
RedegjøRelse foR eieRstyRing og selskaps-
ledelse i gjensidige foRsikRing asa 
styrebehandlet 7. mars 2012

styrets fundament for eierstyring og selskaps ledelse er:
•	 Optimalisere	selskapets	verdier	i	et	langsiktig	perspektiv
•	 Likebehandling	av	aksjeeiere
•	 Lik	og	sikker	tilgang	til	pålitelig,	relevant	og	tidsriktig	informasjon	om	

selskapets	virksomhet	
•	 Et	selvstendig	styre	som	hensyntar	aksjeeierfellesskapets	interesser
•	 Sikre	interessefellesskap	mellom	eiere,	styret	og	administrasjonen	

De	formelle	kravene	i	forhold	til	å	utarbeide	denne	redegjørelsen	følger	av	
regnskapsloven	§3-3b	og	Oslo	Børs’	”Løpende	forpliktelser	for	børsnoterte	
selskaper”.	Styret	bygger	sine	vurderinger	på	Norsk	anbefaling	for	eiersty-
ring	og	selskapsledelse	slik	den	foreligger	etter	de	seneste	endringer	den	
20.10.2011.	Anbefalingen	finnes	på	www.nues.no.	

Denne	redegjørelsen	følger	disposisjonen	til	Norsk	anbefaling	for	eierstyring	
og	selskapsledelse	og	deretter	er	det	gjort	rede	for	hvilke	punkter	i	redegjø-
relsen	som	dekker	kravene	som	følger	av	regnskapsloven	§	3-3b.	

noRsk anBefaling foR eieRstyRing og selskapsledelse

1 REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING  
OG SELSKAPS LEDELSE

Temaet	eierstyring	og	selskapsledelse	er	gjenstand	for	årlig	vurdering	og	
diskusjon	i	styret	og	styret	har	vedtatt	denne	teksten	i	styremøte.	Styret	
følger	aktivt	opp	kravene	til	eierstyring	og	selskapsledelse,	og	som	redegjørel-
sen	viser	har	Gjensidige	innrettet	seg	i	samsvar	med	anbefalingen	på	samtlige	
punkter.	Det	er	også	gitt	en	beskrivelse	av	Gjensidiges	etterlevelse	til	de	
enkelte	punkt.

Styrets	redegjørelse	for	eierstyring	og	selskapsledelse	i	Gjensidige	Forsikring	
ASA,	er	tilgjengelig	på	www.gjensidige.com.

VERDIGRuNNLAG OG SAmFuNNSANSVAR
Gjensidiges	verdigrunnlag	ligger	i	kjernevirksomheten	-	gi	kundene	trygg-
het	ved	å	sikre	liv,	helse	og	verdier	gjennom	å	avlaste	kundene	for	risiko.	
Det	er	en	premiss	for	virksomheten	at	den	er	basert	på	etikk	og	samfunns-
ansvar.	

Styret	har	med	dette	utgangspunktet	fastsatt	retningslinjer	for	etikk	og	sam-
funnsansvar.	Gjensidiges	engasjement	skal	videreutvikles	basert	på	den	kom-
petanse	som	bygges	opp	gjennom	utøvelsen	av	kjernevirksomheten.	På	den	
måten	får	samfunnet	størst	mulig	utbytte	av	konsernets	samfunnsbidrag.	

Særlig	viktige	områder	er	trafikk	og	brann,	hvor	selskapets	kompetanse	
innen	skadeforebygging	kan	bidra	til	å	redde	liv	og	verdier.	Andre	viktige	
områder	er	holdningsskapende	arbeid	som	motvirker	svindel	og	annen	
kriminalitet,	eller	innstats	som	fremmer	fysisk	og	mental	helse	hos	befolk-
ningen.	Den	samfunnsansvarlige	ekstra	innsats	skal	derfor	konsentreres	om	
skadeforebygging	i	bred	forstand.

Internkontrollen	og	systemene	omfatter	selskapets	verdigrunnlag	og	
	retningslinjer	for	etikk	og	samfunnsansvar.

Arbeidet	med	samfunnsansvar	er	nærmere	beskrevet	på	side	32-39	i	års-
rapporten.	Retningslinjene	er	tilgjengelige	på	www.gjensidige.com.	Det	er	fast-
satt	kvantitative	mål	for	samfunnsansvarlig	drift	overfor	eiere,	kunder,	ansatte	
og	miljø.	Mål	og	måloppnåelse	fremgår	av	tabell	på	årsrapportens	side	38.

Arbeidsmiljø,	likestilling	og	integrering	er	nærmere	beskrevet	i	årsberetningen.

Det	er	etablert	en	egen	varslingsplakat	med	rutiner	for	hvordan	varsling	skal	
skje,	denne	inngår	som	del	av	de	etiske	retningslinjene.	Det	er	opprettet	en	
egen	etikkpostkasse	hvor	relevante	saker	kan	meldes.

Selskapets	finansielle	investeringer	skal	følge	internasjonale	regler	for	sosialt	
ansvarlige	investeringer	(SRI).	Selskaper	som	ikke	tilfredsstiller	kravene	i	
forbindelse	med	menneskerettigheter,	arbeidstakeres	rettigheter,	miljø,	
	korrupsjon	eller	våpenproduksjon	skal	vurderes	for	eksklusjon.	
	
