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Saksgang: 
Styre Møtedato 
Styret i Sykehusapotekene HF 12. mai 2022 
 
 
 
SAK NR 028-22 
 
BESLUTNINGSSAK: NYE RETNINGSLINJER FOR LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE 
TIL LEDENDE ANSATTE I FORETAK OG SELSKAPER MED STATLIG EIERANDEL.  
 
 
Beslutningssak: 
 
Forslag til vedtak: 

1) Styret slutter seg til nye retningslinjer for avlønning av administrerende direktør og 
ledende ansatte i Sykehusapotekene HF  

 
2) Sykehusapotekene HF`s retningslinjer oversendes Helse Sør-Øst RHF for godkjenning 

i senere foretaksmøte. 
 

 
Oslo, 9. mai 2022 
 
 
 
Tore Prestegard 
Administrerende direktør 
  



 

 Side 2 av 6 

 
 

1. Hva saken gjelder 
 
Helse Sør-Øst RHF har i foretaksmøte 28. februar 2022 endret vedtektene for 
Sykehusapotekene HF for å bringe dem i samsvar med nye retningslinjer fra Nærings- og 
fiskeridepartementet 30. april 2021 om lederlønn i selskaper med statlig eierandel.  
 
Endringene skal bidra til å tydeliggjøre statens forventninger til fastsettelse av lønn og 
godtgjørelse til ledende ansatte. Det forutsettes at Sykehusapotekene HF gjeldende 
retningslinjer er i tråd med dette. Retningslinjene skal også inneholde en redegjørelse om 
hvordan «Statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel» er fulgt opp i 
helseforetakene.  
 
Nye retningslinjer skal legges frem for godkjennelse i ordinært foretaksmøte i 2022. Gjeldende 
retningslinjer er fastsatt av styret for Sykehusapotekene HF, jf. styremøte 17. september 2015, 
sak 050-15. Det fremmes derfor ny sak for styret for å gjennomføre de forutsatte tilpasninger i 
retningslinjene for lederlønn og andre godtgjørelser for ledende ansatte.  
 
Lønnsrapport i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16b og forskrift om retningslinjer og 
rapport om godtgjøring for ledende personer § 1, jf. §6, skal legges frem for ordinært 
foretaksmøte fra og med 2023.  
 
Styret i Helse Sør Øst RHF har i møte 27. april 2022 sluttet seg til nye retningslinjer for 
avlønning av administrerende direktør og ledende ansatte i Helse Sør Øst RHF (vedlegg 1). 
Retningslinjene skal oversendes Helse- og omsorgsdepartementet for godkjenning i ordinært 
foretaksmøte.   
 
Styret i Helse Sør Øst RHF har bedt om at de regionale retningslinjene legges til grunn i det 
enkelte helseforetak. Helseforetakenes retningslinjer forutsettes styrebehandlet i foretakenes 
egne styrer og oversendes Helse Sør-Øst RHF for godkjenning i senere foretaksmøte.  
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  
 
2.1 Gjeldende retningslinjer og praksis i Sykehusapotekene HF (SAHF) 

 
SAHF har i tråd med styresak 050/15 fulgt opp Nærings- og fiskeridepartementets 
«Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med 
statlig eierandel» ved fastsettelse av lønn for administrerende direktør og andre ledere i SAHF. 
 
SAHF definerer personer i foretakets ledergruppe som ledende ansatte. 
 
Sykehusapotekere som ikke er en del av foretakets ledergruppe kommer ikke inn under 
ledende ansatte.  
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2.1.1 Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i 
Sykehusapotekene HF 
 
Oppdaterte retningslinjer kan oppsummeres som følger:  
 
Generelle forhold  
• Lederlønningene skal være konkurransedyktige, men ikke lønnsledende sammenlignet 

med tilsvarende selskaper med samme kompleksitet.  
• Hovedelementet i en kompensasjonsordning skal være den faste grunnlønnen.   
• Kompensasjonsordningene skal utformes slik at lønn ikke påvirkes av eksterne forhold 

som ledelsen selv ikke kan påvirke.  
• Administrerende direktør må kunne forvente en lønnsutvikling i tråd med lønnsutviklingen 

i samfunnet for øvrig.  
• De enkelte elementer i en lønnspakke skal vurderes samlet, med fast lønn og andre goder 

som pensjoner og sluttvederlag som en helhet. Styret skal ha en oversikt over den samlede 
verdi av den enkelte leders avtalte kompensasjon. Dette betyr i tillegg til administrerende 
direktør ledere på nivå 2 i organisasjonen.  

