
 

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). 

Konsernets godtgjørelsesordning skal: 

• være i samsvar med konsernets overordnede mål, risikotoleranse og langsiktige 

interesser 

• bidra til å fremme og gi incentiver til god styring av og kontroll med konsernets risiko 

• motvirke for høy eller uønsket risikotaking 

• bidra til å unngå interessekonflikter 

• være i samsvar med finansforetaksforskriften kap. 15 

Den samlede godtgjørelsen skal være konkurransedyktig, men ikke lønnsledende. Den skal sikre at 

konsernet over tid tiltrekker, utvikler og beholder dyktige medarbeidere. Ordningen skal sikre en 

belønningsmodell som oppleves rettferdig, forutsigbar, framtidsrettet og motiverende. 

Variabel godtgjørelse skal gjenspeile/knyttes til ekstraordinære resultater som ansatte, avdelinger, 
divisjoner og konsernet leverer. Variabel godtgjørelse skal bygge opp under konsernets visjon, 
strategiske posisjon og verdigrunnlag samt unngå at den ansatte pådrar konsernet uønsket risiko i 
samsvar med regelverket.  
 

Det er vedtatt egne særordninger for variabel avlønning for SR-Bank Markets samt 
datterselskapene med bakgrunn i tilpasning til bransjestandard.  
 
Beslutningsprosess 
Styret i SpareBank 1 SR-Bank har et godtgjørelsesutvalg som består av styreleder, ett styremedlem 
og ett ansattvalgt styremedlem.  

 
Godtgjørelsesutvalget skal forberede saker for styret og har i hovedsak ansvar for å: 

• Årlig vurdere og foreslå total lønn og annen godtgjørelse for administrerende direktør 

• Årlig behandle forslag til konsernmålekort (administrerende direktørs målekort) 

• Årlig behandle konsernets godtgjørelsesordning, inkludert hovedprinsipper for 

variabel godtgjørelse 

• Være rådgiver for administrerende direktør vedrørende saker om lønn og annen 

godtgjørelse og andre vesentlige personalrelaterte forhold for konsernets ledende 

ansatte 

• Påse at praktiseringen av konsernets godtgjørelsesordninger årlig blir gjennomgått av 

en uavhengig kontrollfunksjon 

• Forberede erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte 

(jfr. allmennaksjeloven § 6-16 a) 

• Vurdere andre forhold som er bestemt av styret og/eller godtgjørelsesutvalget 

• Vurdere godtgjørelsesordninger i forhold til omdømmerisiko 

 



 

Resultatbonus 
Konsernet har en resultatbonusordning som omfatter samtlige ansatte i konsernet med unntak av 
SpareBank1 Regnskapshuset SR AS og Finstart Nordic AS. Resultatbonusen fastsettes som en lik 
prosent av fast lønn, og kan maksimalt utgjøre 10,0 prosent av fastlønn. Resultatbonusen 
fastsettes av styret i forhold til oppnådde finansielle mål. Resultatbonusen utbetales i sin helhet 
som kontanter. 
 
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. 
 
Særskilt om godtgjørelse til ledende ansatte, ansatte med arbeidsoppgaver av vesentlig 
betydning for foretakets risikoeksponering, ansatte med kontrolloppgaver og tillitsvalgte i SR-
Forvaltning 
 
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.  
 
Godtgjørelse til ledende ansatte med kontrolloppgaver skal være uavhengig av resultatet i 
virksomheten de kontrollerer. Ansatte med kontrolloppgaver mottar ikke variabel godtgjørelse 
utover resultatbonus.  
 
Variabel godtgjørelse til ledende ansatte, ansatte med arbeidsoppgaver av vesentlig betydning for 
foretakets risikoeksponering og tillitsvalgte blir målt på finansielle og ikke-finansielle prestasjoner 
overminimum en toårsperiode.  
 
Halvparten av variabel godtgjørelse, med unntak av resultatbonus, utbetales i form av 
fondsandeler forvaltet av selskapet. Fondsandelene utdeles i sin helhet året etter bonusåret, men 
med bindingstid på en tredjedel av fondsandelene hvert år over tre år. Den delen av den variable 
godtgjørelsen som utbetales i fondsandeler kan tilbakekalles dersom etterfølgende resultater og 
utvikling tilsier at den ble basert på uriktige forutsetninger. 
 
For 2018 fikk ledende ansatte, ansatte med arbeidsoppgaver av vesentlig betydning for selskapets 
risikoeksponering og ansatte med kontrolloppgaver NOK 9,7 mill i fast godtgjørelse og NOK 1,2 mill 
i variabel godtgjørelse. 