2 VIRKSOmHETEN
VIRKSOmHET
I	samsvar	med	vedtektene	kan	Gjensidige	utøve	direkte	og	indirekte	skade-	
og	livsforsikringsvirksomhet,	herunder	overta	rene	risikoforsikringer	av	høyst	
ett	års	varighet	i	livsforsikring,	eie	selskap	som	driver	skadeforsikrings-,	
livsforsikrings-,	bank-,	finansierings-	og	verdipapirvirksomhet,	overta	risiko-
forsikringer	og	gjenforsikringer	innen	livsforsikring	i	den	grad	loven	tillater	
det,	og	annen	virksomhet	som	naturlig	henger	sammen	med	dette.

måL OG HOVEDSTRATEGIER
Styret	behandler	minimum	årlig	selskapets	strategi	og	fastsetter	denne	med	
tilhørende	ambisjoner	på	kort	og	lang	sikt.	Gjeldende	mål	og	hovedstrategier	
er	nærmere	beskrevet	i	årsrapporten	på	side	10.	

FORmåL 
Selskapets	formål	er	forankret	i	vedtektene	som	er	tilgjengelige	i	sin	helhet	
på	konsernets	hjemmeside	www.gjensidige.com.	Formålet	er	å	dekke	kunde-
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nes	trygghetsbehov	ved	å	tilby	konkurransedyktige	forsikringsprodukter	og	
andre	tjenester	som	naturlig	henger	sammen	med	dette.	

3 SELSKAPSKAPITAL OG uTBYTTE
EGENKAPITAL
Gjensidigekonsernets	egenkapital	utgjorde	23,2	milliarder	kroner	(IFRS)	
ved	utløpet	av	2011.	Konsernets	kapitalbehov	må	bedømmes	ut	fra	ulike	
perspektiver.	Styret	legger	vesentlig	vekt	på	følgende	perspektiver:
-	 Legale	krav	fra	myndigheter	(kapitaldekning	og	solvensmargin)
-	 Ratingselskapenes	krav	til	ansvarlig	kapital	for	å	opprettholde	målsatt	rating
-	 Krav	til	ansvarlig	kapital	basert	på	interne	risikomodeller
-	 Konsernets	behov	for	kapital	til	å	realisere	mål	og	strategier

Konsernet	har	i	dag	overskuddskapital,	både	i	forhold	til	legale	krav,	risiko-
profil	og	målet	om	”A”-rating	fra	S&P.	Overskuddskapitalen	understøtter	den	
vedtatte	utbyttepolitikk,	gir	handlefrihet	dekker	blant	annet	usikkerheten	rundt	
kapitalkonsekvenser	av	nytt	solvensregelverk	(Solvens	II)	og	de	markedsmulig-
heter	som	utløses	som	en	konsekvens	av	de	skjerpede	kapitalkravene.
Styret	vil	vurdere	kapitalsituasjonen	med	tanke	på	å	optimalisere	kapitalstruk-
turen	når	kapitalkonsekvensene	av	nytt	solvensregelverk	(Solvens	II)	er	avklart.

uTBYTTE
Styret	har	vedtatt	en	utbyttepolitikk	som	danner	grunnlaget	for	de	utbytte-
forslag	som	fremmes	for	generalforsamlingen.	

Gjensidige	skal	ha	en	konkurransedyktig	utbyttepolitikk	i	forhold	til	sammen-
lignbare	investeringer.	Ved	fastsettelse	av	størrelsen	på	årlig	utbytte	skal	
det	tas	hensyn	til	konsernets	kapitalbehov,	både	nå	og	fremtidig,	samt	
konsernets	mål	og	strategiske	planer.

Med	mindre	kapitalbehovet	tilsier	noe	annet,	er	styrets	mål	at	mellom	50	
og	80	prosent	av	årets	resultat	etter	skatt	utdeles	som	utbytte.	I	tillegg	til	å	
betale	kontantutbytte,	vil	Gjensidige	også	vurdere	tilbakekjøp	av	aksjer	som	
et	middel	for	å	øke	aksjeeierenes	totalavkastning.

Gjensidige	har	for	regnskapsåret	2010,	utbetalt	et	utbytte	på	2,35	milliarder	
kroner.	Dette	er	80	%	av	resultatet	etter	skatt.

Styrets	forslag	til	utdeling	av	utbytte	for	regnskapsåret	2011	er	nærmere	
begrunnet	i	årsberetningen.

STYREFuLLmAKTER
Generalforsamlingen	i	Gjensidige	har	gitt	styret	følgende	fullmakter:	
-	 Fullmakt	til	å	erverve	egne	aksjer	i	markedet	med	samlet	pålydende	

verdi	på	inntil	3.000.000	kroner.	Fullmakten	er	gyldig	frem	til	neste	
ordinære	generalforsamling,	men	ikke	lenger	enn	til	30.	juni	2012	
og	kan	bare	benyttes	til	salg	og	overdragelse	til	ansatte	i	Gjensidige-
konsernet	som	ledd	i	konsernets	aksjespareprogram.	Minste	og	
høyeste	beløp	som	kan	betales	per	aksje,	skal	være	henholdsvis	20	
kroner	og	200	kroner.	Formålet	med	et	slikt	tiltak	vil	være	å	forsterke	
en	god	forretningskultur	og	lojalitet	ved	at	de	ansatte	blir	deleiere	
i	selskapet.	Fullmakten	er	benyttet	til	å	kjøp	av	257.175	aksjer	til	
aksjespare	programmet.

