
18. Lønn og godtgjørelser 

Gjennomsnittlig antall ansatte i konsernet var 3.634 (3.342). 

Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse  
Gjensidiges godtgjørelsespolitikk 

Konsernet har etablert en godtgjørelsesordning som gjelder alle ansatte. Ordningen skal sikre at Gjensidige tiltrekker seg og 

beholder medarbeidere som presterer, utvikler seg, lærer og deler. Godtgjørelsen skal være konkurransedyktig, men ikke 

lønnsledende. Det forventes at de ansatte har et helhetlig syn på hva konsernet tilbyr av godtgjørelse og goder. 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.  

Retningslinjer for godtgjørelse og karriereutvikling skal knyttes til oppnåelse av konsernets uttrykte strategiske og økonomiske mål 

og verdigrunnlag, hvor både kvantitative og kvalitative målsettinger tas med i vurderingen. Målekriteriene skal fremme ønsket 

bedriftskultur og langsiktig verdiskapning, og så langt det er mulig ta hensyn til faktiske kapitalkostnader. Godtgjørelsesordningen 

skal bidra til å fremme og gi incentiver til god risikostyring, 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. 

Variabel godtgjørelse skal benyttes for å belønne prestasjoner utover forventet, hvor både resultater og atferd i form av etterlevelse 

av verdigrunnlag, merkevare og ledelsesprinsipper skal vurderes.  

Variabel godtgjørelse skal være resultatavhengig uten å være risikodrivende, og skal reflektere både selskapets, divisjonens, 

avdelingens og individets resultater og bidrag. Øvrige kompensasjonselementer som tilbys skal ansees attraktive av både nye og 

nåværende ansatte. 

Konsernledelsen skal alltid anses som ledende ansatte. Ved avgjørelse av hvilke funksjoner i selskapet som skal defineres som 

ansatte med arbeidsoppgaver av vesentlig betydning for foretakets risikoeksponering skal både kvalitative kriterier relatert til rolle, 

og kvantitative kriterier relatert til nivået på avlønning hensyntas. Det skal i tillegg gjøres en individuell vurdering av den enkeltes 

risikopåvirkning. 

Beslutningsprosess 

Styret har opprettet et godtgjørelsesutvalg som består av tre medlemmer; styrets leder og to styremedlemmer.  

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

 Utarbeide forslag til og følge opp praktiseringen av konsernets retningslinjer og rammer for godtgjørelse 

 Årlig vurdere og foreslå godtgjørelse til konsernsjef 

 Årlig vurdere og foreslå målkort for konsernsjef 

 Være rådgiver for konsernsjef vedrørende den årlige vurderingen av godtgjørelse til konsernledelsen 

 Vurdere administrasjonens forslag til «Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte» jf. 
Allmennaksjeloven § 6-16a 

 Vurdere andre vesentlige personalrelaterte forhold for ledende ansatte 
 

Veiledende retningslinjer for det kommende regnskapsåret 
Godtgjørelse til konsernsjef 

Konsernsjefens lønn og øvrige økonomiske ytelser fastsettes av styret på bakgrunn av en helhetlig vurdering hvor det tas hensyn til 

Gjensidiges godtgjørelsesordning og markedslønn for tilsvarende type stilling. 

Fastlønnen vurderes årlig og fastsettes på bakgrunn av lønnsutviklingen i samfunnet generelt og finansnæringen spesielt. Variabel 

godtgjørelse (bonus) fastsettes av styret basert på avtalte mål og leveranser, og kan utgjøre inntil 50 prosent av den faste 

årslønnen inklusive feriepenger. Variabel godtgjørelse opptjenes årlig, og er basert på samlet vurdering av finansielle og ikke-

finansielle prestasjoner over de to siste årene. Variabel lønn inngår ikke i pensjonsgrunnlaget. Ved vurderingen tas det hensyn til 

foretakets overordnede resultatmål for egenkapitalavkastning justert for ekstraordinære utbytter og transaksjoner og combined ratio, 

samt utviklingen i kundetilfredshet. I tillegg vektlegges konsernsjefens personlige bidrag til konsernets utvikling og resultater, 

etterlevelse av konsernets visjon, verdier, etiske retningslinjer og ledelsesprinsipper.  

