




















































































































NOTAT TIL REPRESENTANTSKAPET I SPAREBANK 1 NORD-NORGE 

Fra: Representantskapets leder 
Dato: 03.03 2022  
Sakstype: Beslutning  
Sak 2: Revisjonshonorar 

1. Bakgrunn
SpareBank 1 Nord-Norge er revisjonspliktig etter revisorloven § 2-1 bokstav d.

Det følger av finansforetaksloven § 8-17 at det er representantskapets som velger revisor og 
fastsetter revisors godtgjørelse.  

2. Gjennomgang av saken
Revisor har sendt en anmodning om fastsettelse av honorar, i tråd med etablert praksis.

3. Forslag til vedtak

Representantskapet fastsetter ekstern revisors honorar til 1 166 903 ekskl. mva. for revisjonen av 
SpareBank 1 Nord-Norge i 2021.  

Vedlegg: Brev fra ekstern revisor 
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NOTAT TIL REPRESENTANTSKPAET I SPAREBANK 
1 NORD-NORGE 

Fra: Styret i SpareBank 1 Nord-Norge  
Dato: torsdag 3. mars 2022 
Sakstype: Beslutning
Sak: Fullmakt om kjøp/pant i bankens egenkapitalbevis 

1. Bakgrunn
Innenfor en ramme på 10 % av vedtektsfestet eierandelskapital har banken, slik det fremgår
av finansforetaksloven § 10-5, sammenholdt med allmennaksjelovens kapittel 9, anledning til
å kjøpe opp egenkapitalbevis, eller til å akseptere disse som pant ved kredittgivning.

Det er Representantskapet som avgjør om adgangen til slike kjøp og pantsettelser skal 
benyttes, og gir eventuelt styret fullmakt til å iverksette slike handler. I vedtaket skal det 
angis laveste og høyeste beløp som skal kunne betales for egne egenkapitalbevis.  

Fjorårets fullmakt løper ut 25. mai 2022, og dermed må styret be representantskapet om en ny 
fullmakt. 

2. Gjennomgang av saken og alternative løsninger
Ved bankens kjøp av egenkapitalbevis i Q3 og Q4 i 2021 samt ved kjøp av bonusbevis i
januar 2022, ble egenkapitalbevis kjøpt til kurser på henholdsvis 101,2877, 103,1758 og
113,4797. Det medførte at gikk banken utenfor Representantskapets fullmakt. Samtlige kjøp
er gjort ifm. gjennomføring av spareprogrammet for ansatte. Dette er naturligvis et avvik og
blir behandlet i tråd med interne rutiner for avvik.

Spørsmålet om banken skal benytte seg av adgangen til å kjøpe egne egenkapitalbevis har 
flere aspekter som bør vurderes. Isolert sett har bankens kjøp av egne bevis samme effekt 
som en kapitalnedsettelse, siden det gjøres fradrag egenkapitalen for bokført verdi av 
beholdning egne egenkapitalbevis, og dette kan også påvirke markedskursen.  

Kjøp og salg av egne egenkapitalbevis vil kunne være med å øke likviditeten i 
egenkapitalbeviset og bidra til å styrke målsettingen om å gjøre egenkapitalbeviset mer 
attraktivt i markedet 

Fullmakten er også en forutsetning for å kunne gjennomføre konsernet spareordning i EK-
bevis.  

3. Styrets vurdering
Etter styrets vurdering er ikke avviket av vesentlig karakter, ei heller bærer det preg av forsøk
på å omgå fullmaktens begrensning. Videre synes det klart for styret at Representantskapets
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fullmakt var fastsatt på en tid hvor kursen var betydelig lavere, og en ikke så for seg slik 
kursutvikling som senere kom.  

For tiden vurderer styret at slike kjøp/salg av egenkapitalbevis på bankens hånd ikke er 
hensiktsmessig.  

Det er likevel ønskelig at bankens ansatte og sentrale tillitsvalgte eier egenkapitalbevis. Som 
kjent innførte konsernet i 2018 en spareordning for egenkapitalbevis. Denne medfører at det 
vil være behov for at banken kjøper inn egenkapitalbevis som etter kort tid fordeles til de 
aktuelle ansatte som deltar i spareordningen. Dersom styret beslutter annet innkjøp av 
egenkapitalbevis til og/eller på vegne av ansatte, vil også den omsøkte fullmakt fra 
representantskapet kunne benyttes. 

Det er også praktisk å ha anledning til å benytte kunders egenkapitalbevis som sikkerhet for 
kreditter. Fullmakten til kjøp og pantsettelse vil dekke begge tilfeller. 

Slik situasjonen vurderes i dag, er det ikke behov for å utnytte lovens øvre ramme på 10 % av 
eierandelskapitalen. Det anbefales derfor at den øvre grensen i fullmakten, som for 2021, 
settes til 5 %. Av praktiske årsaker foreslås at fullmakten gis for 14 måneder. 

4. Forslag til vedtak

1. Representantskapet tok redegjørelse for overtredelse av fullmakt til orientering.

2. Styret gis fullmakt til, i en eller flere omganger, å kjøpe og etablere pant i egne
egenkapitalbevis innenfor de rammer som er angitt i lov og forskrift. 

3. Den samlede beholdning av egenkapitalbevis som banken eier og/eller har
avtalepant i kan ikke overstige 5 % av bankens eierandelskapital. 

4. Det minste beløp som kan betales for egenkapitalbevisene er kr 12,50 og det
høyeste er kr 200,-. Rammen gjelder også for avtalepant slik at fordringen 
pantet skal sikre må ligge innenfor disse beløpsmessige begrensninger. 

5. Kjøp av egenkapitalbevis skal skje ved kjøp i verdipapirmarkedet via Oslo Børs
og avhendelse skal skje gjennom samme marked, eventuelt som rettet salg mot 
ansatte og tillitsvalgte innenfor de lover og forskrifter som gjelder. 

6. Pantsettelser vil skje gjennom avtale med kunder i forbindelse med
kredittgivning og eventuell realisasjon av pantet i verdipapirmarkedet via Oslo
Børs.

7. Fullmakten gjelder i 14 måneder til 24. mai 2023, eller så lang tid som
Finanstilsynet godkjenner. 

8. Fullmakten kan delegeres
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NOTAT TIL REPRESENTANTSKAPET I SPAREBANK 1 NORD-NORGE 
Fra: Styret   
Dato: torsdag, 24.mars 2022 
Sakstype: Beslutning 
Sak: Fullmakt for opptak og tilbakekjøp av ansvarlig lån og fondsobligasjoner 

1. Bakgrunn

Styret behandlet i møtet 7. desember 2021 administrasjonens forslag til Kapitalpolicy 2022.

