
Til: Generalforsamlingen i Gjensidige Forsikring ASA 

Fra: Nominasjonskomiteen  

Dato:  8. mars 2012 

 

 

 

Honorar til representantskapet, kontrollkomiteen og 

nominasjonskomiteen  
 

For et år siden ble det av nominasjonskomiteen foretatt et større stykke arbeid med å 

vurdere, gjennomgå og sammenligne utbetalingstidspunkt og honoreringsstruktur. 

Fastsettelsen av honorar bygger videre på det arbeid som da ble gjort.  

Nominasjonskomiteen har funnet det hensiktsmessig å foreslå at møtesatsene gis et generelt 

løft på kr. 500, mens en økning av de faste honorarene har vært gjenstand for en konkret 

vurdering sett i forhold til størrelsen på godtgjørelse til tillitsvalgte i selskap det er relevant å 

sammenligne seg med.  

Basert på det ovenstående foreslår nominasjonskomiteen følgende endringer av honorarene 

med virkning fra 19. april 2012:  

 

Representantskap:  

 

Verv Fast honorar Tilleggshonorar pr. 

møte  

Ordfører 80 000 -> 85 000 - 

Varaordfører/Medlem 10 000 ->10 500 5 000 -> 5 500 

Varamedlem - 5 000 -> 5 500 pr. møte 

han/hun har deltatt på 

 

Kontrollkomiteen:  

 

Verv Fast honorar Tilleggshonorar  

Leder 160 000 -> uendret  

(totalt 320 000 for alle 

KK verv i konsernet) 

7 000 -> 7 500* 

Medlem 100 000 -> uendret  

(totalt 200 000 for alle 

KK verv i konsernet) 

6 000 -> 6 500* 

Varamedlem – fast 

møtende 

90 000 –> uendret 

(totalt 180 000 for alle 

KK verv i konsernet) 

6 000 -> 6 500 * 

 

*Honorar pr. møte for møter utover 8 møter 

 

Nominasjonskomiteen:  

 

Verv Fast honorar Tilleggshonorar  

Leder 40 000 -> uendret  7 000 -> 7 500* 



Medlem 25 000 -> uendret  6 000 -> 6 500* 

 

*Honorar pr. møte for møter utover 4 møter 

 

Felles for alle organer 

 

Møter som går over to dager, regnes som ett møte. Det betales daggodtgjørelse når samlet 

møte- og reisetid er minst 30 timer.  

 

Deltakelse i møter i andre organer, som generalforsamling, samt telefonmøter, inngår i 

årshonoraret.  

 

Utbetaling av honorar skjer etterskuddsvis og kvartalsvis, første gang 20. juli 2012.  

 

For perioder på mindre enn ett år, utbetales årshonoraret forholdsmessig. 

 

 

Innstilling: 

 

Honorar til representantskapet, kontrollkomiteen og nominasjonskomiteen fastsettes i 

henhold til Nominasjonskomiteen foreslåtte endringer.  

 

 

 

Bjørn Iversen 

Leder av nominasjonskomiteen 


