
 
Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen i Det norske oljeselskap ASA som blir 
avholdt 11. april 2016 
 
Samtlige aksjonærvalgte medlemmer til Det norskes oljeselskap ASAs (Det norske) 
bedriftsforsamling ble valgt for en periode på to år på selskapets ordinære generalforsamling 
i 2015. På Det norskes bedriftsforsamlingsmøte 11. mars 2016 ble Øyvind Eriksen valgt som 
ny styreleder i selskapet, og han fratrådte samtidig bedriftsforsamlingen. 
Bedriftsforsamlingen valgte samtidig Finn Berg Jacobsen som midlertidig leder.  
 
I tillegg har Nils Bastiansen meddelt valgkomiteen at han ønsker å tre ut av 
bedriftsforsamlingen.   
 
Bedriftsforsamlingen  
Valgkomiteen innstiller at generalforsamlingen velger inn følgende medlemmer til erstatning 
for Eriksen og Bastiansen:  
 

 Sverre Skogen  

 Ole Jakob Hundstad 
 
Etter valgkomiteens vurdering har begge kandidatene relevant erfaring og kompetanse for å 
bidra positivt til den videre utvikling av Det norske.  
 
Etter dette vil Det norskes bedriftsforsamling ha følgende sammensetning:  
 
Sverre Skogen  
Ole Jakob Hundstad  
Anne Grete Eidsvig 
Odd Reitan 
Finn Berg Jacobsen 
Leif O. Høegh 
Olav Revhaug 
Jens Johan Hjort 
Kristin Grønn    (ansatterepresentant) 
Ståle Haverstadløkken (ansatterepresentant) 
Hege Jarstø   (ansatterepresentant) 
Tor Kristian Hals  (ansatterepresentant) 
 
 
Etter valgkomiteens vurdering har bedriftsforsamlingen med dette en bred representasjon 
fra selskapets aksjeeiere.  
 
Sverre Skogen (født 1956) har en M.Sc. og en MBA fra University of Colorado. Skogen har 
innehatt en rekke lederstillinger i olje- og gassindustrien, blant annet som konsernsjef for 
Aker Maritime ASA i perioden 1997-2001, det sammenslåtte Aker Kværner O&G 2001-2002, 
PGS Production 2003-2005 og AGR ASA 2005-2013. Han har vært styreformann for Det 



norske fra 2013-2016 og dessuten innehatt en rekke andre styreverv, Intsok 1999-2001 og 
Rosenberg Verft 2003-2005. Skogen er norsk statsborger. 
 
Ole Jakob Hundstad (født 1971) har siden 2008 vært porteføljeforvalter i Folketrygdfondet 
med ansvar for olje og oljeservice i aksjeporteføljen. Han er Autorisert Finansanalytiker, 
Autorisert Porteføljeforvalter og har med det en MBA i finans fra NHH. Han er også 
Siviløkonom fra BI. Tidligere har han jobbet som analytiker, megler og forvalter hos 
henholdsvis Chase Manhattan Bank Norge, Pareto Securities og Fondsforvaltning. Hundstad 
er norsk statsborger.  
 
Bedriftsforsamlingen velger som kjent selv en leder blant sine medlemmer jfr. 
allmennaksjeloven § 6-36 (3).   
 
Valgkomiteen 
Hilde Myrberg og Finn Haugan ble valgt for en periode på to år som medlemmer av Det 
norskes valgkomite på selskapets ordinære generalforsamling i 2014.  Valgkomiteen 
innstiller på at begge gjenvelges for en periode på to år.  
 
Honorarer 
 
Bedriftsforsamlingen 
Honoraret til bedriftsforsamlingens leder og medlemmer foreslås uendret, hvilket vil si at 
lederens honorar blir på 82 000 kr pr. år og de øvrige medlemmenes honorar blir 62 000 kr 
pr. år.  
 
Valgkomiteen 
Honoraret til valgkomiteens leder og medlemmer foreslås uendret hvilket betyr at 
komiteens leder får et honorar på 33 000 kr pr. år og medlemmene får et honorar på 16 500 
kr pr. år med tillegg av et variabelt honorar på 3 000 kr pr. møte.  
 
   
 

Trondheim/Oslo, 16. mars 2016 
 
 
 

Arild Støren Frick  Finn Haugan   Hilde Myrberg 
 
 
 

 