Policyen setter mål for konsernets ansvarlige kapital utover regulatorisk krav.  Bankens

kapasitet til opptak av ansvarlig lån og fondsobligasjoner er et kritisk premiss i utøvelsen av

denne policyen.

I sak 4/2020 fikk styret fullmakt fra bankens Representantskap til å utstede og kjøpe tilbake 

disse kapitalklassene.  Denne fullmakten er gyldig til 26.mars 2023.  Bakgrunnen for at saken 

fremmes for Representantskapet er å sikre at Styret til en hver tid har en aktiv fullmakt. Det 

har derfor vært vane å presentere forslag til fornyet fullmakt ett år før fullmakten løper ut.    

2. Gjennomgang av saken og alternative løsninger

For å opprettholde dagens kapitaldekning gitt ny langtidsprognose hensyntatt signalisert

utbyttegrad, anslått vekst, samt finansiering av ansvarlig kapital i tilknyttende selskaper,

foreslår administrasjonen at nåværende fullmakter økes fra henholdsvis kr 2.000 mill. i

ansvarlig lån og kr 1.500 mill. i evigvarende fondsobligasjon til henholdsvis kr 3.000 mill i

ansvarlig lån og kr 2.000 i evigvarende fondsobligasjon.  For å sikre den operative utførelsen

i forbindelse med refinansiering av allerede utestående kapital, foreslår administrasjonen at

fullmakten også omfatter tilbakekjøp av fondsobligasjoner og ansvarlig kapital som kommer

til forfall (førtidig innfrielse, også kalt call).   Det foreslås videre at fullmakten er gjeldende til

mars 2025, tre år fra representantskapets eventuelle beslutning om å tildele fullmakten. For

å sikre den operative håndteringen vil administrasjonen ha behov for at styrets fullmakt kan

videre delegeres.
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3. Styrets vurdering

Det er styrets vurdering at fornyelse og økning av dagens fullmakt er en kritisk premiss for

den operative utøvelsen bankens Kapitalpolicy 2022.

4. Forslag til vedtak

Fullmakt til å utstede fondsobligasjoner 

Representantskapet gir styret fullmakt til å ta opp og kjøpe tilbake ansvarlig kapital i form av 

fondsobligasjoner, og fremforhandle betingelser dertil, i norske kroner eller tilsvarende i 

annen valuta, innenfor en ramme på 2.000 millioner kroner.  Fullmakten gjelder for en periode 

på tre (3) år fra representantskapets beslutning om å tildele fullmakten. Fullmakten kan videre 

delegeres. 

Fullmakt til å ta opp ansvarlig lån 

Representantskapet gir styret fullmakt til å ta opp og kjøpe tilbake ansvarlig lånekapital og 

fremforhandle betingelser dertil i norske kroner eller tilsvarende i annen valuta, innenfor en 

ramme på 3.000 millioner kroner.  Fullmakten gjelder for en periode på tre (3) år fra 

representantskapets beslutning om å tildele fullmakten.  Fullmakten kan videre delegeres. 



Klassifisering: Åpen 

NOTAT TIL REPRESENTANTSKAPTET I SPAREBANK 1 NORD-NORGE 

Fra: Styret i SpareBank 1 Nord-Norge    
Dato: torsdag 3. mars 2022 
Sakstype: Beslutning 
Sak: Revisjon av Retningslinjer om godtgjørelse til ledende personer i børsnoterte selskaper 

1. Bakgrunn
I henhold til finansforetaksloven § 15-6, jf allmennaksjelovens bestemmelse § 6-16 a skal
styret fastsette retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte. Retningslinjene skal
forelegges bankens representantskap for godkjenning.

2. Gjennomgang av saken
Styret skal utarbeide retningslinjer som er tydelige og forståelige, og som bidrar til selskapets
forretningsstrategi, langsiktige interesser og økonomiske bæreevne. Retningslinjene skal
behandles og godkjennes av Representantskapet ved enhver vesentlig endring og minst hvert
fjerde år.

Det er foretatt noen mindre justeringer, men styret velger likevel å fremlegge justerte 
retningslinjene til Representantskapet for beslutning slik at Representantskapet er orientert og 
at det er full åpenhet rundt retningslinjene. Endringene er i hovedsak knyttet til ny mal for 
styringsdokumenter, endringer av navn på øvrige styringsdokumenter, og oppdateringer av 
endrede godtgjørelser. 

Styret behandlet utkast til retningslinjene for lønn og annen godtgjørelse til ledende personer 
i møte 10. februar 2022. 

3. Styrets vurdering
Det er styrets vurdering av bankens retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte er
innenfor gjeldende regelverk og forsvarlig utformet.

4. Forslag til vedtak
Representantskapet vedtok Retningslinjer om godtgjørelse for ledende personer.

Vedlegg 1: Utkast til Retningslinjer om godtgjørelse til ledende personer i SpareBank 1 Nord-Norge 
Vedlegg 2: Utkast til Retningslinjer om godtgjørelse til ledende personer i SpareBank 1 Nord-Norge 
(Endringsmarkert)    
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Retningslinjer om godtgjørelse til ledende 
personer 

Dokumentet ble godkjent for første gang Sak 35/2015 

Dato for siste revisjon Sak 23/2021 

Godkjenner Styret i SpareBank 1 Nord-Norge 

Policyeier Konserndirektør Organisasjon 

Revisjonsfrekvens Minimum årlig eller ved vesentlige endringer  

Omfang Gjelder for SpareBank 1 Nord-Norge med 
datterselskaper.  

SpareBank 1 Nord-Norge og SpareBank 1 
Finans Nord-Norge AS omfattes av 
finansforetaksforskriften.  

 

1 Formål med retningslinjene 
SpareBank 1 Nord-Norges visjon er for Nord-Norge, og konsernets forretningsstrategi bygger på 
prinsippene innsikt, bærekraft og kvalitet. De strategiske målene er:  

− Vi skal være førstevalget til folk og bedrifter 
− Vi skal være en kundeorientert organisasjon 
− Vi skal bidra til at Nord-Norge er en attraktiv landsdel 

Formålet med disse retningslinjene er å fastsette og beskrive konsernets godtgjørelser, samt 
oppfølging av disse, i tråd med FOR-2020-12-11-2730 Forskrift om retningslinjer og rapport om 
godtgjørelse for ledende personer.  

