
Innst. 70 S
(2017–2018)

Innstilling til Stortinget 
fra valgkomiteen
Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlem-
mer til Norges Banks representantskap

Til Stortinget

Bakgrunn
Ifølge lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og

pengevesenet mv. (sentralbankloven) er bankens
øverste organer et hovedstyre og et representantskap.

Hovedstyret består av åtte medlemmer som opp-
nevnes av Kongen. Representantskapet består av fem-
ten medlemmer valgt av Stortinget for fire år.

Hvert annet år trer vekselvis sju og åtte medlemmer
ut av representantskapet. Blant medlemmene velger
Stortinget leder og nestleder for to år. Fra 2015 velger
Stortinget varamedlemmer. Gjenvalg av medlemmer
kan bare skje for en samlet periode av tolv år. 

Valg av medlemmer
Det skal ved dette valg velges sju medlemmer med

funksjonstid 1. januar 2018–31. desember 2021. Dessu-
ten skal det velges leder og nestleder med to års funk-
sjonstid.

Valgkomiteen har mottatt forslag fra partigruppene. 
Med funksjonstid til 31. desember 2017 er følgende

valgt: 
1. Reidar Sandal, Flora
2. Synnøve Søndergaard, Harstad
3. Paul Birger Torgnes, Brønnøy
4. Toril Hovdenak, Skåla
5. Frank Sve, Stranda
6. Peter Meidell, Oslo
7. Iver Nordseth, Smøla 

Godtgjørelse for representantskapet og Den faste 
komité i Norges Bank

Stortinget fastsetter godtgjørelse for representant-
skapet i Norges Bank, jf. sentralbankloven § 7. Regule-
ringen skjer hvert annet år, jf. Innst. 121 S (2011–2012).
Regulering fremmes for Stortinget samtidig med valg til
representantskapet. I henhold til sentralbankloven har
representantskapet opprettet et arbeidsutvalg, Den fas-
te komité, som består av representantskapets leder og
nestleder samt tre andre medlemmer fra representant-
skapet. Stortinget fastsetter også godtgjørelse for Den
faste komité.

Komiteens tilråding
Va l g k o m i t e e n  rår Stortinget til å gjøre slikt

v e d t a k :

I
Som medlemmer til Norges Banks representantskap

velges for tidsrommet 1. januar 2018–31. desember 2021: 

Medlemmer:
1. Reidar Sandal, Flora
2. Julie Brodtkorb, Oslo 
3. Paul Birger Torgnes, Brønnøy
4. Gjermund Hagesæter, Bergen
5. Åse Michaelsen, Mandal
6. Morten Søberg, Oslo
7. Iselin Nybø, Stavanger
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II
Som leder og nestleder til Norges Banks representantskap velges for tidsrommet 1. januar 2018–

31. desember 2019: 
Julie Brodtkorb, leder
Reidar Sandal, nestleder

III 
Godtgjørelse for Norges Banks representantskap og Den faste komité gjeldende fra 1. januar 2018 fastsettes

til: 

Representantskapet: Den faste komité:

Oslo, i valgkomiteen, den 7. desember 2017

Leder kr 62 400 pr. år
Nestleder kr 41 600 pr. år
Medlemmer kr 31 200 pr. år
Varamedlem-
mer

kr 31 200 pr. år

Leder kr 93 500 pr. år
Nestleder kr 62 400 pr. år
Medlemmer kr 62 400 pr. år
Varamedlem-
mer 

kr 3 600 pr. møte

Olemic Thommessen
leder