Variabel godtgjørelse knyttet til Gjensidiges resultater fastsettes ut fra resultater siste to år. Halvparten av den variable 

godtgjørelsen gis i form av et løfte om aksjer i Gjensidige Forsikring ASA, hvor 1/3 tildeles hvert av de kommende tre år. Den ikke 

utbetalte bundne variable godtgjørelsen kan reduseres dersom etterfølgende resultater og utvikling tilsier at den ble basert på 

uriktige forutsetninger. Konsernsjefen gis ikke resultatbaserte ytelser utover nevnte bonus, men kan i tillegg gis naturalytelser som 

firmabil og dekning av utgifter til elektronisk kommunikasjon. Tildeling av naturalytelser skal ha sammenheng med konsernsjefens 

funksjon i konsernet, og for øvrig være i tråd med markedsmessig praksis. 

Konsernsjefen har pensjonsalder på 62 år. Det åpnes for å fratre ved fylte 60 år dersom styret eller konsernsjefen selv ønsker det. 

Konsernsjefen har pensjonsrettigheter i henhold til Gjensidiges lukkede ytelsespensjonsordning. I henhold til hans ansettelsesavtale 

har han rett til en pensjon på 100 prosent av årslønnen ved avgang ved fylte 62 år, og deretter nedtrappende til 70 prosent av lønn 

fra fylte 67 år ved full opptjeningsperiode. 

Ved fratreden ved 60 år er det tilsvarende avtalefestet nedtrapping fra 100 prosent ved fratreden til 70 prosent ved fylte 67 år. Fra 

fylte 67 år beregnes pensjonen ut fra selskapets ordinære opptjeningstid på 30 år, og utgjør 70 prosent av fast lønn med full 

opptjeningstid. Bilordning og øvrige goder opprettholdes frem til fylte 67 år. 



Konsernsjefen har en oppsigelsestid på seks måneder, og ingen avtale om etterlønn eller sluttvederlag ved fratredelse. 

Godtgjørelse til ledende ansatte og ansatte som kan påvirke konsernets risiko vesentlig 

Godtgjørelse til konsernledelsen fastsettes av konsernsjefen, etter rammer drøftet med godtgjørelsesutvalget og basert på 

retningslinjer fastsatt av styret. Konsernets veiledende retningslinjer legges tilsvarende til grunn for øvrige ledende ansatte og 

ansatte som kan påvirke risikoen vesentlig.  

Den totale godtgjørelsen fastsettes ut fra behovet for å gi konkurransedyktige betingelser i de ulike forretningsområdene, og skal 

bidra til å tiltrekke seg og beholde ledere med ønsket kompetanse og erfaring som fremmer konsernets verdigrunnlag og utvikling. 

Fastlønnen vurderes årlig og fastsettes på bakgrunn av lønnsutviklingen i samfunnet generelt og finansnæringen spesielt. Variabel 

godtgjørelse (bonus) til ledende ansatte opptjenes årlig, og baseres på en samlet vurdering av finansielle og ikke-finansielle 

prestasjoner over de to siste årene. Ved vurderingen tas det hensyn til en kombinasjon av foretakets overordnede resultatmål for 

egenkapitalavkastning justert for ekstraordinære utbytter og transaksjoner og combined ratio, samt utviklingen i kundetilfredshet. I 

tillegg vurderes måloppnåelse i vedkommende forretningsenhet, samt personlige bidrag, knyttet til etterlevelse av konsernets visjon, 

verdier, etiske retningslinjer og ledelsesprinsipper. Halvparten av den variable godtgjørelsen gis i form av et løfte om aksjer i 

Gjensidige Forsikring ASA, hvor en tredjedel tildeles hvert av de kommende tre år. Den ikke utbetalte bundne variable 

godtgjørelsen kan reduseres dersom etterfølgende resultater og utvikling tilsier at den ble basert på uriktige forutsetninger.  