Med ledende personer i disse retningslinjene menes konsernsjef og konserndirektører som er 
medlem av konsernledelsen.  

Retningslinjene for godtgjørelse skal bidra til å fremme og gi incentiver til god styring av og kontroll 
med konsernets risiko, motvirke for høy eller uønsket risikotaking og bidra til å unngå 
interessekonflikter.  

2 Generell lønnspolitikk 
Den generelle lønnspolitikken i SpareBank 1 Nord-Norge er at godtgjørelse skal være 
konkurransedyktig, men ikke lønnsledende. SpareBank 1 Nord-Norge har som målsetning å tiltrekke 
seg dyktige medarbeidere, hvor lønn alene ikke skal være eneste motivasjon.  

SpareBank 1 Nord-Norges policy for godtgjørelser er likevel et viktig strategisk virkemiddel, og all 
belønning til alle ansatte skal bidra til måloppnåelse og ønsket atferd. 

Policy for godtgjørelser skal 

− fremme gode prestasjoner og resultater 
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− være konkurransedyktig, men ikke lønnsdrivende 
− bidra til at medarbeidere lønnes likt for samme arbeid eller arbeid av lik verdi, uavhengig av 

kjønn (likelønnsprinsippet) 
− gi rom for individuell avlønning, tydeliggjøre karrieremuligheter og bidra til å tiltrekke og 

beholde dyktige og engasjerte medarbeidere 
− være tydelig kommunisert og dokumentert 
− være basert på selskapsvise vurderinger i hvert enkelt selskap i konsernet 

(markedsvurderinger, konkurransekraft, attraktivitet og bransjestandarder) 

3 Eierstyring 
Ut fra tre hovedpilarer – åpenhet, forutsigbarhet og transparens – har banken definert følgende 
hovedprinsipper for eierstyring: 

− En struktur som sikrer målrettet og uavhengig styring og kontroll 
− Systemer som sikrer måling og ansvarliggjøring 
− En effektiv risikostyring  
− Fullstendig informasjon og effektiv kommunikasjon for å underbygge tillitsforholdet mellom 

eiere, styret og ledelsen 
− Likebehandling av eiere, og balansert forhold til øvrige interessegrupper 
− Overholdelse av lover, regler og etiske standarder 

Styret skal fastsette og sørge for at foretaket til enhver tid har og praktiserer retningslinjer og 
rammer for en godtgjørelsesordning som skal gjelde for hele konsernet, herunder 

− Vedta policy for godtgjørelser, herunder unntak og endringer 
− Godkjenne eventuell variabel godtgjørelse for ledende ansatte som omfattes av 

finansforetaksforskriften 
− Overvåke effekter 
− Vedta betingelser for konsernsjef 
− Utnevne godtgjørelsesutvalg 

Medlemmer i Godtgjørelsesutvalget er styrets leder og 3 styremedlemmer, hvorav én ansattevalgt 
styremedlem. HR-sjef har sekretærfunksjonen. 

Godtgjørelsesutvalget er felles for de som omfattes av finansforetaksforskriften.  

Godtgjørelsesutvalget har egen instruks vedtatt av styret, og dens oppgaver er som følger: 

− Forbereder og fremlegger saker for styret om godtgjørelsesordningen, herunder blant annet 
1. Policy for godtgjørelser 
2. Rapport om praktisering av godtgjørelsesordninger 
3. Utarbeidelse og revidering av retningslinjer om godtgjørelse til ledende personer mm. 

som fremlegges for representantskapet  
4. Fastsetter rammeverk for variabel godtgjørelse 
5. Godtgjørelsesutvalget behandler og gir sin innstilling til variabel godtgjørelse for 

ledende ansatte som omfattes av finansforetaksforskriften 
6. Kontrollfunksjon 
7. Godtgjørelse konsernsjef 
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Styrene i datterselskap fastsetter variabel godtgjørelse for administrerende direktør, innenfor 
rammen av policy for godtgjørelser. 

SpareBank 1 Nord-Norge har en egen policy om sentrale, overordnede prinsipper knyttet til 
interessekonflikter i konsernet, som bygger på lovfestede krav om å  

− innrette sin virksomhet slik at det er liten risiko for kundebehandling i strid med kravene til 
god forretningsskikk,  

− innrette sin virksomhet slik at det er liten risiko for interessekonflikter mellom foretaket og 
dets kunder eller mellom foretakets kunder 

− ha betryggende ordninger og rutiner for å identifisere og i tilfelle motvirke ovennevnte 
risikoforhold innenfor de ulike områder av virksomheten 

For å forebygge interessekonflikter har virksomheten prosedyrer for identifisering og håndtering av 
interessekonflikter, herunder skal policy for godtgjørelse utformes slik at interessekonflikter unngås.  

4 Lønnskomponenter 
4.1 Oversikt 
Ledende personer i SpareBank 1 Nord-Norge har følgende lønnskomponenter:  

− Fast lønn 
− Andre ytelser (øvrige personalgoder) 
− Pensjon- og forsikringsordninger 
− Etterlønn/konkurranseklausuler 
− Styrehonorar i tilknyttede selskap 

Det gis ingen individuell variabel godtgjørelse for ledende personer i SpareBank 1 Nord-Norge. 

Andelen samlet godtgjørelser for ledende personer rapporteres årlig i rapport om godtgjørelse for 
ledende personer, og består i hovedsak av fast lønn. Av øvrig godtgjørelse utgjør pensjonssparing 
over 12 G og bilgodtgjørelse de største postene.  

4.2 Fast lønn 
Fastlønn består av den enkeltes faste, avtalte lønn etter stilling. 

4.3 Andre ytelser/kompensasjoner i tilknytning til rekruttering 
Konsernledelsen har fast bilgodtgjørelse, i tillegg har definerte ansatte bilgodtgjørelser i sine avtaler 
fra tidligere praksis. Mange ledende ansatte og ansatte i nøkkelfunksjoner har fast tilskudd til 
bredbånd og gratis avisabonnement. 

