NUES Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse
Postboks 5250 Majorstuen
0303 OSLO

Oslo, 6. juni 2018

HØRINGSSVAR - FORSLAG TIL ENDRINGER I NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG
SELSKAPSLEDELSE
DNB Asset Management AS (DAM) ser stor verdi i at det eksisterer en norsk anbefaling for eierstyring og
selskapsledelse (i regi av NUES) med høy oppslutning blant de relevante interessenter. I arbeidet med
revisjonen av anbefalingen har DAM deltatt gjennom flere organer inklusiv Eierforum og Norsif. I tillegg
ønsker DAM å tydeliggjøre sitt syn på to områder – bærekraft og samfunnsansvar samt valgkomiteer.
Et viktig anliggende for DAM har vært å søke å tydeliggjøre i anbefalingen fokus på trusler og muligheter
knyttet til bærekraft og samfunnsansvar som en bærebjelke i alle selskapers arbeid. DAM foreslår at dagens
omtale av etikk og samfunnsansvar erstattes med at styret anbefales å evaluere selskapets mål, strategier
og risikoprofil løpende, inkludert vesentlige risikoer og muligheter knyttet til bærekraft og samfunnsansvar.
I tillegg ønsker DAM å komme med et konkret endringsforslag gjeldende valgkomiteer i kapittel 7, et forslag
som medfører en større grad av uavhengighet mellom valgkomiteen og styret. Det foreliggende forslag til ny
anbefaling kan lett medføre en svekkelse på dette området. En svært sentral oppgave for valgkomiteen er å
vurdere, og å fremme, styrekandidater som kan ivareta selskapets behov for et velfungerende styre. For å
oppnå dette bør valgkomiteen kunne vurdere styrets sammensetning, kompetanse og samarbeidsforhold på
en mest mulig objektiv måte. For å muliggjøre den nødvendige objektivitet og uavhengighet, bør ikke noen
ha en dobbeltrolle som innebærer både deltagelse i styret og valgkomité. DAM sin erfaring er at en slik
uavhengighet for valgkomiteen normalt heller ikke er en hindring for den nødvendige innsikt i styrets
kompetanse og arbeid. DAM foreslår derfor en endring av kap. 7 i utkastet til ny anbefaling - til en tydelig
formulering om at ingen bør sitte i valgkomiteen og styret samtidig.
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