
Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende 
personer jf. asal §6-16b. 
 
 
Introduksjon 
 
Representantskapet i SpareBank 1 SMN vedtok 23. mars 2021 nye retningslinjer for lønn og 
annen godtgjørelse til ledende personer. Retningslinjene er tilgjengelige på bankens 
hjemmesider. 
 
SpareBank 1 SMN skal ha konkurransedyktige, men ikke lønnsledende, 
godtgjørelsesordninger som bidrar til å rekruttere og beholde ledende ansatte med 
relevant kompetanse for å innfri konsernets strategiske mål og fokusområder. 
 
I tillegg til å stimulere til å nå de forretningsmessige målene skal godt-
gjørelsesordningene utformes slik at de oppfyller andre hovedmål for risikostyringen:  
 

• De skal redusere sannsynligheten for uønsket risikotaking  
• De skal stimulere til effektiv kapitalanvendelse  
• De skal stimulere til redusert risiko for svikt i internkontrollen  

 
I henhold til forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer 
(FOR-2020-12-11-2730) skal SpareBank 1 SMN utarbeide en rapport med informasjon om 
lønn og annen godtgjørelse til ledende personer omfattet av bankens retningslinjer. 
 
Med ledende personer menes konsernsjefen og øvrige i konsernledelsen.   
 
SpareBank 1 SMN sine resultater var i regnskapsåret 2021 svært gode. Konsernet 
oppnådde en egenkapitalavkastning på 13,5 % og et resultat etter skatt på MNOK 2.902. 
Alle konsernets selskap leverte gode resultater.  
 
Innenfor privatmarkedet har bankvirksomheten i konsernet hatt økt lønnsomhet, vekst i 
markedsandeler og utlånsvekst over gjennomsnittet i bransjen. EiendomsMegler 1 Midt-
Norge har hatt et av sine alle beste år, og har befestet sin posisjon i markedet innenfor 
alle segmenter. Spesielt sterk har veksten vært innenfor næringseiendom. 
 
Konsernet har også svært gode resultater innen bedriftsmarkedet. Her har veksten i både 
utlån og innskudd vært høyere enn på mange år. I tillegg har SpareBank 1 Markets levert 
et meget sterkt år. SpareBank 1 Regnskapshuset SMN har befestet sin posisjon som 
markedsleder med vekst, blant annet gjennom oppkjøp av tre selskaper i 2021. 
 
Det gode året reflekteres også i kursutviklingen for egenkapitalbeviset. Ved inngangen til 
2021 var egenkapitalbeviset notert til 97,40 kroner, mens kursen ved årsskiftet var 149 
kroner. I tillegg er det i løpet av året utbetalt 4,40 kroner i utbytte per egenkapitalbevis. 
 
 
 
 
 
 
 

    Samlet godtgjørelse til ledende personer 

https://www.sparebank1.no/nb/smn/om-oss/barekraft/barekraftsbibliotek.html


Tabell 1 

 
 
 
 
Aksjebasert betaling 
Ingen ledende personer eller øvrige ansatte som omfattes av denne rapporten har mottatt 
aksjebasert betaling i 2021, utover ordinær deltakelse i konsernets aksjespareordning.  
Maksimalt kjøpsbeløp per år i denne ordningen er NOK 24.000 kroner, og ansatte mottar ett 
egenkapitalbevis i bonus per andre ervervede bevis, dersom disse ikke selges innen to år 
etter kjøpstidspunktet. 
 
 
Rett til å tilbakekalle variabel godtgjørelse 
Ingen av personene som inngår i denne rapporten har i 2021 mottatt variabel godtgjørelse 
eller har til gode slik godtgjørelse.  
 
 
Samsvar med retningslinjene mv 
Styret er ansvarlig for å føre en forsvarlig lønnspolitikk innenfor rammene av retningslinjene 
og etter selskapets økonomiske bæreevne og langsiktige interesser.  
 
Selskapets retningslinjer for lønn til ledende ansatte sier at fast godtgjørelse skal baseres på 
den enkelte leders rolle og stilling, herunder stillingens kompleksitet og ansvar, kompetanse, 
erfaring, utdanning og lokale markedsforhold. Den faste godtgjørelsen utbetalt til ledende 
personer i 2021 ivaretar etter styrets vurdering disse kriteriene på en god måte. 
 
Selskapets retningslinjer sier videre at det som hovedregel ikke skal etableres ordninger med 
prestasjonsbasert variabel godtgjørelse til ledende ansatte. Ingen av personene som inngår i 
denne rapporten har i 2021 mottatt slik godtgjørelse. 
 
Ledende ansatte har, som øvrige ansatte, gruppelivsdekning og innskuddsbasert 
tjenestepensjon. Videre har åtte av ni personer som omfattes av denne rapporten en 
pensjonsordning for lønn over 12G. For konsernsjef har sparesatsen i 2021 vært 24,58% for lønn 
over 12G, mens den har vært 15% for øvrige ledende ansatte.  
 