Ut over disse individuelle ytelsene, tilbys ledende personer de til enhver tid gjeldende kollektive 
goder i personalhåndbok og/eller tariffavtale. Per tid er dette:  

− Årlig sparing i egenkapitalbevis: 
De ansatte og styremedlemmer i styret kan spare et fast beløp i måneden ved kjøp av EK-
bevis. Avtalt sparebeløp avtales for ett år om gangen og kan ikke endres. For annethvert 
egenkapitalbevis man kjøper, gir SpareBank 1 Nord-Norge ytterligere ett gratis EK-bevis. 
Tildelingen av «bonusbevis» skjer to år etter oppstart av sparingen, og forutsetter at den 
ansatte fortsatt eier de opprinnelig oppsparte EK-bevisene og fortsatt er ansatt i konsernet, 
med unntak av pensjonister og tidligere styremedlemmer. Dette er for å sikre et langsiktig 
perspektiv på den enkelte persons eierskapsfølelse. Ordningen vurderes og vedtas av styret.  
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− Gunstige lånebetingelser 
− Gebyrfrihet og forsikringsrabatt 

Ved rekruttering av ledende personer vil det kunne oppstå behov for å dekke kandidatens særskilte 
utgifter ved bytte av stilling. Dette gjelder for eksempel ved bindinger til tidligere arbeidsgiver, og 
midlertidige ordninger knyttet til tilstedeværelse når kandidatene befinner seg geografisk på annet 
sted enn våre kontorlokasjoner.  

4.4 Pensjons- og forsikringsordninger 
Alle ansatte i konsernet i minimum 20 % stilling er omfattet av SpareBank 1 Nord-Norges 
tjenestepensjonsordning. Konsernet har innskuddspensjon. 

Alle selskapene i konsernet foretar selskapsvise vurderinger av størrelsen på innskuddssatser der 
blant annet finansieringskilder, marked- og konkurransesituasjon og bransjestandard er vurdert.   

Konsernledelsen har følgende sparesatser for lønn over 12 G: 

− Konsernsjef og konserndirektør med innskuddspensjon: 15 % 

Konsernsjefen, eller den han delegerer til, gis en fullmakt til å vurdere hvorvidt enkeltpersoner med 
inntekt over 12 G skal ha en pensjonssparing over dette inntektsnivået. Ved vurderingen skal det 
blant annet legges vekt på hvilken lønnsmodell vedkommende har og markedssituasjonen for den 
aktuelle type stilling. Dersom vedkommende har en høy andel variabel godtgjørelse/provisjon, bør 
det ikke innvilges pensjonssparing over 12 G.  

I tillegg har alle ansatte i konsernet uførepensjon i tilfelle varig sykdom, samt forsikringsordninger 
ved sykdom og død.   

Innskuddspensjonsavtalen kan sies opp av styret. 

4.5 Etterlønn, tilleggspensjon og førtidspensjon 
Konsernsjef og konserndirektører har ved oppsigelse frasagt seg sitt stillingsvern etter 
arbeidsmiljøloven mot en etterlønn på 12 månedslønner, med tillegg av lønn i oppsigelsesperioden. 
Etterlønnen avkortes mot inntekt fra annen arbeidsgiver som utbetales i perioden, med unntak av 
styrehonorar. 

Konsernsjef har førtidspensjonsordning, og bestemmelser om etterlønn, men kan kun utløse en av 
disse. 

For ledende personer følger det konkurranseklausuler i de respektive arbeidsavtalene som regulerer 
en periode på inntil 6 måneder etter avsluttet arbeidsforhold.  

4.6 Styrehonorar i konsernet eller tilknyttede selskap 
Medarbeidere i konsernet som påtar seg styreverv, behandles etter følgende prinsipper: 

− Konsernledelse, konsernsjef og administrerende direktører i datterselskap, mottar ikke 
styrehonorar for styrerepresentasjon i konsernet. Konsernledelse, konsernsjef og 
administrerende direktører kan honoreres for styreverv i tilknyttede selskaper 

− Øvrige ansatte som er valgt inn i styreverv, mottar ordinært styrehonorar i alle selskapene i 
konsernet 

− Medarbeidere som påtar seg styreverv i konsernselskap eller tilknyttede selskap, skal 
honoreres 
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− Det foretaket der vedkommende har tillitsverv, er det som skal betale godtgjørelsen for 
tillitsvervet, det gjelder hva enten de er ledende ansatte eller ikke 

− Det er ingen begrensninger på hvor mange styreverv en medarbeider kan ha innenfor 
konsernet 

− Som hovedregel krever ikke konsernet refusjon for tapt arbeidsfortjeneste 

4.7 Engangskompensasjon 
Engangskompensasjoner kan gis i særlige tilfeller for større prosjektdeltakelse eller allianseoppgaver 
av en viss størrelse og, kompleksitet eller ekstraordinære prestasjoner og/eller belastning. Dersom 
en slik kompensasjon blir gitt vil det følge reglene for variable godtgjørelser.  

4.8 Funksjonstillegg 
Funksjonstillegg kan gis for ledende personer for fungering i andre stillinger i tillegg sin egen for en 
midlertidig periode. For dette kan det ytes en fast kompensasjon per måned i perioden fungeringen 
pågår. 

4.9 Salg av rabatterte EK-bevis (gjelder KL og andre nøkkelpersoner) 
Styret kan beslutte at konsernledelsen og andre nøkkelpersoner kan ha rett til å kjøpe EK-bevis med 
rabattordning innenfor en definert beløpsramme og bindingstid. Ordningen skal bidra til at 
konsernledelsen og nøkkelpersoner skal øke sitt eierskap og på den måten styrke 
interessefellesskapet med bankens øvrige egenkapitalbeviseiere. Vilkårene i ordningen tilfredsstiller 
de krav som følger av finansforetaksforskriften, kapittel 15. 

4.10 Avslutninga av arbeidsforhold 
Ansatte, inkludert ledende ansatte, følger arbeidsmiljølovens regler for oppsigelsestid.  

 

5 Styregodtgjørelse  
Representantskapet fastsetter styrets honorar.  

6 Avvik fra retningslinjene 
Styret har anledning innenfor lovens rammer å avvike fra retningslinjene i individuelle tilfeller, 
såfremt ekstraordinære omstendigheter og eksepsjonelle forhold tilsier det. En slik avgjørelse må 
bygge på den samme overordnede lønnspolitikk som gjelder for virksomheten.  