-	 Fullmakt	til	å	erverve	Gjensidige	aksjer	i	markedet	med	pålydende	verdi	
inntil	50.000.000	kroner.	Fullmakten	er	gyldig	frem	til	neste	ordinære	
generalforsamling,	men	ikke	lenger	enn	til	30.	juni	2012	og	kan	bare	
benyttes	til	sletting	gjennom	kapitalnedsettelse,	jfr.	Lov	om	allmenn-
aksjeselskaper	§	12-1	eller	før	dette	tidspunkt	som	vederlag	ved	kjøp	
av	virksomheter.	Bakgrunnen	for	fullmakten	er	å	gi	styret	mulighet	til	å	
utnytte	de	mekanismer	som	allmennaksjeloven	gir	anledning	til	når	det	
gjelder	distribusjon	av	kapital	til	selskapets	aksjeeiere.	Tilbakekjøp	av	
egne	aksjer	vil	også	være	et	viktig	virkemiddel	for	en	løpende	tilpasning	til	
en	hensiktsmessig	kapitalstruktur.	Fullmakten	er	ikke	benyttet.	

Når	styret	forslår	nye	fullmakter	for	generalforsamlingen	skal	disse,	på	
samme	måte	som	de	foreliggende,	begrenses	til	definerte	formål	og	gjelde	
innenfor	tidsrommet	frem	til	neste	ordinære	generalforsamling.	
	
4 LIKEBEHANDLING AV AKSJEIERE
Selskapet	har	kun	én	aksjeklasse,	og	alle	aksjene	har	de	samme	rettighetene	
i	selskapet.	På	generalforsamlingen	har	hver	aksje	én	stemme,	med	mindre	
annet	følger	av	lov	eller	offentlig	vedtak.

Ved	utstedelse	av	nye	aksjer	har	eksisterende	aksjeeiere	fortrinnsrett.	
General	forsamlingen	kan	med	tilslutning	fra	minst	2/3	av	det	antall	
stemmer	som	er	representert	på	generalforsamlingen,	beslutte	å	fravike	
fortrinns	retten.	Et	eventuelt	forslag	om	fravikelse	av	fortrinnsretten	skal	
begrunnes.	

Styret	har	fullmakt	til	å	kjøpe	tilbake	selskapets	egne	aksjer.	Eventuelle	
tilbake	kjøp	av	aksjer	skal,	normalt	etter	forhåndsvarsel	i	form	av	en	børs-
melding,	skje	på	børs	eller	på	annen	måte	til	børskurs.	

Ved	inngåelse	av	ikke	uvesentlige	avtaler	mellom	selskapet	og	aksjeeiere,	
nærstående	parter,	styremedlemmer	eller	medlemmer	av	ledelsen	eller	
nærstående	av	disse,	vil	styret	innhente	uavhengig	tredjeparts	vurdering.	Det	
samme	gjelder	avtaler	med	selskaper	i	konsernet	som	har	minoritetsaksjeei-
ere.	Dette	følger	av	styreinstruksen,	som	er	tilgjengelig	på	www.gjensidige.
com.

Ethvert	styremedlem	og	medlem	av	ledelsen	skal	umiddelbart	varsle	styret	
skriftlig	dersom	vedkommende	direkte	eller	indirekte	har	en	interesse	i	en	
transaksjon	eller	avtale	som	er	eller	vurderes	inngått	av	selskapet.	Dette	gjel-
der	selv	om	styremedlemmet	anses	inhabil	i	behandling	av	saken.	Bestem-
melsene	er	nedfelt	i	styreinstruksen.	Formålet	er	å	unngå	å	skade	selskapets	
omdømme	i	forbindelse	med	investeringer	hvor	det	kan	være	forhold	som	
kan	bli	oppfattet	som	uheldig	nært	engasjement,	eller	nær	relasjon	mellom	
selskapet	og	et	styremedlem	eller	ledende	ansatte

5 FRI OmSETTELIGHET
Aksjene	i	selskapet	er	i	henhold	til	vedtektene	fritt	omsettelige.	Gjensidige	er	
en	norsk	finansinstitusjon.	Norsk	rammelovgivning	har	generelle	konsesjons-
regler	som	gjelder	alle	norske	finansinstitusjoner	ved	store	erverv	av	aksjer	(ti	
prosent	eller	mer).	

Gjensidigestiftelsen (61,74 %) Øvrige aksjeeiere (38,26 %)

GENERALFORSAMLINGEN
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Eierandeler	i	etterkant	av	at	stabiliseringsperioden	ble	avsluttet	i	januar	2010.

2



6 GENERALFORSAmLINGEN
Generalforsamlingen	er	det	øverste	organ	i	Gjensidige.	

Generalforsamlingen	er	åpen	og	tilgjengelig	for	alle	aksjeeiere.	Ordinær	
generalforsamling	skal	holdes	hvert	år	innen	utløpet	av	mai.

Generalforsamlingen	legges	opp	i	tråd	med	anbefalingen:
-	 Det	er	vedtektsfestet	en	innkallingsfrist	på	tre	uker.	Innkalling	og	

saksdokumenter	blir	gjort	tilgjengelig	på	konsernets	hjemmeside	www.
gjensidige.com.	Aksjeeiere	kan	likevel	kreve	å	få	tilsendt	saksdokument-
ene	vederlagsfritt.	Protokollen	vil	bli	publisert	på	www.gjensidige.com	så	
snart	den	foreligger.

-	 Saksdokumentene	skal	være	utførlige	nok	til	at	de	gir	grunnlag	for	å	
kunne	ta	stilling	til	de	saker	som	reises.

-	 Aksjeeiere	som	vil	delta	på	generalforsamlingen,	skal	melde	dette	skriftlig	
til	selskapet	senest	fem	dager	før	møtet.	Påmeldingsfristen	er	praktisk	
begrunnet	i	gjennomføringen	av	generalforsamlingen.	

-	 I	forbindelse	med	generalforsamlingens	valg	vil	det	bli	lagt	til	rette	for	at	
det	kan	stemmes	på	en	og	en	kandidat.

