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Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse til ledende 
personer i børsnoterte selskaper - alminnelig høring 

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette høringsnotat med forslag til forskrift om 

retningslinjer og rapport om godtgjørelse til ledende personer i børsnoterte selskaper på 

alminnelig høring. 

 

Om forslaget 

Departementet foreslo i Prop. 135 L (2018–2019) Endringer i aksjelovgivningen mv. 

(langsiktig eierskap i noterte selskaper mv.) blant annet endringer i allmennaksjeloven § 6-16 

a og en ny § 6-16 b for å gjennomføre direktivkrav om retningslinjer og rapport om 

godtgjørelse til ledende personer i noterte allmennaksjeselskaper. Forskriften skal utfylle 

hovedreglene som oppstilles i §§ 6-16 a og 6-16 b. Bestemmelsene har ikke trådt i kraft.  

 

Direktiv (EU) 2017/828 artiklene 9a og 9b oppstiller detaljerte krav til selskapets retningslinjer 

og rapporter om lederlønninger. Retningslinjene skal være et rammeverk for hvilken 

godtgjørelse som kan ytes, tildeles eller tilbys den enkelte ledende personen i selskapet. 

Rapporten skal gi en årlig oversikt over godtgjørelsen hver enkelt ledende person har mottatt 

eller har til gode. «Ledende personer» omfatter selskapets daglige leder, andre ledende 

ansatte og ansatte som er medlem av styret eller bedriftsforsamlingen. 

 

Formålet med regelverket er å skape åpenhet om lønnspolitikken og den faktiske 

godtgjørelsen til enkelte personer i selskapets ledelse, samt å skape bedre forbindelse 

mellom ledelsens godtgjørelse og selskapets resultater. Aksjeeiernes innflytelse på 

lønnsnivået i selskapet kan bidra til at lønnsnivået bedre samsvarer med selskapets 

langsiktige interesse og økonomiske bæreevne. 
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Side 2 
 

 

Konsekvenser av forslaget 

Kravene som stilles til selskapene, blant annet krav om revisorgodkjenning av rapporten, kan 

medføre noe kostnader. Etter vår vurdering vil retningslinjene og rapporten kunne medføre 

en lønnspolitikk som er mer i tråd med selskapets langsiktige interesse. Slik sett kan 

ulempene oppveies helt eller delvis. 

 

Høringsfrist 

Høringsfristen er satt til 25. november 2020. Vi ber om at høringsinnspill sendes elektronisk 

på www.regjeringen.no/id2767191. Høringssvar kan unntaksvis sendes til 

postmottak@nfd.dep.no.  

 

Med hilsen 

 

 

Marit Elisabeth Bolstad (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Vilde N. O. K. Leikanger 

førstekonsulent 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Kopi: Statsministerens kontor 
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Adresseliste: 

Departementene 

 

Brønnøysundregistrene 

Datatilsynet 

Domstolsadministrasjonen 

Finanstilsynet 

Norges Bank 

Regelrådet 

Skattedirektoratet 

Statistisk sentralbyrå 

Økokrim 

 

Handelshøyskolen BI 

Norges Handelshøyskole 

Universitetet i Bergen  

Universitetet i Oslo 

Universitetet i Tromsø 

 

AksjeNorge 

Aksjonærforeningen i Norge 

Den norske Advokatforening 

Den norske Revisorforening 

Finans Norge 

Finansforbundet 

Hovedorganisasjonen Virke 

Landsorganisasjonen i Norge 

Norsk Kapitalforvalterforening  

Norsk Venturekapitalforening 

Næringslivets Hovedorganisasjon 

Regnskap Norge 

Skatterevisorenes Forening 

Verdipapirfondenes Forening 

Verdipapirforetakenes Forbund 

 

Aabø-Evensen & Co Advokatfirma AS 

Advokatfirmaet BAHR AS 

Advokatfirmaet CLP DA 

Advokatfirmaet Grette AS 

Advokatfirmaet Haavind AS 

Advokatfirmaet Hjort DA 

Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS 

Advokatfirmaet SANDS DA 

Advokatfirmaet Schjødt AS 
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Advokatfirmaet Selmer AS 

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS 

Advokatfirmaet Thommessen AS 

Advokatfirmaet Wiersholm AS 

Arntzen de Besche Advokatfirma AS 

Deloitte Advokatfirma AS 

Ernst & Young Advokatfirma AS 

Kluge Advokatfirma AS 

KPMG Law Advokatfirma AS 

Kvale Advokatfirma DA 

Wikborg Rein Advokatfirma DA 
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