7 Rapportering og revisjon 
Det er ingen avvik eller vesentlige endringer i retningslinjene fra den generelle policy for 
godtgjørelser. Lønnsrapporter behandles i representantskapsmøte 2022.  
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RUtkast til retningslinjer om godtgjørelse 
til ledende personer’ 

Dokumentet ble godkjent for første gang Sak 35/2015 

Dato for siste revisjon Sak 23/2021 

Godkjenner Styret i SpareBank 1 Nord-Norge 

Policyeier Konserndirektør Organisasjon 

Revisjonsfrekvens Minimum årlig eller ved vesentlige endringer  

Omfang Gjelder for SpareBank 1 Nord-Norge med 
datterselskaper.  

SpareBank 1 Nord-Norge og SpareBank 1 
Finans Nord-Norge AS omfattes av 
finansforetaksforskriften.  

1 Formål med retningslinjene 
SpareBank 1 Nord-Norges visjon er for Nord-Norge, og konsernets forretningsstrategi bygger på 
prinsippene innsikt, bærekraft og kvalitet. De strategiske målene er:  

− Vi skal være førstevalget til folk og bedrifter 
− Vi skal være en kundeorientert organisasjon 
− Vi skal bidra til at Nord-Norge er en attraktiv landsdel 

Formålet med disse retningslinjene er å fastsette og beskrive konsernets godtgjørelser, samt 
oppfølging av disse, i tråd med FOR-2020-12-11-2730 Forskrift om retningslinjer og rapport om 
godtgjørelse for ledende personer.  

Med ledende personer i disse retningslinjene menes konsernsjef og konserndirektører som er 
medlem av konsernledelsen.  

Retningslinjene for godtgjørelse skal bidra til å fremme og gi incentiver til god styring av og kontroll 
med konsernets risiko, motvirke for høy eller uønsket risikotaking og bidra til å unngå 
interessekonflikter.  

2 Generell lønnspolitikk 
Den generelle lønnspolitikken i SpareBank 1 Nord-Norge er at godtgjørelse skal være 
konkurransedyktig, men ikke lønnsledende. SpareBank 1 Nord-Norge har som målsetning å tiltrekke 
seg dyktige medarbeidere, hvor lønn alene ikke skal være eneste motivasjon.  

SpareBank 1 Nord-Norges godtgjørelsespolitikkpolicy for godtgjørelser er likevel et viktig strategisk 
virkemiddel, og all belønning til alle ansatte skal bidra til måloppnåelse og ønsket atferd. 

Godtgjørelsespolitikken Policy for godtgjørelser skal 

− fremme gode prestasjoner og resultater 

mailto:turid.aspenes@snn.no
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− være konkurransedyktig, men ikke lønnsdrivende 
− bidra til at medarbeidere lønnes likt for samme arbeid eller arbeid av lik verdi, uavhengig av 

kjønn (likelønnsprinsippet) 
− gi rom for individuell avlønning, tydeliggjøre karrieremuligheter og bidra til å tiltrekke og 

beholde dyktige og engasjerte medarbeidere 
− være tydelig kommunisert og dokumentert 
− være basert på selskapsvise vurderinger i hvert enkelt selskap i konsernet 

(markedsvurderinger, konkurransekraft, attraktivitet og bransjestandarder) 

3 Eierstyring 
Ut fra tre hovedpilarer – åpenhet, forutsigbarhet og transparens – har banken definert følgende 
hovedprinsipper for eierstyring: 

− En struktur som sikrer målrettet og uavhengig styring og kontroll 
− Systemer som sikrer måling og ansvarliggjøring 
− En effektiv risikostyring  
− Fullstendig informasjon og effektiv kommunikasjon for å underbygge tillitsforholdet mellom 

eiere, styret og ledelsen 
− Likebehandling av eiere, og balansert forhold til øvrige interessegrupper 
− Overholdelse av lover, regler og etiske standarder 

Styret skal fastsette og sørge for at foretaket til enhver tid har og praktiserer retningslinjer og 
rammer for en godtgjørelsesordning som skal gjelde for hele konsernet, herunder 

− Vedta godtgjørelsespolitikkenpolicy for godtgjørelser, herunder unntak og endringer 
− Godkjenne eventuell variabel godtgjørelse for ledende ansatte som omfattes av 

finansforetaksforskriften 
− Overvåke effekter 
− Vedta betingelser for konsernsjef 
− Utnevne godtgjørelsesutvalg 

Medlemmer i Godtgjørelsesutvalget er styrets leder og 3 styremedlemmer, hvorav én ansattevalgt 
styremedlemrepresentant for de ansatte. Rådgiver selskapsledelseHR-sjef har sekretærfunksjonen. 

Godtgjørelsesutvalget er felles for de som omfattes av finansforetaksforskriften.  

Godtgjørelsesingsutvalget har egen instruks vedtatt av styret, og dens oppgaver er s mandat er som 
følger: 

− Forbereder og fremlegger saker for styret om godtgjørelsesordningen, herunder blant annet 
1. GodtgjørelsespolitikkenPolicy for godtgjørelser 
2. Rapport om praktisering av godtgjørelsesordninger 
3. Utarbeidelse og revidering av retningslinjer om godtgjørelse til ledende personer mm. 

som fremlegges for representantskapet  
4. Fastsetter rammeverk for variabel godtgjørelse 
5. Godtgjørelsesutvalget behandler og gir sin innstilling til variabel godtgjørelse for 

ledende ansatte som omfattes av finansforetaksforskriften 
6. Kontrollfunksjon 
7. Godtgjørelse konsernsjef 
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Styrene i datterselskap fastsetter variabel godtgjørelse for administrerende direktør, innenfor 
rammen av godtgjørelsespolitikkenpolicy for godtgjørelser. 

SpareBank 1 Nord-Norge har en egen policy om sentrale, overordnede prinsipper knyttet til 
interessekonflikter i konsernet, som bygger på lovfestede krav om å  

− innrette sin virksomhet slik at det er liten risiko for kundebehandling i strid med kravene til 
god forretningsskikk,  

− innrette sin virksomhet slik at det er liten risiko for interessekonflikter mellom foretaket og 
dets kunder eller mellom foretakets kunder 

− ha betryggende ordninger og rutiner for å identifisere og i tilfelle motvirke ovennevnte 
risikoforhold innenfor de ulike områder av virksomheten 

For å forebygge interessekonflikter har virksomheten prosedyrer for identifisering og håndtering av 
interessekonflikter, herunder skal policy for godtgjørelsespolicy utformes slik at interessekonflikter 
unngås.  