-	 Daglig	leder,	styrets	leder,	representantskapets	ordfører	og	leder	av	
valgkomiteen	har	plikt	til	å	være	til	stede	med	mindre	dette	er	åpenbart	
unødvendig	eller	det	foreligger	gyldig	forfall.

-	 Etter	vedtektene	skal	generalforsamlingen	ledes	av	representantskapets	
ordfører,	eventuelt	varaordfører,	og	ved	begges	fravær	av	styrets	leder	
eller	annen	person	utpekt	av	styret.

Aksjeeiere	kan	møte	ved	fullmektig.	Innkallingen	vil	inneholde	nærmere	infor-
masjon	om	fremgangsmåte	for	å	møte	med	fullmektig,	herunder	fullmakts-
skjema.	I	tillegg	vil	det	bli	oppnevnt	en	person	som	kan	stemme	på	vegne	av	
aksjeeiere	som	fullmektig.	

Det	gis	nærmere	informasjon	om	bruk	av	fullmakt	og	aksjeeieres	rett	til	å		
få	behandlet	saker	på	generalforsamlingen	både	i	innkallingen	og	på		
www.gjensidige.com.

Styret	kan	i	henhold	til	vedtektene	beslutte	at	aksjeeierne	skal	kunne	delta	
på	generalforsamlingen	ved	bruk	av	elektroniske	hjelpemidler,	herunder	at	de	
kan	utøve	sine	rettigheter	som	aksjeeier	elektronisk.	En	slik	beslutning	krever	
forberedelse,	og	en	slik	ordning	kan	derfor	ikke	innføres	i	forbindelse	med	
den	kommende	generalforsamling.	

Medlemmer	fra	styret	er	tilstede	på	generalforsamlingen,	men	normalt	har	
ikke	hele	styret	deltatt.	Styrets	leder	og	daglig	leder	er	alltid	tilstede	for	å	
besvare	spørsmål.

7 NOmINASJONSKOmITÉ
Gjensidige	har	vedtektsfestet	at	selskapet	skal	ha	en	nominasjonskomité	
bestående	av	fire	til	seks	medlemmer	valgt	av	generalforsamlingen.	Repre-
sentantskapets	ordfører	er	fast	medlem	dersom	vedkommende	ikke	allerede	
er	valgt	av	generalforsamlingen.	Nominasjonskomiteens	leder	og	medlemmer	
velges	av	generalforsamlingen	hvert	år.

For	tiden	består	nominasjonskomiteen	i	Gjensidige	av	fem	medlemmer,	

inklusive	representantskapets	ordfører.	Alle	medlemmene	er	uavhengige	av	
styret	og	øvrige	ledende	ansatte.	Fire	av	medlemmene	er	også	medlemmer	av	
representantskapet,	herunder	representantskapets	ordfører.	I	følge	selskapets	
vedtekter	bør	Gjensidigestiftelsen	være	representert	med	to	medlemmer	av	
nominasjonskomiteen	og	denne	anbefalingen	er	fulgt	i	2011.	Informasjon	om	
nominasjonskomiteens	medlemmer	fremgår	av	internett	www.gjensidige.com.

To	representanter	valgt	av	og	blant	de	ansattes	medlemmer	i	representant-
skapet	skal	delta	i	nominasjonskomiteens	arbeid	med	forberedelse	til	valg	av	
styreleder	og	ordfører	og	varaordfører	i	representantskapet.

Nominasjonskomiteen	skal	foreslå	kandidater	–	unntatt	de	ansattes	repre-
sentanter	–	til:
-	 representantskapet,
-	 generalforsamlingens	forslag	til	valg	av	ordfører	og	varaordfører,
-	 representantskapets	valg	av	ordfører	og	varaordfører,
-	 styret,	herunder	styrets	leder,
-	 kontrollkomiteen,	herunder	komiteens	leder,
-	 nominasjonskomiteen	og	komiteens	leder,
-	 revisor

Begrunnet	innstilling	med	relevante	personopplysninger	følger	innkallingen	til	
det	valgmøtet	forslaget	fremmes	overfor.

Nominasjonskomiteen	skal	foreslå	alle	godtgjørelser	som	skal	fastsettes	
av	generalforsamlingen	eller	representantskapet,	herunder	godtgjørelse	til	
nominasjonskomiteens	medlemmer	som	fastsettes	av	generalforsamlingen,	
og	innstille	på	om	forslaget	til	revisors	godtgjørelse	skal	godkjennes.

Det	er	utarbeidet	instruks	for	nominasjonskomiteens	arbeid	som	er	vedtatt	
av	generalforsamlingen.	Instruksen	er	tilgjengelig	på	www.gjensidige.com.

Det	gis	nærmere	informasjon	om	aksjeeiers	rett	til	å	gi	innspill	til	nomina-
sjonskomiteen	på	www.gjensidige.com

8 REPRESENTANTSKAP OG STYRE,  
SAmmENSETNING OG uAVHENGIGHET

REPRESENTANTSKAPETS SAmmENSETNING
Representantskapet	i	Gjensidige	består	av	21	medlemmer	eller	et	høyere		
antall,	delelig	med	tre.	De	ansattes	representanter	velges	for	to	år	av	gan-
gen,	øvrige	representanter	velges	for	ett	år.	Representantskapets	ordfører	
og	varaordfører	velges	av	representantskapet	for	ett	år.	

For	tiden	består	representantskapet	av	21	medlemmer,	14	valgt	av	aksje-
eierne	og	syv	valgt	av	de	ansatte.	Representantskapets	medlemmer	fremgår	
av	www.gjensidige.com.	

