
 

Godtgjørelsesordninger i SR-Forvaltning AS 

SpareBank 1 SR-Bank har en etablert godtgjørelsesordning som gjelder alle ansatte i konsernet. 

Retningslinjene omfatter fastlønn, variabel godtgjørelse og ansattgoder (pensjon, forsikringer og 

øvrige ansattgoder). Styret i SR-Forvaltning AS (Foretaket) har i tillegg vedtatt en egen 

godtgjørelsesordning iht. verdipapirfondlovens kapittel 2 del X1. 

 

Variabel godtgjørelse for ansatte i SR-Forvaltning 
Godtgjørelsen fastsettes etter vurdering av prestasjon samt vilkår i markedet for de ulike 
områdene og skal fremme gode prestasjoner og sikre at foretaket når strategiske mål. 
Fastsettelsen av godtgjørelsen skal ikke skade foretakets omdømme eller være markedsledende. 
Godtgjørelsen bør sikre at foretaket har evne til å tiltrekke og beholde ledende ansatte med 
ønsket kompetanse og erfaring. 
 
SR-Forvaltning har vedtatt egne retningslinjer for ledende ansatte, ansatte med arbeidsoppgaver 
av vesentlig betydning for foretakets risikoeksponering, ansatte med kontrolloppgaver og 
tillitsvalgte. Ordningen ivaretar de krav som fremgår av verdipapirfondlovens kapittel 2 del X1. 
Foretaket har som følger av verdipapirfondloven og verdipapirfondforskriften definert hvem som 
omfattes av de særskilte reglene basert på de definerte kriteriene.  
 
Samtlige ansatte i SR-Forvaltning mottar fast godtgjørelse. Godtgjørelse til ledende ansatte med 
kontrolloppgaver skal være uavhengig av resultatet i virksomheten de kontrollerer. Variabel 
godtgjørelse til ansatte omfattet av ordningen blir målt på finansielle og ikke-finansielle 
prestasjoner over en minimumsperiode på to år. For 2020 var det 6 ansatte som var omfattet av 
den variable godtgjørelsesordningen. Ansatte i foretaket med kontrolloppgaver mottar ikke 
variabel godtgjørelse utover konsernets resultatbonus. 
 
Halvparten av variabel godtgjørelse utbetales i form av fondsandeler forvaltet av foretaket. 
Fondsandelene utdeles i sin helhet året etter bonusåret, men med bindingstid på en tredjedel av 
fondsandelene hvert år over tre år. Styret i SR-Forvaltning kan beslutte at bonus kan avkortes eller 
bortfalle helt dersom konsernets økonomiske situasjon eller andre forhold tilsier at det ikke er 
ansvarlig å utdele bonus. Konsernet har en resultatbonusordning som også omfatter ansatte i SR-
Forvaltning AS. Resultatbonusen fastsettes som en lik prosent av fast lønn, og kan maksimalt 
utgjøre 10 prosent av fastlønn.  
 
For 2020 ble det utbetalt NOK 8,4 MNOK i fast godtgjørelse til ledende ansatte (7 ansatte), og 
ytterligere 4,1 MNOK i annen godtgjørelse. Det ble ikke utbetalt variabel godtgjørelse iht. 
godtgjørelsesordningen. 