4 Lønnskomponenter 
4.1 Oversikt 
Ledende personer i SpareBank 1 Nord-Norge har følgende lønnskomponenter:  

− Fast lønn 
− Andre ytelser (øvrige personalgoder) 
− Pensjon- og forsikringsordninger 
− Etterlønn/konkurranseklausuler 
− Styrehonorar i tilknyttede selskap 

Det gis ingen individuell variabel godtgjørelse for ledende personer i SpareBank 1 Nord-Norge. 

Av andelen samlet godtgjørelser for ledende personer rapporteres årlig i rapport om godtgjørelse for 
ledende personer, og består i hovedsak av fast lønn. utgjør fast lønn mellom 84 og 88 %. Øvrig 
godtgjørelse utgjøres hovedsakelig av  pensjonssparing over 12 G og , samt bilgodtgjørelse de største 
postene.  

4.2 Fast lønn 
Fastlønn består av den enkeltes faste, avtalte lønn etter stilling. 

4.3 Andre ytelser/kompensasjoner i tilknytning til rekruttering 
Konsernledelsen har fast bilgodtgjørelse, i tillegg har definerte ansatte bilgodtgjørelser i sine avtaler 
fra tidligere praksis. Mange ledende ansatte og ansatte i nøkkelfunksjoner har fast tilskudd til 
bredbånd og gratis avisabonnement. 

Ut over disse individuelle ytelsene, tilbys ledende personer de til enhver tid gjeldende kollektive 
goder i personalhåndbok og/eller tariffavtale. Per 2021 tid er dette:  

− Årlig sparing i egenkapitalbevis: 
De ansatte og styremedlemmer i styret kan spare et fast beløp i måneden ved kjøp av EK-
bevis. Avtalt sparebeløp avtales for ett år om gangen og kan ikke endres. For annethvert 
egenkapitalbevis man kjøper, gir SpareBank 1 Nord-Norge ytterligere ett gratis EK-bevis. 
Tildelingen av «bonusbevis» skjer to år etter oppstart av sparingen, og forutsetter at den 
ansatte fortsatt eier de opprinnelig oppsparte EK-bevisene og fortsatt er ansatt i konsernet, 
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med unntak av pensjonister og tidligere styremedlemmer. Dette er for å sikre et langsiktig 
perspektiv på den enkelte persons eierskapsfølelse. Ordningen vurderes og vedtas av styret.  

− Gunstige lånebetingelser 
− Gebyrfrihet og forsikringsrabatt 

Ved rekruttering av ledende personer vil det kunne oppstå behov for å dekke kandidatens særskilte 
utgifter ved bytte av stilling. Dette gjelder for eksempel ved bindinger til tidligere arbeidsgiver, og 
midlertidige ordninger knyttet til tilstedeværelse når kandidatene befinner seg geografisk på annet 
sted enn våre kontorlokasjoner.  

4.4 Pensjons- og forsikringsordninger 
Alle ansatte i konsernet i minimum 20 % stilling er omfattet av SpareBank 1 Nord-Norges 
tjenestepensjonsordning. Konsernet har en lukket ytelsesordning, i tillegg til innskuddspensjon. 

Alle selskapene i konsernet foretar selskapsvise vurderinger av størrelsen på innskuddssatser der 
blant annet finansieringskilder, marked- og konkurransesituasjon og bransjestandard er vurdert.   

Konsernledelsen har følgende sparesatser for lønn over 12 G: 

− Konsernsjef og konserndirektør med innskuddspensjon: 15 % 
− Konserndirektører med ytelsespensjon: Kollektiv livrente som sikrer 70 % pensjon, også av

inntekt over 12 G. 

Konsernsjefen, eller den han delegerer til, gis en fullmakt til å vurdere hvorvidt enkeltpersoner med 
inntekt over 12 G skal ha en pensjonssparing over dette inntektsnivået. Ved vurderingen skal det 
blant annet legges vekt på hvilken lønnsmodell vedkommende har og markedssituasjonen for den 
aktuelle type stilling. Dersom vedkommende har en høy andel variabel godtgjørelse/provisjon, bør 
det ikke innvilges taler dette mot å gi vedkommende en pensjonssparing over 12 G.  

I tillegg har alle ansatte i konsernet uførepensjon i tilfelle varig sykdom, samt forsikringsordninger 
ved sykdom og død.   

Innskuddspensjonsavtalen kan sies opp av styret. 

4.5 Etterlønn, tilleggspensjon og førtidspensjon 
Konsernsjef og konserndirektører har ved oppsigelse frasagt seg sitt stillingsvern etter 
arbeidsmiljøloven mot en etterlønn på 12 månedslønner, med tillegg av lønn i oppsigelsesperioden. 
Etterlønnen avkortes mot inntekt fra annen arbeidsgiver som utbetales i perioden, med unntak av 
styrehonorar. 

Én konserndirektør og kKonsernsjef har førtidspensjonsordning, og har ikke bestemmelser om 
etterlønn, men kan kun utløse en av disse i sine arbeidsavtaler. 

For ledende personer følger det konkurranseklausuler i de respektive arbeidsavtalene som regulerer 
en periode på inntil 6 måneder etter avsluttet arbeidsforhold.  

4.6 Styrehonorar i konsernet eller tilknyttede selskap 
Medarbeidere i konsernet som påtar seg styreverv, behandles etter følgende prinsipper: 

− Konsernledelse, konsernsjef og administrerende direktører i datterselskap, mottar ikke 
styrehonorar for styrerepresentasjon i konsernet. Konsernledelse, konsernsjef og 
administrerende direktører kan honoreres for styreverv i tilknyttede selskaper 
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− Øvrige aAnsatterepresentanter som er valgt inn i styreverv, mottar ordinært styrehonorar i 
alle selskapene i konsernet 

− Medarbeidere som påtar seg styreverv i konsernselskap eller tilknyttede selskap, skal 
honoreres 

− Det foretaket der vedkommende har tillitsverv, er det som skal betale godtgjørelsen for 
tillitsvervet, det gjelder hva enten de er ledende ansatte eller ikke 

− Det er ingen begrensninger på hvor mange styreverv en medarbeider kan ha innenfor 
konsernet 

− Som hovedregel krever ikke konsernet refusjon for tapt arbeidsfortjeneste 

4.7 Engangskompensasjon 
Engangskompensasjoner kan gis i særlige tilfeller for større prosjektdeltakelse eller allianseoppgaver 
av en viss størrelse og, kompleksitet eller ekstraordinære prestasjoner og/eller belastning. Dersom 
en slik kompensasjon blir gitt vil det følge reglene for variable godtgjørelser.  