Ledende ansatte har, i tråd med retningslinjene for lederlønn, i 2021 mottatt individuelle goder 
ut over fast lønn i form av bilgodtgjørelse, fri avis, dekning av kostnader knyttet til internett 
og parkering. Ledende ansatte tar videre del i de til enhver tid gjeldende kollektive goder 
som gjelder for ansatte, som beskrevet i konsernets retningslinjer for lønn til ledende ansatte. 
 



Det har ikke blitt utbetalt nyansettelsesgodtgjørelse til ledende ansatte i 2021. 
 
Ledende ansatte i SpareBank 1 SMN har i 2021 deltatt i konsernets aksjespareordning som 
gjelder alle ansatte. Maksimalt beløp det kan kjøpes egenkapitalbevis for per år er 24.000 
kroner. Alle ledende ansatte benyttet seg av muligheten til å erverve egenkapitalbevis for 
denne summen i 2021. 
 
I henhold til retningslinjer for godtgjørelse i SpareBank 1 SMN skal all form for belønning gis 
slik at det bidrar til måloppnåelse og ønsket adferd. Samtidig skal godtgjørelsesordningene 
bidra til å fremme og gi insentiver til god styring av og kontroll med konsernets risiko, 
redusere sannsynligheten for uønsket risikotaking og bidra til å unngå interessekonflikter. 
 
Styrets oppfatning er at tildeling av lønn og godtgjørelse til ledende ansatte i 2021 er 
praktisert i tråd med retningslinjene, og på en slik måte at det bidrar til konsernets 
måloppnåelse og langsiktige interesser. 
 
 
 
Godtgjørelse til ansatte og øvrige medlemmer av styret 
Tabell 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sammenligningsinformasjon 
Tabell 3 
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Til representantskapet i SpareBank 1 SMN

Uavhengig revisors attestasjonsuttalelse om rapport om lønn 
og annen godtgjørelse til ledende personer

Konklusjon

Vi har utført et attestasjonsoppdrag for å oppnå betryggende sikkerhet for at SpareBank 1 SMNs 
rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer (lønnsrapporten) for regnskapsåret som 
ble avsluttet 31. desember 2021, er i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16b og forskrift gitt i 
medhold av denne bestemmelsen.

Etter vår mening er lønnsrapporten i det alt vesentlige utarbeidet i samsvar med allmennaksjeloven § 
6-16b med tilhørende forskrift.

Styrets ansvar for lønnsrapporten

Styret er ansvarlig for utarbeidelsen av lønnsrapporten og for at den inneholder de opplysninger som 
kreves etter allmennaksjeloven § 6-16b med tilhørende forskrift. Styret har også ansvar for slik intern 
kontroll som det finner nødvendig for å utarbeide en lønnsrapport som ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, hverken som følge av misligheter eller feil.

Vår uavhengighet og kvalitetskontroll

Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for 
Professional Accountants (inkludert uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics 
Standards Board for Accountants (IESBA reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i 
samsvar med disse kravene. Vi anvender internasjonal standard for kvalitetskontroll (ISQC 1) og 
opprettholder et omfattende system for kvalitetskontroll inkludert dokumenterte retningslinjer og 
prosedyrer vedrørende etterlevelse av etiske krav, faglige standarder og gjeldende lovmessige og 
regulatoriske krav.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om lønnsrapporten inneholder de opplysninger som kreves 
etter allmennaksjeloven § 6-16b med tilhørende forskrift, og at opplysningene i lønnsrapporten ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon. Vi har utført vårt arbeid i samsvar med internasjonal 
attestasjonsstandard (ISAE) 3000 – «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet 
revisorkontroll av historisk finansiell informasjon».

Vi har gjort oss kjent med retningslinjene om fastsettelse av lønn og godtgjørelse til ledende personer 
som er godkjent av generalforsamlingen. Våre handlinger omfatter opparbeidelse av en forståelse av 
den interne kontrollen som er relevant for utarbeidelse av lønnsrapporten. Formålet er å utforme 
kontrollhandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en 
mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. Vi har videre utført kontroller av 
fullstendigheten og nøyaktigheten av opplysningene i lønnsrapporten, herunder om den inneholder de 
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opplysningene som kreves etter loven. Vi mener at innhentet bevis er tilstrekkelig og hensiktsmessig 
som grunnlag for vår konklusjon.

Trondheim, 2. mars 2022
PricewaterhouseCoopers AS

Rune Kenneth S. Lædre
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)



This document package contains:

-   (this page)

-  The original document(s)

 - The electronic signatures. These are not visible in the 

document, but are electronically integrated.

This "le is sealed with a digital signature.

The seal is a guarantee for the authenticity 

of the document.

Dokument

Lædre, Rune Kenneth Snæbjörnsson 2022-03-02 15:33BANKID_MOBILE


	Lederlønnsrapport SMN 2021_til styret 02032022
	Sak 6  vedlegg 2 Lederlønnsrapport SMN 2021_til styret 02032022

