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Dette dokument følger av en norsk anbefaling vedrørende temaet eierstyring og selskapsledelse 

utarbeidet av Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES).  Anbefalingen retter seg først 

og fremst mot selskaper notert på Oslo Børs. Formålet med anbefalingen er at selskaper som er 

notert på regulerte markeder i Norge skal ha eierstyring og selskapsledelse som klargjør 

rolledeling mellom aksjeeiere, styre og daglig ledelse utover det som følger av lovgivningen.  

 

Hensikten med anbefalingen er å styrke tilliten til banken og bidra til størst mulig verdiskapning 

over tid, til beste for egenkapitalbeviseiere, ansatte og andre interessenter. Anbefalingen omfatter 

i alt 15 punkter som er beskrevet nedenfor: 

Bankens øverste organ er representantskapet. Representantskapet har 20 representanter og tre 

varamedlemmer. Åtte medlemmer og ett varamedlem velges av og blant bankens innskytere. Fem 

medlemmer og ett varamedlem velges av og blant de ansatte. Syv medlemmer og ett varamedlem 

velges av eierne av egenkapitalbevis. Representantskapet velger styre og revisor. Styret er 

representantskapets organ for å lede og utøve den strategiske og operative driften av banken. 

Representantskapet vedtar vedtektsendringer, godkjenner årsregnskap og beslutter godtgjørelse 

til tillitsvalgte, fastsetter disponering av årsoverskudd herunder utbyttet som gis av banken. 

Representantskapet beslutter videre egenkapitalemisjoner, opptak av fondsobligasjonslån og 

ansvarlige lån. Det avgis egen beretning fra revisor til representantskapet i forbindelse med 

fremlegging og godkjennelse av årsregnskapet.  

Styret består av seks medlemmer, fem valgt av representantskapet og ett medlem valgt av og blant 

de ansatte. Alle styrerepresentanter velges for to år av gangen. Styret fastsetter bankens 

strategiske og operasjonelle risikotoleranse bl.a. gjennom utarbeidelse av interne instrukser, 

bevilgningsfullmakter og årlig internkontrollrapportering i henhold til egen forskrift. Dette 

arbeidet følges opp av revisor, som avgir en årlig erklæring vedrørende arbeidet med bankens 

internkontroll. Styrets ansvar og oppgaver er fastsatt i egen instruks. 

Bankens ledergruppe ledes av Administrerende banksjef og består totalt av fem personer hvor de 

andre fem er: Leder økonomi/administrasjon, Leder bankdrift, Leder bedriftsmarked og Leder 

sparing og investering. Administrerende banksjef rapporterer til styret. Bankens Risk manager har 

adgang til å stille i ledermøtene samt å rapportere direkte til styret.  
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Banken skal tilby moderne og konkurransedyktige bankprodukter og banktjenester innenfor de 

kundegrupper og det markedsområdet som er fastlagt i bankens strategidokument. Med moderne 

og konkurransedyktige bankprodukter menes at banken skal være en totalleverandør av gode 

produkter og tjenester til personkundemarkedet, små og mellomstore bedrifter samt lag og 

foreninger. Kommuner og virksomheter i offentlig eie kan unntaksvis være interessante kunder. 

Bankens viktigste produkter og tjenester er lån og kreditter, leasing og finans, spare- og 

investeringsprodukter, betalingsformidling, kortprodukter, skade- og livsforsikring og økonomisk 

rådgivning. Bankens engasjementsportefølje skal ha en kvalitet som er forenlig med bankens 

målsetning om en lav til moderat risikoprofil. Banken har definerte krav til lønnsomhet, 

likviditetsstyring, kortsiktig og langsiktig fremmedfinansiering, samt krav til soliditet. Banken 

søker å avgrense renterisiko i balansen ved bruk av sikringsforretninger, og har i policy definert 

rammer for handel med verdipapirer.  

Aurskog Sparebank skal på konsolidert nivå minst ha en kapitaldekning på 19,2 %, en 

kjernekapitaldekning på 17,2 %, en ren kjernekapital-dekning på 15,7 %, og en uvektet 

kjernekapitaldekning på 7,2 % målt løpende med 50 % av resultatet hittil i år. Banken skal til 

enhver tid oppfylle alle myndighetskrav med god margin. Ved økning av motsyklisk buffer med 

0,5 %-poeng fra 31.12.2019, settes samtidig bankens kapitalmål på kapitaldekning, 

kjernekapitaldekning og ren kjernekapitaldekning opp til hhv. 19,7 %, 17,7 % og 16,2 %. Banken 

skal til enhver tid oppfylle alle myndighetskrav med god margin.  

 

Styret fremmer forslag for representantskapet om egenkapitalemisjoner, utstedelse av 

fondsobligasjoner og opptak av ansvarlige lån. Iverksettelse må alltid godkjennes av 

Finanstilsynet. Tilsvarende behandling kreves ved fullmakter til tilbakekjøp av egne 

egenkapitalbevis. Slike tilbakekjøp har foreløpig ikke skjedd, selv om banken i perioder har fått 

slik fullmakt fra representantskapet. Banken vil, gjennom sin eierpolitikk, bidra til at 

egenkapitalbeviset framstår som et attraktivt og likvid finansielt instrument som gir 

egenkapitalbeviseierne konkurransedyktig avkastning i form av utbytte og verdistigning.  

