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Instruks 
 
for daglig leder i Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal 
 
 
Myndighet og ansvar 
Daglig leder har ansvaret for at stiftelsens daglige drift er i samsvar med lover og forskrifter, 
pålegg fra myndighetene, vedtekter, stiftelsens strategidokument og forvaltningsstrategi, samt 
vedtak i styret.  
 
Daglig leder skal sørge for at stiftelsens regnskap er i samsvar med lover og forskrifter, og at 
formuesforvaltningen skjer i henhold til fastlagt forvaltningsstrategi. 
 
Innenfor de rammer som gjelder for aktivafordeling i pkt. 4 i forvaltningsstrategien, foretar 
daglig leder utvelgelse av de enkelte fond. Styret orienteres gjennom månedlig rapportering 
om de valg som foretas. 
 
Det vises for øvrig til forvaltningsstrategien og de rammer denne setter for plassering av 
finansformuen. 
 
 
Daglig leder representerer stiftelsen overfor myndighetene, organisasjoner og andre. Daglig 
leder er kontaktperson for stiftelsens revisor. 
 
Daglig leder er ansvarlig for praktisk gjennomføring av gavefordelingen på en måte som gir 
banken god markedsføring og stiftelsen en rasjonell håndtering av gavesøknadene.  
 
Daglig leder skal utføre sin virksomhet i samsvar med de prinsipper og strategier som styret 
har vedtatt. 
 
Daglig leder kan ikke delegere sitt ansvar i samsvar med denne instruksen, og står alltid 
ansvarlig overfor styret. 
 
 
 
Organisering og kompetanse 
Daglig leder skal holde seg oppdatert om lover, forskrifter, rundskriv osv. som er relevante for 
(banken og) stiftelsen, og orientere styret om relevante faglige problemstillinger. 

 
Daglig leder har ansvar for at stiftelsen til en hver tid har en tilfredsstillende organisasjon som 
tilfredsstiller kravene til en stiftelse. Dette gjelder særlig ansvaret for tilfredsstillende 
styringssystem og intern kontroll.  
 
Innen områder hvor stiftelsen kjøper tjenester skal daglig leder sørge for at slike kjøp skjer i 
henhold til forretningsmessige vilkår, stiftelsens etiske krav og standarder, samt at tjenestene 
er av god kvalitet. 
Inngående fakturaer oppad til kr. 50.000,- kan attesteres og utbetales av daglig leder.  
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Denne begrensningen gjelder ikke utbetaling av gaver som styret har bevilget. Her gjelder det 
en generell begrensning på 1 mill.kr.  Utbetalinger utover dette skal i tillegg godkjennes av 
styrets leder før utbetaling. 
Daglig leder skal sørge for at styrets leder får kopi av alle regnskaps- bilagene kvartalsvis fra 
stiftelsens regnskapsfører. 
  
Alle fakturaer, kostnader og reiseregninger relatert til daglig leder og styret skal attesteres av 
styreleder. 
 
Ved behandling av gavesøknader har daglig leder fullmakt til å innvilge inntil kr. 20.000,- 
begrenset oppad til en ramme på kr. 500.000,- pr. år.   
Styreleder og daglig leder har til sammen fullmakt til å innvilge inntil kr. 100.000,-, begrenset 
oppad til den samme rammen om for daglig leder. 
 
 
Rapportering til styret 
I samarbeid med styreleder har daglig leder ansvar for forberedelse til styremøter og for at de 
sakene som skal behandles blir tilstrekkelig forberedt. Saklisten og dokumenter i de sakene 
som skal behandles, skal legges ut i styredatabasen fortløpende, fortrinnsvis en uke på 
forhånd. Daglig leder har også ansvaret for føring av styreprotokoll. 
 
Daglig leder skal holde styret løpende orientert om stiftelsens virksomhet, forvaltning og 
resultatutvikling samt forhold styret bør kjenne til for å kunne utøve sin styrefunksjon. Et 
særlig informasjonsansvar har daglig leder når det gjelder forhold av negativ eller kontro-
versiell art i stiftelsen, for eksempel brudd på gjeldende lover eller regler. 
 
Uavhengighet 
Daglig leder må ikke inneha styreverv eller ansettelse i selskap som konkurrerer med 
Sparebank 1 Ringerike Hadeland eller et annet selskap i samme konsern som Sparebank 1 
Ringerike Hadeland. 
 
Styret skal årlig foreta en vurdering og revisjon av denne instruks. 
 
Denne instruksen er sist godkjent i styremøte 13. desember 2016 
 
 
 
………………………………………….. 
Mikal Røtnes 
Styreleder 
 