4.8 Funksjonstillegg 
Funksjonstillegg kan gis for ledende personer for fungering i andre stillinger i tillegg sin egen for en 
midlertidig periode. For dette kan det ytes en fast kompensasjon per måned i perioden fungeringen 
pågår. 

4.9 Salg av rabatterte EK-bevis (gjelder KL og andre nøkkelpersoner) 
Styret kan beslutte at konsernledelsen og andre nøkkelpersoner kan ha rett til å kjøpe EK-bevis med 
rabattordning innenfor en definert beløpsramme og bindingstid. Ordningen skal bidra til at 
konsernledelsen og nøkkelpersoner skal øke sitt eierskap og på den måten styrke 
interessefellesskapet med bankens øvrige egenkapitalbeviseiere. Vilkårene i ordningen tilfredsstiller 
de krav som følger av finansforetaksforskriften, kapittel 15. 

4.10 Avslutninga av arbeidsforhold 
Ansatte, inkludert ledende ansatte, følger arbeidsmiljølovens regler for oppsigelsestid.  

5 Styregodtgjørelse 
Representantskapet fastsetter styrets honorar.  

6 Avvik fra retningslinjene 
Styret har anledning innenfor lovens rammer å avvike fra retningslinjene i individuelle tilfeller, 
såfremt ekstraordinære omstendigheter og eksepsjonelle forhold tilsier det. En slik avgjørelse må 
bygge på den samme overordnede lønnspolitikk som gjelder for virksomheten.  

7 Rapportering og revisjon 
Det er ingen avvik eller vesentlige endringer i retningslinjene fra den generelle 
godtgjørelsespolitikkenpolicy for godtgjørelser. Lønnsrapporter behandles i representantskapsmøte 
2022.  
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NOTAT TIL REPRESENTANTSKAPET I SPAREBANK 1 NORD-NORGE 

Fra: Styret i SpareBank 1 Nord-Norge  
Dato: torsdag 3. mars 2022 
Sakstype: Beslutning 
Sak: Rapport om godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper 

1. Bakgrunn
Endringer i allmennaksjeloven § 6-16 bokstav b stiller krav til utarbeidelse av rapport om
lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.

Styret skal for hvert regnskapsår sørge for at det utarbeides en rapport som gir en samlet 
oversikt over utbetalt lønn og godtgjørelse som omfattes av retningslinjene i § 6-16 bokstav 
a. 

Det er representantskapsmøtet som skal behandle denne rapporten. Det skal holdes en 
rådgivende avstemning over rapporten etter de nye retningslinjene som ble vedtatt i 2021, og 
første gang slik rapport behandles vil være 2022. 

2. Gjennomgang av saken
Representantskapet vedtok styrets utkast til retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til
ledende personer i møte den 25. mars 2021.

Styret bekrefter at retningslinjene om lederlønn for 2021 gitt i fjorårets retningslinjer er blitt 
fulgt. Resultatet kan leses i “Rapport om godtgjørelse til ledende personer” som følger 
vedlagt. Rapporten vil publiseres på SpareBank 1 Nord-Norge sine nettsider etter 
behandlingen i representantskapet. Det er benyttet en mal som er utarbeidet av DIBkunnskap 
(DiB) for store selskap, og dekker regulatoriske krav.  

3. Styrets vurdering
Det er styrets vurdering at retningslinjene om lederlønn for ledende personer i 2021 er fulgt.
Styret vurderer at informasjonen som følger malen fra DiB er tilstrekkelig for å fylle de
regulatoriske krav til rapportering om godtgjørelse til ledende personer.

4. Forslag til vedtak
Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer ble godkjent.

Vedlegg 1: Rapport om godtgjørelse til personer i SpareBank 1 Nord-Norge 

https://lovdata.no/lov/1997-06-13-45/%C2%A76-16a
https://lovdata.no/lov/1997-06-13-45/%C2%A76-16a


NOTAT TIL REPRESENTANTSKAPET I SPAREBANK 1 NORD-NORGE 

Fra: Representantskapets valgkomitè 
Dato: Mandag 1. mars 2022 
Sakstype: Beslutning  
Sak 6: Valg av tillitsvalgte   

1. Bakgrunn
Valgkomiteen er oppnevnt av representantskapet for å forestå valg til representantskapet og til
styret.  For innskyternes valg og egenkapitalbeviseierenes valg utarbeider valgkomiteen en
innstilling, mens valget foregår i den aktuelle eiergruppen.

I denne saken innstiller valgkomiteen til styremedlemmer, lederverv i styret, samt til 
valgkomiteen.  

2. Gjennomgang av saken
Ved innskyternes valg var det tre faste plasser på valg. Det kom inn over 30 forslag på kandidater,
hvorav de aller fleste oppfylte de formelle kriteriene som stilles til innskytere. Valgkomiteen
hadde særskilt søkelys mot unge kandidater ved utarbeidelsen av innstillingen, samt kandidater
fra hvert av de geografiske områdene så vel som kjønnsbalanse. Valgkomiteen innstilte seks
personer, tre fra hvert kjønn, som innskyterne kunne velge mellom. Valget ble avholdt elektronisk
i perioden 29. november 2021 – 5. desember 2021. Det ble valgt tre nye medlemmer, Christine
Møller og Ståle Indregård, samt at et eksisterende medlem Mona Abelsen ble gjenvalgt. Det ble
avgitt 6520 stemmer til innskyternes valg, noe som er et historisk høyt engasjement.
Valgkomiteen er glad for at en offensiv strategi og markedsføring viste seg å bringe resultater ved
at det ble en tidobling av stemmer fra fjorårets stemmegivning.

Ved egenkapitalbeviseiernes valg var det fire faste plasser på valg og to varaplasser. Valgkomiten 
valgte å løfte varamedlemmer inn på fast plass og fortsatte sitt arbeid mot å få flere kvinner, helst 
fra nord, inn på listene. Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt på valgmøte 11. februar 
2022.  

For valg til valgkomiteen har valgkomiteen var Charlotte Ringkjøb, Kjell Kolbeinsen og Beate Bø 
Nilsen på valg. Charlotte Ringkjøb ønsker ikke gjenvalg. Valgkomiteen la vekt på ønsket rullering i 
valgkomiten, jf. oppdatert instruks for valgkomiten i fjor, likevel slik at en viss kontinuitet må 
sikres. På denne bakgrunn innstilles Kjell Kolbeinsen for en periode på ett år til og Beate Bø Nilsen 
innstilles til gjenvalg.  