Egenkapitalbevisene utstedt av banken har alle samme klasse. Hvert egenkapitalbevis gir en 

stemme i egenkapitalbevismøtene og gir samme rett til utbytte. Ved emisjoner gir samtlige 

egenkapitalbevis samme relative tegningsrett til nye egenkapitalbevis. Dersom dette prinsipp skal 

kunne fravikes, skal dette begrunnes. Banken har et primærinnsideregister med forpliktende 

avtaler, slik at alle transaksjoner med egenkapitalbevis til eller fra primærinnsidere meldes til Oslo 

Børs i henhold til Lov om verdipapirhandel §4–2 Primærinnsiders meldeplikt.  
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Bankens egenkapitalbevis er notert på Oslo Børs og er fritt omsettelige, uten noen restriksjoner.  

Ordinært representantskapsmøte skal avholdes innen utgangen av mars måned hvert år for 

behandling av sparebankens årsregnskap, valg mv., jf. § 3–9 i bankens vedtekter. 

Representantskapet innkalles av styreleder, hvor møtet normalt ledes av representantskapets 

leder. Innkalling med saksliste og saksdokumenter skal i henhold til Lov om finansforetak og 

finanskonsern og allmennaksjeloven sendes ut minimum 21 dager før møtet for noterte selskaper.  

Lov om finansforetak og finanskonsern og bankens vedtekter regulerer hvordan 

valgkomitéarbeidet skal foregå i en sparebank. Representantskapet velger en valgkomité med fire 

medlemmer. To av medlemmene velges blant bankens innskytere (jf. § 3-4), og to av medlemmene 

velges blant bankens egenkapitalbeviseiere. Minst ett medlem valgt blant innskyterne og minst ett 

medlem valgt blant egnekapitalbeviseierne, skal også være medlem av bankens representantskap. 

Valgkomitéens medlemmer skal være uavhengige av sparebankens styre og øvrige ledende 

ansatte. Valgkomitéens medlemmer velges for to år. Valgkomitéen velger selv sin leder. Lederen 

velges for to år.  

De ansatte har en egen valgkomité som forbereder valg av tillitsvalgte fra de ansatte.   

Styret består av seks medlemmer og to varamedlemmer. Fem medlemmer velges av 

representantskapet i tillegg til ett varamedlem. Ett medlem velges av og blant de ansatte, i tillegg 

til et personlig varamedlem. Leder og nestleder velges ved særskilte valg.  

Samtlige valgte medlemmer og varamedlemmer velges for to år. Av de valgte medlemmer er tre på 

valg hvert år. Styrets leder velges av representantskapet for to år av gangen.  

Styrets sammensetning er slik:  

Jan H Skøld, styreleder siden 2014, født 1958.  Tannlege, eier og daglig leder i Aurskog 

Tannlegesenter AS. Styremedlem i perioden 2007 - 2014.  Varamedlem til representantskapet i 

perioden 1998 – 1999  

Liv Åsta Karin Ånerud Tangen, nestleder, født 1947. Pensjonist, tidligere seniorrådgiver i Arbeids- 

og velferdsdirektoratet innen økonomi/adm., nestleder siden 2006 og styremedlem siden 2004.  
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Kjell-Tore Skedsmo, født 1958.  Entreprenør, eier og daglig leder av Grefsen Holding AS. 

Styremedlem siden 2003. Medlem av representantskapet i perioden 1999 – 2003. 

Eivind Landsverk, født 1961. Programdirektør, Discovery Networks Norway. Styremedlem siden 

2014.   

Tove Elisabeth Hauge Nyhus, født 1958. Daglig leder i Bergman Diagnostika AS, et av Norges 

ledende firmaer innen diagnostika og analyseutstyr. Styremedlem siden 2013.  

Christine Melleby, ansattes representant, født 1971.  Kunderådgiver bedriftsmarked.  Styremedlem 

siden 2018.  

Styremedlemmers beholdning av egenkapitalbevis i Aurskog Sparebank fremkommer av note 37 i 

årsregnskapet.  

Styret utarbeider, og følger en årsplan for sitt arbeid. Årsplanen tidfester sentrale områder som 

oppdatering av strategiske planer, nøkkeltallsrapporteringer, børsinformasjon og arbeid med 

internkontroll. Det utarbeides månedlige regnskaps- og risikorapporter og kvartalsvise 

delårsregnskaper for presentasjon på Oslo Børs. Styret har i sitt arbeid fokus på at banken 

organiseres på en forsvarlig måte, bankens økonomiske stilling og formuesforvaltning. Det er 

utarbeidet en egen instruks for styrearbeid. Instruks for adm. banksjef er vedtatt av styret.  

Bankens samlede styre fungerer som risiko- og revisjonsutvalg samt godtgjørelsesutvalg. Disse 

utvalgene er nærmere beskrevet i styreinstruksen.  