REPRESENTANTSKAPETS uAVHENGIGHET
Representantskapet	er	bredt	sammensatt,	og	flertallet	av	medlemmene	er	
uavhengige	av	særinteresser	(direkte,	indirekte	eller	gjennom	ansettelse)	i	
selskapet.	Sju	av	de	fjorten	aksjeeiervalgte	representantene	er	uavhengige	av	
Gjensidigestiftelsen.	
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Etter	finansieringsvirksomhetsloven	§	2d-3	fjerde	ledd	kan	tillitsvalgte	i	
Gjensidigestiftelsen	være	representert	med	inntil	en	tredel	av	medlemmene	
i	representantskapet	og	styret	i	Gjensidige.	Representantskapet	har	i	2011	
besluttet	retningslinjer	for	sitt	eget	arbeid.	Retningslinjene	er	tilgjengelig	på	
www.gjensidige.com.

REPRESENTANTSKAPETS OPPGAVER
Representantskapets	oppgaver	er	i	henhold	til	forsikringsvirksomhetsloven	
og	vedtektenes	§	2-8	å	føre	tilsyn	med	styrets	forvaltning	av	selskapet	og	
med	at	selskapets	formål	fremmes	i	samsvar	med	lovgivningen,	vedtekter,	
generalforsamlingens	og	representantskapets	beslutninger.	Representant-
skapet	møtes	normalt	tre	ganger	i	året.

STYRETS SAmmENSETNING
Styret	i	Gjensidige	skal	bestå	av	10	medlemmer,	hvorav	tre	er	valgt	av	de	an-
satte.	I	finansinstitusjoner	krever	loven	at	styret	velges	av	representantska-
pet.	De	aksjeeiervalgte	styremedlemmer	velges	for	ett	år	av	gangen.	Styrets	
leder	velges	direkte	av	representantskapet.	De	ansattevalgte	styremedlem-
mene	velges	for	to	år	av	gangen,	men	slik	at	minimum	ett	medlem	er	på	valg	
hvert	år.	

Styret	i	Gjensidige	skal	være	bredt	sammensatt.	I	nominasjonskomiteens	
in	struks	gir	generalforsamlingen	følgende	føringer	for	nominasjonskomiteens	
arbeid:
-	 Nominasjonskomiteen	skal	legge	vekt	på	at	alle	foreslåtte	kandidater	har	

nødvendig	erfaring,	kompetanse	og	kapasitet	til	å	utføre	de	aktuelle	verv	
på	en	tilfredsstillende	måte.	

-	 Det	skal	legges	vekt	på	at	hensynet	til	aksjeeierfellesskapets	interesser	
blir	ivaretatt.	

-	 Styremedlemmer	bør	være	uavhengige	av	selskapets	daglige	ledelse.

I	dagens	styre	er	43	prosent	av	de	aksjeeiervalgte	medlemmene	kvinner.	
Det	vises	til	nærmere	presentasjon	av	styremedlemmene	på	sidene	52	til	
53	i	årsrapporten	samt	på	selskapets	hjemmeside	www.gjensidige.com.	Av	
årsrapporten	fremkommer	også	det	enkelte	styremedlems	deltakelse	på	
styremøter	i	løpet	av	2011.	

STYRETS uAVHENGIGHET
Ingen	fra	den	daglige	ledelse	er	medlem	av	styret.	Samtlige	av	de	aksje-
eiervalgte	styremedlemmene	er	uavhengige	av	ledende	ansatte.	Tre	av	de	
aksjeeiervalgte	styremedlemmene	representerer	Gjensidigestiftelsen.	Øvrige	
styremedlemmer	er	uavhengige	av	hovedaksjeeier.	Samtlige	styremedlemmer	
er	uavhengige	av	vesentlige	forretningsforbindelser.

STYREmEDLEmmERS AKSJEEIE
10	av	styrets	medlemmer	eier	aksjer	i	selskapet,	se	oversikten	på	side	123	i	
årsrapporten.	Styremedlemmene	følger	de	alminnelige	regler	for	primærinnsi-
dere,	men	har	for	seg	og	sine	nærstående	på	frivillig	grunnlag	meddelt	at	handel	
i	gjensidigeaksjen	eller	avledede	instrumenter	kun	vil	bli	gjennomført	innenfor	
en	rimelig	tidsramme	etter	at	kvartalsrapporten	er	avgitt,	og	slik	at	handel	kan	
foretas	med	lik	informasjon	om	selskapet	og	selskapets	finansielle	stilling.	

9 STYRETS ARBEID
Styrearbeidet	følger	en	fastsatt	årsplan	og	styres	i	samsvar	med	fastsatt	
styreinstruks.	Styreinstruksen	er	tilgjengelig	på	www.gjensidige.com.	Videre	
har	styret	fastsatt	instruks	for	daglig	leder,	som	regulerer	intern	ansvars-	og	
oppgavefordeling.

Styret	har	jevnlig	fysiske	styremøter	og	har	ni	faste	møter	hvert	år.	Avhengig	
av	sak	og	situasjon	avholdes	det	ytterligere	møter.	Disse	kan	være	telefon-
møter.	I	2011	ble	det	avholdt	til	sammen	11	styremøter.	Ett	av	møtene	var	
et	todagers	strategimøte.	

I	saker	der	styreleder	er	eller	har	vært	aktivt	engasjert,	skal	et	annet	styre-
medlem	lede	styrets	diskusjon	av	saken.

