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Sak 36/15 Nye retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og 
selskaper med statlig eierandel                               
 
Forslag til vedtak: 
Styret tar nye retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med 
statlig eierandel til etterretning.  
 
Sammendrag og konklusjoner 
Viser til brev fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) av 17. mars 2015, se vedlegg.  
 
Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har fastsatt ”Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse for 
ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel” med virkning fra 13. februar 2015. De nye 
retningslinjene erstatter retningslinjer fastsatt 31. mars 2011. Regjeringen har endret retningslinjene i tråd 
med det som ble varslet i Stortingsmelding 27 ”Et mangfoldig og verdiskapende eierskap”.  
 
Retningslinjene innarbeides i årlig erklæring som tas inn som en note til årsregnskapet for 2015. 
 
Bakgrunn for saken 
I hht varslede endringer i Stortingsmelding 27 ”Et mangfoldig og verdiskapende eierskap” har regjeringen 
endret retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig 
eierandel.  Nye retningslinjer har virkning fra 13. februar 2015, og erstatter retningslinjer fastsatt 31. mars 
2011. De vil være gjeldende i sin helhet for de regionale helseforetakene og helseforetakene.  
 
De nye retningslinjene viderefører hovedprinsippene i de tidligere retningslinjene om at lederlønningene i 
helseforetakene skal være konkurransedyktige, men at de ikke skal være lønnsledende. Moderasjon skal 
vektlegges. Nye punkt er innstramming i pensjonsopptjening til maksimalt 12 ganger grunnbeløpet(G), og 
at retningslinjer for sluttvederlag utvides til også å gjelde ledende ansatte, ikke bare virksomhetens øverste 
leder.  
 
Einar Magnus Strand 
Adm.dir. 
 
Vedlegg: 

 Vedlegg: Brev av 17.mars 2015 fra HOD – Nye retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledere i 
foretak og selskaper med statlig eierandel. 