Styret har vedtatt et eget policydokument for bankens internkontroll, virksomhets- og 

risikostyring. Dokumentet gjennomgås og oppdateres årlig. Det gjennomføres årlig en overordnet 

risikoanalyse som sikrer banken at internkontrollen er innrettet mot vesentlige risikoer. 

Internkontrollen er en løpende oppgave for linjeledere på alle nivåer og er etablert i en struktur 

som innbefatter organisering, systemanvendelse, arbeidsmetodikker, rutiner og øvrig regelverk 

med tiltak av kontrollerende art som i sum skal bidra til å dempe en uønsket risiko. Resultatet av 

internkontrollen og risikoanalysen rapporteres til styret. Bankens eksterne revisor bekrefter årlig at 

internkontrollen er gjennomført i henhold til gjeldende forskrift. Eventuelle vesentlige avvik 

rapporteres løpende, og tiltak iverksettes. Banken vil ha internrevisjon fra og med 2019.  

Godtgjørelse til styret, valgkomité og representantskap vedtas av representantskapet. 

Godtgjørelsen fremgår av note 38 i årsregnskapet. Banken har utarbeidet et eget dokument med 
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retningslinjer for godtgjørelse i samsvar med Finansforetaksforskriften kapittel 15 

Godtgjørelsesordninger i finansforetak.  

Godtgjørelse til ledende ansatte består av fast lønn, pensjons- og forsikringsordninger samt 

individuelle naturalytelser i begrenset omfang, eksempelvis fri avis og mobiltelefon.  

Det er ikke gitt opsjonsavtaler eller lignende til ledende ansatte. Lønn og godtgjørelse samt lån og 

kreditter til adm. banksjef og ledende ansatte framkommer i note 38 til årsregnskapet. 

Styremedlemmers og ledende ansattes beholdning av egenkapitalbevis framkommer i note 37 til 

årsregnskapet. Lønn og godtgjørelse til adm. banksjef besluttes årlig i eget styremøte.  

Banken legger ut finansiell kalender på Oslo Børs og på bankens hjemmesider, slik at alle på 

samme grunnlag skal kunne orientere seg om bankens regnskapsfremleggelser, utbyttedatoer og 

lignende. Alle transaksjoner fra primærinnsidere meldes umiddelbart til Oslo Børs i henhold til 

børsens regelverk. Det gis ingen regnskapskommentarer før regnskapene er kjent og 

offentliggjort for allmennheten. Bankens hjemmeside benyttes til informasjon. Her legges også 

delårs- og årsregnskap ut.  

§6-1 Finansforetaksloven - Den som vil gjennomføre erverv som vil medføre at vedkommende blir 

eier av en kvalifisert eierandel i et finansforetak, må på forhånd sende melding om dette til 

Finanstilsynet. Det samme gjelder erverv som vil medføre at en kvalifisert eierandel økes slik at 

den vil utgjøre eller overstige henholdsvis 20, 30 eller 50 prosent av kapitalen eller stemmene i 

finansforetaket, eller slik at eierandelen gir bestemmende innflytelse som nevnt i 

allmennaksjeloven §1-3 i finansforetaket. Som kvalifisert eierandel regnes en eierandel som 

representerer 10 prosent eller mer av kapitalen eller stemmene i finansforetaket, eller som for 

øvrig gir adgang til å utøve en vesentlig innflytelse i ledelsen av foretaket og dets virksomhet. Ved 

beregning av kvalifisert eierandel i foretak som har utstedt egenkapitalbevis, regnes eierandel som 

andel av summen av grunnfondskapitalen og eierandelskapitalen eller av stemmene i 

generalforsamlingen. Erverv som foretas av to eller flere erververe etter samråd, regnes som ett 

erverv.  

Oversikt over de 20 største egenkapitalbeviseierne i Aurskog Sparebank finnes som note 37 til 

årsregnskapet samt i alle kvartalsrapporter.  
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Revisor deltar i det styremøtet hvor styret behandler årsregnskapet. Revisor deltar også i 

representantskapets møte ved behov og når det er aktuelt. Revisor deltar i minst ett styremøte 

årlig uten at adm. banksjef aller andre ledende ansatte er til stede.  

Revisor gjennomgår den internkontrollen og avlegger en årlig beretning til risiko- og 

revisjonsutvalget. Revisor fremlegger dokumentasjon på arbeid som er utført ut over ordinær 

revisjon. Styret har ikke fastsatt retningslinjer for ledelsens adgang til å benytte revisor til andre 

tjenester enn revisjonsoppgaver. Aurskog Sparebank er likevel av den oppfatning at revisor ikke 

har levert tilleggstjenester av en slik art og et slikt omfang at det kan gi grunnlag for å stille 

spørsmål ved revisors mulighet til å ivareta sin uavhengighet og objektivitet. Revisors godtgjørelse 

fremlegges til godkjennelse i representantskapets møte i februar. Honorar og godtgjørelse til 

revisor framgår av note 18 i årsregnskapet.  