Styret	har	etablert	to	arbeidsutvalg	–	et	godtgjørelseutvalg	og	et	revisjons-
utvalg.	Utvalgenes	oppgaver	og	krav	til	sammensetning	er	nærmere	regulert	
i	styreinstruksen.	Samtlige	medlemmer	av	de	to	utvalgene	er	uavhengige	av	
virksomheten	og	dens	daglige	ledelse.	Oversikt	over	medlemmene	i	de	to	
utvalgene	finnes	på	www.gjensidige.com.

Godtgjørelsesutvalget	består	av	tre	styremedlemmer.	Inge	K.	Hansen	leder	ut-
valget.	Utvalget	skal	forberede	saker	for	styret,	og	har	i	hovedsak	ansvar	for	å:
−	 Utarbeide	forslag	til	og	følge	opp	praktiseringen	av	konsernets	retnings-

linjer	og	rammer	for	godtgjørelse
−	 Årlig	vurdere	og	foreslå	godtgjørelse	til	konsernsjef
−	 Årlig	utarbeide	forslag	til	målkort	for	konsernsjef
−	 Være	rådgiver	for	konsernsjef	vedrørende	den	årlige	vurderingen	av	

godtgjørelse	til	øvrige	av	de	ledende	ansatte
−	 Utarbeide	forslag	til	prinsipper	og	erklæring	om	fastsettelse	av	lønn	

og	annen	godtgjørelse	til	ledende	ansatte,	ansatte	og	tillitsvalgte	med	
arbeidsoppgaver	av	vesentlig	betydning	for	foretakets	risikoeksponering	
samt	andre	ansatte	og	tillitsvalgte	med	kontrolloppgaver

−	 Vurdere	andre	vesentlige	personalrelaterte	forhold	for	ledende	ansatte

Utvalget	er	et	rådgivende	organ	for	styret	og	har	i	2011	hatt	3	møter.

Revisjonsutvalget	består	av	fem	medlemmer.	Randi	B.	Sætershagen	leder	ut-
valget.	Oppgavene	til	utvalget	er	å	forberede	styrets	oppfølging	av	regnskaps-
rapporteringsprosessen,	og	styrke	styrets	oppfølging	av	konsernet	gjennom	
blant	annet	å	bidra	til	grundig	og	uavhengig	styrebehandling	av	saker	som	
gjelder	finansiell	rapportering.	Revisjonsutvalget	overvåker	også	systemene	
for	intern	kontroll	og	risikostyring,	samt	selskapets	internrevisjon.	Utvalget	har	
også	løpende	kontakt	med	selskapets	valgte	revisor	om	revisjonen	av	årsregn-
skapet,	og	vurderer	og	overvåker	revisors	uavhengighet,	jfr.	Revisorloven	kapit-
tel	4.	Utvalget	skal	uttale	seg	om	valg	av	revisor	og	dennes	honorar.	Utvalget	
er	et	forberedende	og	rådgivende	arbeidsutvalg	og	har	i	2011	hatt	7	møter.

Styret	gjennomfører	årlig	en	egenevaluering	som	oversendes	nominasjons-
komiteen	som	underlag	til	deres	arbeid.

10 RISIKOSTYRING OG INTERNKONTROLL
Styret	har	fokus	på	risikostyring	og	internkontroll,	og	dette	er	en	integrert	
del	av	styrets	planmessige	arbeid.	Styret	har	vedtatt	«Risiko-	og	kapital-
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styringspolicy».	Dokumentet	beskriver	blant	annet	hovedprinsipper	for	
risikostyring	og	internkontroll	samt	at	det	inneholder	en	klar	beskrivelse	av	
ansvarsdelingen.	Dokumentet	er	tilgjengelig	på	www.gjensidige.com.

Styret	gjennomgår	årlig	konsernets	viktigste	risikoområder	og	den	interne	
kontrollen.	Styret	får	i	tillegg	kvartalsvis	rapport	om	risikosituasjonen	i	
konsernet.

Det	er	etablert	sentraliserte	risikokontrollfunksjoner	som	er	uavhengige	av	
den	forretningsmessige	driften;	Compliance	og	Risiko-	og	kapitalstyring.	I	
tillegg	gir	internrevisjonsfunksjonen	et	ytterligere,	uavhengig	kontrollnivå	med	
rapportering	rett	til	styret.

-	 Compliancefunksjonen	er	en	uavhengig	funksjon	som	identifiserer,	vur-
derer,	gir	råd	om,	overvåker	og	rapporterer	konsernets	compliancerisiko.	
Vurdering	av	compliancerisikoen	inngår	i	konsernets	årlige	prosess	for	
risikovurdering.	

-	 Avdeling	for	risiko-	og	kapitalstyring	er	ansvarlig	for	overvåking	av	den	
totale	risikosituasjonen	og	rammeverket	for	risikostyring,	herunder	intern-
kontroll	samt	kvantifisering	og	aggregering	av	risiko.

-	 Konsernrevisjonen	er	en	uavhengig	og	objektiv	overvåkingsfunksjon	som	
på	vegne	av	styrene	og	toppledelsen	ser	etter	og	vurderer	hvorvidt	det	
er	etablert	og	gjennomføres	en	tilstrekkelig,	effektiv	og	hensiktsmessig	
styring	og	kontroll	i	konsernet.

Konsernets	risikokontrollfunksjoner	er	organisert	etter	prinsippet	om	tre	for-
svarslinjer,	og	er	nærmere	beskrevet	i	eget	kapittel	i	årsrapporten	om	styring	
og	kontroll	på	sidene	42-43	samt	i	note	3	til	årsregnskapet.	

