








Sak 7: Godkjenning av styrets retningslinjer for fastsettelse av hmn og annen godtgj0relse 

til ledende personer 

I trad med N orfunds vedtekter § 13, jf. allmennaksjeloven § 6-16a og Forskri_ft om retningslinjer 
og rapport om godtg}fifrelse for ledende personer skal styret utarbeide retningslinjer for 

fastsettelse av kmn og annen godtgj0relse til ledende personer i Norfund. Retningslinjene 

erstatter den tidligere lederl0nnserklceringen. 

Styreleder Svarva ga en orientering og gjennomgikk styrets retningslinjer. Styreleder Svarva 

informerte om at styret vii fortsette arbeidet med retningslinjene frem ti! generalforsamlingen i 

2023. 

Styrets retningslinjer fikk deretter tilslutning og ble godkjent av generalforsamlingen med 

f0lgende protokolltilf0rsel fra utviklingsminister Tvinnereim: 

«Det settes star pris pa at /fi}nningene ti/ ledende ansatte i Nor_fund ska/ v�re 

konkurransedyktige, men ikke [fiJnnsledende. 

Regjeringens malsetning er at retningslinjene ska/ sikre apenhet, innsyn i og forstaelse for 

fastsettelse av fastlfiJnn og variabel [fi}nn og andre godtgjfiJringsordninger i statlig eide 

selskaper, inkludert pensjon og kostnader ti/ pensjon. 

Departementet har vurdert styrets retningslinjer for fastsettelse av /fi}nn og annen 

godtgjfiJrelse ti/ /eden de personer i Nor_fund for det kommende regnskapsaret mot reglene i 

allmennaksjeloven § 6-16a med tilhfiJrende forskrift, statens forventinger i

Eierskapsmeldingen og statens retningslinjer for leder/fi}nn. 

Slik den variable godtgjfiJrelsesordningen ti/ Norfund er presentert i styrets retningslinjer 

oppgis i liten grad vektingen og innslagspunktene for ulike prestasjonskriterier, nae 

forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjfiJrelse for ledende personer pa/egger 

Nor_fund. 

Det gis heller ikke tilstrekkelig beskrivende tekst som kan tydeliggj!i1re ordningen. Omtalen 

av styrets adgang ti/ a fravike retningslinjene angir heller ikke de prosessuelle el/er 

materielle vilkarene som ma v�re oppjj.,lt for a kunne fravike. 

]eg her om at styret arbeider videre med styrets retningslinjer frem mot neste ars 

generalforsamling. ]eg ser frem ti/ at vi neste ar far utjj.,llende informasjon gjennom 

[fiJnnsrapporten, og at retningslinjene i stfiJrre grad mfiJter allmennaksjelovens krav og 

statens forventninger. Pa bakgrunn av dette godkjenner jeg styrets retningslinjer.» 

Det forela ingen flere saker til behandling. Protokollen ble sirkulert og undertegnet, 

hvoretter generalforsamlingen ble hevet. 