Individuell variabel godtgjørelse kan utgjøre inntil 30 prosent av årslønnen inklusive feriepenger. Variabel lønn inngår ikke i 

pensjonsgrunnlaget 

Konsernsjefen kan etter samråd med godtgjørelsesutvalget gjøre avvik for spesielle stillinger hvis det er nødvendig for å gi 

konkurransedyktige betingelser. Tildeling av naturalytelser til ledende ansatte skal ha sammenheng med deres funksjon i konsernet 

og for øvrig være i tråd med markedsmessig praksis. 

Medlemmer av konsernledelsen har en pensjonsalder på 62 år, men ett medlem har i tråd med nasjonal lovgivning 70 år som 

fratredelsesalder. Av nåværende medlemmer av konsernledelsen, er fire medlemmer av den lukkede norske 

ytelsespensjonsordningen. Disse har ved full opptjening rett til en pensjon på 70 prosent av sluttlønnen ved full opptjeningsperiode 

30 år. Fem medlemmer er deltakere i selskapets innskuddsbaserte pensjonsordning. Selskapet opprettholder individuell 

pensjonsavtale for ett medlem av konsernledelsen. 

Medlemmer i konsernledelsen har en oppsigelsestid på seks måneder. Ett av medlemmene har en avtale om inntil 12 måneders 

lønn dersom vedkommende sies opp og oppsigelsen ikke skyldes vesentlige mislighold. Øvrige medlemmer av konsernledelsen 

har ingen avtaler om sluttvederlag eller etterlønn. 

 

Med unntak av ytterligere en ansatt i konsernet, eksisterer det ingen etterlønnsordninger for ledere som fratrer sin stilling i 

Gjensidige. 

Godtgjørelse til ansatte med kontrolloppgaver  

Godtgjørelse til ansatte med kontrolloppgaver skal være uavhengig av resultatet i virksomheten de kontrollerer. 

Ingen ledende ansatte med kontrolloppgaver har i dag variable bonusordninger. Fastlønnen baseres på konsernets generelle 

prinsipper om konkurransedyktig, men ikke lønnsledende avlønning. 

Tildeling av pensjon og naturalytelser følger konsernets generelle ordning.   

Godtgjørelse til tillitsvalgte samt øvrige ansatte med tilsvarende godtgjørelse som ledende ansatte 
Godtgjørelse vil tilsvarende følge ovennevnte retningslinjer. Det er per i dag ingen slike ansatte.  

Bindende retningslinjer for aksjer, tegningsretter m.v. for det kommende regnskapsåret 

Av variabel lønn opptjent i 2014 for konsernsjef og andre ansatte som er omfattet av forskrift om godtgjørelse i finansinstitusjoner, 

vil 50 prosent av brutto opptjent variabel lønn gis i form av et løfte om aksjer i Gjensidige Forsikring ASA. Aksjene tildeles med en 

tredjedel hvert av de kommende tre år.  

Styret har vedtatt å videreføre konsernets aksjespareprogram for ansatte i 2015. Konsernsjef og ledende ansatte har på lik linje 

med øvrige ansatte i Gjensidige adgang til å delta i programmet. Etter gjeldende program kan den ansatte spare gjennom 

lønnstrekk for kjøp av aksjer i Gjensidige Forsikring ASA for inntil 75.000 kroner per år. Kjøp skjer kvartalsvis etter offentliggjøring 

av resultatene.  Det gis et tilskudd på 20 prosent av kjøpesummen, begrenset oppad til 1.500 kroner. For de som beholder aksjene 

og fortsatt er ansatt i konsernet, tildeles èn bonusaksje for hver fjerde aksje man har eid i mer enn to år.  

Redegjørelse for lederlønnspolitikken i foregående regnskapsår 
I samsvar med retningslinjene, har en medarbeider i finansavdelingen fått mulighet for inntil 50 prosent variabel godtgjørelse. Styret 

bekrefter for øvrig at retningslinjene om lederlønn for 2014 gitt i fjorårets erklæring, har blitt fulgt.  

 