Finansinstitusjoner	er	pålagt	å	ha	egen	valgt	kontrollkomité.	Kontrollkomiteen	
er	uavhengig	av	styret	og	administrasjon,	og	har	jevnlige	møter.	Den	påser	
at	selskapet	følger	gjeldende	lover,	forskrifter	og	andre	myndighetsfastsatte	
regler,	selskapets	vedtekter	og	vedtak	i	besluttende	organer.	Komiteen	
har	fullt	innsyn	i	virksomheten	og	består	av	tre	medlemmer.	Oversikt	over	
kontrollkomiteens	medlemmer	samt	kontrollkomiteens	instruks	er	tilgjengelig	
på	www.gjensidige.com.

Internkontrollen	og	systemene	omfatter	også	selskapets	verdigrunnlag	og	
retningslinjer	for	etikk	og	samfunnsansvar.

REGNSKAPSRAPPORTERINGSPROSESSEN
Gjensidiges	konsernregnskap	blir	avlagt	i	henhold	til	IFRS.	Det	er	utarbeidet	
en	overordnet	beskrivelse	av	prosessen	rundt	regnskapsavslutningen	som	
en	del	av	Gjensidiges	styrende	dokumenter.	Den	interne	kontrollen	bygger	
på	prinsippet	om	arbeidsdeling	og	dualisme	og	er	dokumentert	gjennom	
prosess-	og	rutinebeskrivelser	på	vesentlige	områder.	Regnskapsinformasjon	
rapporteres	månedlig	og	med	konsistente	regnskapsprinsipper	via	Gjensidiges	
rapporteringssystem	Enterprise	Reporting.	Regnskapsmessige	poster	som	
inneholder	ulik	grad	av	skjønn	og	vurderinger,	gjennomgås	og	dokumenteres	
i	forkant	av	den	kvartalsvise	regnskapsavslutningen.	Slike	vurderingsposter	
gjennomgås	med	blant	annet	konsernsjef,	CFO	og	revisjonsutvalg	i	kvartals-
vise	møter.

Regnskapskompetansen	ivaretas	og	utvikles	gjennom	kurs	og	etterutdanning	
i	forhold	til	behov	og	kompleksitet	i	stillingen.

11 GODTGJØRELSE TIL STYRET
Nominasjonskomiteen	foreslår	godtgjørelse	til	styret,	som	fastsettes	av	
representantskapet.	Godtgjørelsen	er	ikke	resultatavhengig	og	ingen	av	
styremedlemmene	har	aksjeopsjoner	utstedt	av	selskapet.
Godtgjørelse	for	det	enkelte	styremedlem	fremgår	på	side	123	i	årsrapporten.	

12 GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE
Konsernet	har	etablert	en	godtgjørelsesordning	som	gjelder	alle	ansatte.	
Godtgjørelse	skal	være	konkurransedyktig.	Det	forventes	at	de	ansatte	har	et	
helhetlig	syn	på	hva	konsernet	tilbyr	av	godtgjørelse	og	goder.

følgende prinsipper gjelder:

Konsernets	godtgjørelsesordninger	skal	være	åpne	og	prestasjonsbaserte,	
slik	at	de	i	så	stor	grad	som	mulig	oppleves	som	rettferdige	og	forutsigbare.	
Det	skal	være	samsvar	mellom	avtalt	prestasjon	og	den	godtgjørelsen	som	
gis.	Godtgjørelse	og	karriereutvikling	skal	knyttes	til	oppnåelse	av	konser-
nets	uttrykte	strategiske	og	økonomiske	mål	og	verdigrunnlag,	hvor	både	
kvantitative	og	kvalitative	målsettinger	tas	med	i	vurderingen.	Målekriteriene	
skal	fremme	langsiktig	verdiskapning,	og	så	langt	det	er	mulig	ta	hensyn	til	
faktiske	kapitalkostnader.	

Godtgjørelsesordningen	skal	bidra	til	å	fremme	og	gi	incentiver	til	god	risiko-
styring,	motvirke	for	høy	risikotaking	og	bidra	til	å	unngå	interessekonflikter.	
Fast	grunnlønn	skal	være	hovedelement	i	den	samlede	godtgjørelsen,	som	for	
øvrig	består	av	variabel	lønn,	pensjon	og	naturalytelser.	

Alle	variable	godtgjørelser	har	øvre	tak.	

Styrets	retningslinjer	for	fastsettelse	av	godtgjørelse	til	konsernledelse	og	
ledende	ansatte,	tilfredsstiller	krav	til	forskrift	om	godtgjørelsesordninger	i	
finansinstitusjoner	av	1.12.2010.	

Godtgjørelse	til	konsernledelse	fremgår	av	note	18	i	årsrapporten.	

Retningslinjene	fremlegges	for	generalforsamlingen	som	egen	sak	i	henhold	
til	allmennaksjeloven	§	16-6	a).

13 INFORmASJON OG KOmmuNIKASJON
Gjensidige	skal	ha	en	åpen	dialog	med	alle	interessenter.	Aksjeeiere,	potensi-
elle	investorer	og	øvrige	finansmarkedsaktører	skal	ha	samtidig	ha	tilgang	til	
korrekt,	tydelig,	relevant	og	utfyllende	informasjon	om	konsernets	strategier	
og	finansielle	mål,	økonomiske	utvikling	og	finansielle	stilling.	Styret	har	
vedtatt	retningslinjer	for	rapportering	av	finansiell	og	annen	informasjon.	
Retningslinjene	er	tilgjengelig	på	www.gjensidige.com.