De ansatte har gjennomført valg til representantskapet, noe som medfører at den ansattevalgte 
ble byttet ut. Valgkomiteen har valgt å respektere de ansattevalgtes innstilling til valgkomiteen. 

For valg til styret i år var det tre av styrets medlemmer som var på valg. Ett av styrets 
medlemmer, Geir Bergvoll, gikk dessverre bort i november 2021, og må følgelig erstattes i styret. 
Styrets leder, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, fratrådte ved årsskiftet da han gikk ble Riksrevisor. 
Dermed må også styreleder erstattes ved årets valg.  

Valgkomiteen har vurdert kompetansesammensetningen i styret, geografisk tilhøringhet, behovet 
for utskiftning og behovet for kontinuitet, samt styrets egenevaluering. På denne bakgrunn har 
valgkomiteen innstilt iht vedlagte innstilling. 

3. Valgkomiteens innstilling

Innstillingen er enstemmig.

Innstilling til valg 2022 I = Innskytervalgt 
E = 

Egenkapitalbeviseiervalg
t 
F = Fylkestingsvalgt 
A = Ansattevalgt 

  Regnskapsårene 
I Representantskapet 

Nestleder Dagny Valaker, Tromsø (I) – gjenvalgt 2022/2023 

II Representantskapets valgkomité 

Leder Kjell Olav Pettersen (E) – ny 2022/2023 
Medlem Gro-Marith Karlsen (I)– ny 2022/2023 
Medlem Beate Bø Nilsen  (F)– gjenvalg 2022/2023 
Medlem Kjell Kolbeinsen (E)– gjenvalg 2022/2022 
Medlem Dag Inge Lund  (A) – ny 2022/2023 

Vara Rita Myrvang   (I) – gjenvalg 2022/2023 
Vara Kurt Jenssen   (F) – gjenvalg 2022/2023 
Vara Elin Wintervold (E) – gjenvalg 2022/2023 
Vara Ove Eivind Hagen (A) – ny 2022/2023 



III Styret 

Leder Eirik Frantzen  – ny 2022/2023 
Medlem Kathrine Tveiterås  - gjenvalgt 2022/2023 
Medlem Sigurd Carlsen  – ny 2022/2023 
Medlem Siv Sandvik  – ny 2022/2023 
Medlem Semming Semmingsen – ny 2022/2023 

4. Forslag til vedtak

Valgkomiteens innstilling besluttes som innstilt.
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Klassifisering: Åpen 

NOTAT TIL REPRESENTANTSKAPET I SPAREBANK 1 NORD-NORGE 

Fra: Representantskapets valgkomitè  
Dato: onsdag 17. februar 2022  
Sakstype: Beslutning  
Sak 7: Honorarer og godtgjørelser til tillitsvalgte 

1. Bakgrunn
Det følger av valgkomiteens instruks at valgkomiteen skal innstille honorarer for SpareBank 1
Nord-Norges tillitsvalgte.

2. Gjennomgang av saken
Ved vurderingen av justering av honorarer og godtgjørelse til tillitsvalgte i SpareBank 1 Nord-
Norge, har valgkomiteen blant annet sett hen til godtgjørelsene i de andre regionbankene og
hatt dialog med de andre valgkomiteene.

Det foreslås ingen, eller bare svært få, endringer i honorarsatser hos de andre bankene. 

SpareBank 1 Nord-Norges honorarsatser ble sist endret på representantskapsmøte i mars 
2020. Tradisjonelt har SpareBank 1 Nord-Norges satser blitt justert annethvert år. Likevel 
finner ikke Valgkomiten grunnlag for å innstille endrede honorarsatser i år 2022.  

Valgkomiteen finner likevel grunn til å innstille et særskilt honorar til Kjersti Stormo. Hun har 
være fungerende styreleder siden årsskiftet, da Karl Eirik Schjøtt-Pedersen fratrådte. 
Valgkomiteen er av den oppfatning av at Stormo bør tilkjennes honorar tilsvarende 
differansen mellom styrelederhonoraret og nestleders honorar for de tre månedene hun har 
fungert. Beløpet tilsvarer 62. 500 kr.  

3. Valgkomiteens innstilling
Valgkomiteens innstiller på å videreføre gjeldende honorarsatser.

4. Forslag til vedtak
1) Gjeldende honorarsatser videreføres som honorarsatser for 2022 uten endringer.
2) Representantskapet vedtok å gi Kjersti Stormo 62. 500kr i ekstraordinært honorar for sin
innsats som fungerende styreleder fra januar til mars 2022.

Vedlegg: Honorarsatser og godtgjørelser for bankens tillitsvalgte 2022 
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Honorarsatser og godtgjørelser for bankens tillitsvalgte 2022 

Representantskapet 
Leder   kr 85.000.- per år 
Nestleder kr 5.000,- ved møteledelse + kr 5.000,- per møte 
Medlemmer/varamedlemmer kr 5.000,- per møte  

Representantskapets valgkomité 
Leder  kr 41.000,- per år + kr 5.000 per møte 
Medlemmer/varamedlemmer kr 5.000,- per møte 

Styret 
Leder  kr 550.000,- per år 
Nestleder kr 300.000,- per år 
Medlemmer  kr 250.000,- per år 
Varamedlemmer kr 13.000,- per møte 

Revisjonsutvalg 
Leder  kr 60.000,- per år 
Medlem kr 45.000,- per år 

Risikoutvalg 
Leder  kr 60.000,- per år 
Medlem kr 45.000,- per år 

Godtgjørelsesutvalg 
Leder  kr 38.000,- per år 
Medlem kr 26.000,- per år 

Øvrige godtgjørelser 
• Ad hoc-komiteer blant representantskapets medlemmer gis normalt godtgjørelse

med kr 3.000,- pr møte.
• Ad-hoc komiteer blant styrets medlemmer godtgjøres med 1000,- per time.

Refusjon av reiseutgifter 
• Refusjon av reiseutgifter dekkes etter bankens til enhver tid gjeldende reglement.

Andre krav 
• Kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste eller betaling for stedfortreder for

selvstendig næringsdrivende dekkes med inntil kr 2.300,- pr dag.
Faktisk tapt arbeidsfortjeneste må dokumenteres gjennom lønnsslipp som viser trekk
i lønn / eventuelt gjennom faktura for innleie av hjelp for selvstendig
næringsdrivende.


