanalytikeres Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs ASA
Pensjonskasseforeningen
Verdipapirfondenes forening

Representant
Per Hanstad
Hans Thrane Nielsen
Jan Digranes
Christina Stray
Ingebjørg Harto
Elisabeth Adina Dyvik
Christer Drevsjø
Bernt S. Zakariassen

Vararepresentant
Harald Brandsås
Evy Ann Hagen
Dag Erik Rasmussen
Halvor E. Sigurdsen
Linn Cathrin Slettedal
Espen Kløw

Utvalget ble ledet av Jan Digranes. Utvalget hadde seks møter i 2016.
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 i trykt utgave og på NUES' hjemmeside.
NUES besluttet at anbefalingen ikke ville bli endret i 2016. Dette ble kunngjort på
hjemmesiden. 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.
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Forum for eierstyring og selskapsledelse
NUES' årlige Forum for eierstyring og selskapsledelse ble arrangert 10. november 2016 i
Oslo. Forumet er åpent for alle.
Hovedtema for Forum var bruk av anbefalingen i praksis. Kathryn M. Baker og Bjørn Erik
Næss delte erfaringer fra sine ståsteder. Claudia Chapman fra Financial Reporting Council
presenterte det omfattende prosjektet Corporate Culture and the Role of Boards som er
gjennomført i Storbritannia. KPMG presenterte kartleggingen om bruken av anbefalingen, se
nærmere nedenfor, som ble kommentert av NUES' leder.
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 i EØS-land. NUES var
representert på ett nettverksmøte i 2016, i Nederland, som ble kombinert med deltakelse på en
europeiske konferanse om eierstyring og selskapsledelse. Nettverket står bak nettsiden
www.ECGCN.org.
Prosjekt om den norske anbefalingen
NUES fikk i oktober 2015 en bevilgning på 400 000 kroner fra Finansmarkedsfondet til en
kartlegging av redegjørelser om eierstyring og selskapsledelse. Oppdraget med å kartlegge ble
satt ut på anbud. KPMG ble tildelt oppdraget, som ble gjennomført og sluttført i 2016.
Kartleggingen gjaldt en rekke punkter i norske noterte utstederes redegjørelser for
regnskapsåret 2014.
Prosjektet vil være en del av bakgrunnen for videreutvikling av den norske anbefalingen for
eierstyring og selskapsledelse.
Kartleggingen er oppsummert i en rapport fra KPMG. I tillegg har NUES laget et dokument
med egne vurderinger av funnene. Dokumentasjonen er tilgjengelig på NUES' hjemmeside.
Økonomi og administrasjon
NUES' inntekter i 2016 var i alt 872 193 kroner, mens kostnadene var 809 125 kroner, som
gir et overskudd på 63 068 kroner. Per 31. desember 2016 var NUES' egenkapital 285 965
kroner.
Virksomheten i NUES finansieres i hovedsak ved kontingent fra organisasjonene som deltar i
utvalget. For 2016 var kontingenten 50 000 kroner per organisasjon, i alt 400 000 kroner.
Forum for eierstyring og selskapsledelse 2016 gikk med overskudd på 46 654 kroner.
NUES fikk i 2015 en bevilgning på 400 000 kroner fra Finansmarkedsfondet til prosjektet
beskrevet ovenfor. Beløpet er inntektsført og kostnadsført i sin helhet i 2016, da prosjektet ble
gjennomført.
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Det påløp ikke kostnader til endringer av anbefalingen i 2016.
NUES har hatt avtale med Næringslivets Hovedorganisasjon om sekretariatstjenester for 2016
for 325 000 kroner, i tillegg til dekning av utlegg mv. Kostnader til regnskapstjenester
utgjorde 25 000 kroner.
NUES yter ikke godtgjørelse til representantene for arbeidet i utvalget.

Oslo, 13. juni 2017
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