Gjensidige	har	samlet	all	relevant	eierinformasjon	om	konsernet	på		
www.gjensidige.com.	Dette	er	det	viktigste	verktøyet	for	å	gi	lik,	samtidig	
og	relevant	informasjon	til	alle.	På	siden	publiseres	også	finansiell	kalender	
med	datoer	for	offentliggjøring	av	finansiell	informasjon,	generalforsamling.
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Selskapet	har	en	egen	IR-funksjon	som	er	sentralt	plassert	i	selskapets	
ledelse,	som	sørger	for	jevnlig	kontakt	med	selskapets	aksjeeiere,	potensielle	
investorer,	analytikere	og	finansmarkedet	for	øvrig	og	som	har	som	mål	at	
informasjonsarbeidet	til	enhver	tid	er	i	samsvar	med	beste	praksis.
Det	er	fastsatt	retningslinjer	for	kontakt	med	eiere	utenom	generalfor-
samlingene.	Retningslinjene	er	tilgjengelige	på	www.gjensidige.com.

14 SELSKAPSOVERTAKELSE
Det	er	vedtatt	retningslinjer	for	selskapsovertakelse.	Retningslinjene	sikrer	
at	alle	aksjeeiernes	interesser	blir	ivaretatt,	og	bidra	til	likebehandling	av	
aksjeeierne.

Retningslinjene	er	i	samsvar	med	Norsk	anbefaling	for	eierstyring	og	
	selskapsledelse.	Styret	vil	innhente	uavhengig	verdivurdering	og	utarbeide	en	
anbefaling	om	aksjeeierne	bør	akseptere	budet	eller	ikke.	
	
15 REVISOR
Ekstern	revisor	velges	av	representantskapet	etter	innstilling	fra	selskapets	
nominasjonskomité.

Det	gjennomføres	en	rekke	faste	møter	mellom	ekstern	revisor	og	selskapets	
organer	i	løpet	av	et	år:	
-	 Revisor	presenterer	årlig	hovedtrekkene	i	revisjonsplanen	for	revisjonsut-

valget.	I	tillegg	behandles	revisors	vurdering	av	internkontrollen	knyttet	til	
finansiell	rapportering	av	revisjonsutvalget.

-	 Revisor	deltar	på	styremøter	når	årsregnskapet	behandles.
-	 Det	avholdes	minst	ett	møte	årlig	mellom	styret	og	revisor,	samt	mellom	

revisjonsutvalget	og	revisor,	hvor	daglig	leder	eller	andre	ledende	ansatte	
ikke	er	til	stede.	

	 Den	valgte	revisor	skal	møte	minimum	to	ganger	årlig	i	selskapets	kon-
trollkomité.	

Styret	har	fastsatt	policy	og	retningslinjer	for	forholdet	til	den	valgte	revisor.	
Minst	hvert	femte	år	skal	det	normalt	innhentes	tilbud	fra	flere	revisjons-
selskap	om	å	utføre	den	lovpålagte	revisjonen.	

Selskapets	retningslinjer	setter	rammer	for	kjøp	av	tilleggstjenester	fra	den	
valgte	revisor.	Videre	skal	revisjonsutvalget	overvåke	revisors	uavhengig-
het,	herunder	hvilke	andre	tjenester	enn	revisjon	som	er	levert	av	revisor.	
Fordelingen	mellom	revisjonshonorar	og	rådgivningshonorar	for	2011	
fremkommer	i	note	17	i	årsrapporten.	Representantskapet	godkjenner	
revisors	godtgjørelse.	I	møtet	orienteres	det	om	revisors	godtgjørelse	fordelt	
på	revisjon	og	andre	tjenester.

RedegjøRelse oM foRetaksstyRing etteR  RegnskapsloVen

Gjensidige	Forsikring	ASA	er	pliktig	til	etter	regnskapslovens	§	3-3	b)	gi	
en	redegjørelse	om	foretaksstyring.	Denne	redegjørelsen	utgjør	en	del	av	
selskapets	årsrapport	og	gjelder	for	regnskapsperioden	2011.	Redegjørelsen	
følger	lovens	disposisjon.
	
1.		Det	vises	til	innledningsavsnittet	i	ovenstående	redegjørelse	for	eiersty-

ring	og	selskapsledelse.
2.	 Anbefalingen	finnes	på	www.nues.no.	
3.		Styret	har	over	avgitt	en	redegjørelse	for	selskapets	eierstyring	og	sel-

skapsledelse.	Det	vises	til	denne.
	4.	I	pkt	10	i	redegjørelsen	over	er	det	gitt	en	beskrivelse	av	hovedelemen-

tene	i	systemer	for	internkontroll	og	risikostyring	knyttet	til	regnskapsrap-
porteringsprosessene

5.		Selskapet	har	ikke	vedtektsbestemmelser	som	helt	eller	delvis	utvider	eller	
fraviker	bestemmelser	i	allmennaksjeloven	kapittel	5.	

6.	 Sammensetning	til	styre,	bedriftsforsamling,	representantskap	og	
kontrollkomité	og	arbeidsutvalg	for	styret	er	opplyst	i	årsrapporten.	
Hovedelementene	i	gjeldende	instrukser	og	retningslinjer	for	organene	
finnes	i	ovenstående	redegjørelse	punkt	8	og	punkt	9.

7.	 Vedtektsbestemmelser	som	regulerer	oppnevning	og	utskifting	av	styre-
medlemmer,	se	ovenstående	redegjørelse	punkt	8.

8.	 Vedtektsbestemmelser	og	fullmakter	som	gir	styret	adgang	til	å	beslutte	
at	foretaket	skal	kjøpe	tilbake	eller	utstede	egne	aksjer	eller	egenkapital-
bevis,	se	ovenstående	redegjørelsepunkt	3.
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