
Til: Generalforsamlingen i Gjensidige Forsikring ASA 
Fra: Nominasjonskomiteen  
Dato: 9. mars 2015 
 
 
 

Honorar til representantskapet, kontrollkomiteen og nominasjonskomiteen  
 
Nominasjonskomiteen foreslår videreføring av de prinsipper for honorar som har vært lagt til grunn ved 
tidligere vedtak i Generalforsamlingen. En økning av de faste honorarene har vært gjenstand for en konkret 
vurdering sett i forhold til ansvar og omfang i vervet, samt størrelsen på godtgjørelse til tillitsvalgte i selskap 
det er relevant å sammenligne seg med.  

Nominasjonskomiteen foreslår videre at møtesatsene gis et generelt løft på kr. 300. 

Basert på det ovenstående foreslår nominasjonskomiteen følgende endringer av honorarene med virkning 
fra 23. april 2015:  

 
Representantskap:  

 

Verv Fast honorar Tilleggshonorar pr. møte  

Ordfører 92 000 -> 95 000  

Varaordfører 23 000 -> 24 000 6 000 -> 6 300 

Medlem 11 500 -> 12 000 6 000 -> 6 300 

Varamedlem - 6 000 -> 6 300 pr. møte 
han/hun har deltatt på 

 

Kontrollkomiteen:  

 

Verv Fast honorar Tilleggshonorar pr. møte 

Leder 170 000 -> 175 000 ** 

 

8 000 -> 8 300 * 

Medlem 106 000 ->110 000** 

 

7 000 -> 7 300* 

Varamedlem – fast møtende 96 000 -> 99 000 ** 

 

7 000 -> 7 300* 

 

*Honorar pr. møte for møter utover 8 møter 

**Konsernet har sammenfallende Kontrollkomité for Gjensidige Forsikring ASA, Gjensidige 
Pensjon og Sparing samt Gjensidige Bank. Samlet fast honorar for leder var i 2014 kr. 338 900, 
medlem kr. 211.800 og fast møtende varamedlem kr. 191.700. 

 

Nominasjonskomiteen:  

 

Verv Fast honorar Tilleggshonorar pr. møte 

Leder 45 000 -> 46 500    8 000 -> 8 300* 

Medlem 28 000 -> 29 000  7 000 -> 7 300* 

 

*Honorar pr. møte for møter utover 4 møter 

 



Felles for alle organer 
 
Møter som går over to dager, regnes som ett møte.  
Deltakelse i møter i andre organer, som generalforsamling, samt telefonmøter, inngår i årshonoraret.  
 
Utbetaling av honorar skjer etterskuddsvis og kvartalsvis, første gang 20. juli 2015.  
 
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 