• Det er styrets ansvar å fastsette retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte. 
Administrerende direktørs godtgjørelse fastsettes av styret.  

• Styret skal påse at lederlønnsordningene ikke gir uheldige virkninger for helseforetaket 
eller svekker dets omdømme.  

• Medarbeidere i ledelsen skal ikke ha særskilt godtgjørelse for styreverv i andre selskaper 
i samme foretaksgruppe.  

• Variabel lønn skal ikke benyttes ved fastsettelse av lederlønn.  
 
Pensjonsytelser  
• Pensjonsvilkår skal være på linje med andre ansattes vilkår i Helse Sør-Øst RHF.  
• I den grad det avtales lavere pensjonsalder enn folketrygdens pensjonsalder på 67 år, skal 

pensjonsalderen som hovedregel ikke settes lavere enn 65 år.  
• For ansatte i Sykehusapotekene skal samlet pensjonsgrunnlag ikke overstige 12 G.  
 
Sluttvederlag 
 
I henhold til arbeidsmiljøloven § 15-16 er det kun virksomhetens øverste leder, dvs. 
administrerende direktør, som med rettsvirkning kan frasi seg sitt oppsigelsesvern. Det 
innebærer at evt. avtaler om dette med andre ledende ansatte ikke vil være rettslig bindende.  
For at administrerende direktør rettsgyldig skal kunne frasi seg oppsigelsesvernet, må det 
dessuten tas inn en egen klausul i arbeidsavtalen der dette uttrykkelig fremgår, jf. lovens § 15-
16 (2).  
 
For øvrig gjelder følgende retningslinjer:  

• Sluttvederlag skal ikke benyttes ved frivillig avgang. Dette innebærer at dersom den 
ledende ansatte selv tar initiativ til å avslutte arbeidsforholdet, skal det ikke gis 
sluttvederlag. 

• Sluttvederlag og lønn i oppsigelsestid skal normalt ikke overstige 12 måneders fastlønn.  
• Ved ansettelse i ny stilling eller ved inntekt fra næringsvirksomhet som vedkommende er 

aktiv eier av, skal sluttvederlaget reduseres med et forholdsmessig beløp beregnet på 
grunnlag av den nye årsinntekten. Reduksjon kan først skje etter at vanlig oppsigelsestid 
for stillingen er ute.  



 

 Side 4 av 6 

• Sluttvederlaget kan holdes tilbake hvis vilkårene for avskjed foreligger, eller hvis det i 
perioden hvor det ytes sluttvederlag oppdages uregelmessigheter eller forsømmelser som 
kan lede til erstatningsansvar eller at vedkommende blir tiltalt for lovbrudd.  

 
Administrerende direktør vil se til at avtaler om sluttvederlag med ledende ansatte er i tråd 
med dette. 
 
Variabel lønn 
Det er variable godtgjørelser til ledende ansatte (ikke administrerende direktør) med inntil 8 % 
av årslønn. I denne forbindelse bemerkes det at føringer i Forskrift om retningslinjer og rapport 
om godtgjørelse for ledende personer § 4 (2) (vedlegg 3) og Statens retningslinjer for lederlønn 
i selskaper med statlig i eierandel fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 30.04.2021 
kapittel 3.1 (vedlegg 2) og vil bli fulgt jf. nedenfor. 
  
Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for lendende personer § 4 (2) (vedlegg 
3) at retningslinjene skal inneholde: 
 

1) Tydelige, uttømmende og fullverdige kriterier for tildeling av variable godtgjørelser 
2) Opplysninger om finansielle og ikke finansielle resultatkriterier, herunder kriterier 

knyttet til selskapets samfunnsansvar og miljøpåvirkning når det er relevant. 
3) Forklaring av hvordan resultatkriteriene bidrar til selskapets forretningsstrategi, samt 

langsiktige interesser og økonomiske bæreevne. 
4) Metode som skal benyttes for å avgjøre om kriteriene er oppfylt 
5) Opplysninger om eventuelle utsettelsesperioder og selskapets mulighet til å kreve 

tilbakebetalt variabel godtgjørelse 

Statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig i eierandel fastsatt av Nærings- og 
fiskeridepartementet 30.04.2021 (vedlegg 2) kapittel 3.1 forventer Staten at: 
 

A. Selskapet gir nok informasjon om den resultatavhengige godtgjørelsen i styrets 
retningslinjer til at det er mulig å vurdere om ordningen fremmer selskapets mål og 
strategier, virker intensiverende og er reelt variabel. 

B. Resultatavhengig godtgjørelse skal være basert på relevante, transparente og målbare 
kriterier. 

C. Maksimalt oppnåelig bonus ikke overstiger 50 pst. av fastlønn. 
D. Aksjeprogrammer, herunder langtidsinsentivordninger (LTI), har bindingstid på minst 

tre år, uavhengig av om den ledende ansatte fortsatt er ansatt i selskapet. 
E. Summen av oppnåelig bonus og aksjeprogrammer i noterte selskaper ikke overstiger 

80 pst. av fastlønn. 
F. Opsjoner eller opsjonslignende ordninger ikke benyttes. 
G. Selskapet søker adgang til å kreve tilbake resultatbasert godtgjørelse som er tildelt på 

åpenbart feilaktig grunnlag eller villedende opplysninger fra vedkommende. 
 
 
2.1.2 Praksis i 2021 
 
Følgende praksis beskrevet i styresak 050/15 er videreført frem til i dag.  
 

• Lønnsoppgjøret i SAHF skjer samlet, med unntak av administrerende direktør som får 
fastsatt sin lønn direkte av styret.  

• Administrerende direktørs lønn fastsettes etter det ordinære lønnsoppgjøret og gjøres 
gjeldende fra 1. januar samme år.  
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• Ledere på nivå 2, dvs. de som rapporterer til administrerende direktør, blir lønnsvurdert 
av administrerende direktør. 

• Ledere på nivå 3 blir lønnsvurdert av leder på nivå 2 
• Overenskomsten i SAHF omfatter ikke sykehusapoteker eller lederstillinger på 

tilsvarende nivå, stillinger som rapporterer til administrerende direktør eller medlemmer 
på Hovedkontoret. 

• Øvrige ledere omfattes av overenskomst (B-del) 
 
Ved fastsettelse av basislønn har følgende kriterier blitt lagt til grunn: 

- Lønnsutviklingen i Helse Sør-Øst generelt og foretaket spesielt  
- Lønnsutviklingen i sammenlignbare stillinger 
- Resultatvurderinger i forhold til de mål og krav styret har satt  

 
 
2.2 Nye retningslinjer for fastsetting av lønn og lønnsutvikling for ledende ansatte i 
Sykehusapotekene HF 
 
Vurdering:  
Administrerende direktør har foretatt en systematisk gjennomgang av de nye retningslinjene 
fra Nærings- og Fiskeridepartementet og sammenholdt bestemmelsene punkt for punkt med 
gjeldende retningslinjene og praksis i SAHF. 
 
Følgende oppsummeres: 
Administrerende direktør anser at gjeldende retningslinjer og praksis i SAHF fullt ut dekker de 
generelle og spesifikke forventninger som fremgår av Nærings- og Fiskeridepartementets 
forskrift av 14.02.2020 (vedlegg 3), de nye retningslinjer av 30.04.2021, del I (vedlegg 2), og 
Helse Sør-Øst RHF sine retningslinjer (vedlegg 1).  
 
Forskriftenes krav om årlig lønnsrapport vil bli fremlagt for foretaksmøtet første gang i 2023 for 
regnskapsåret 2022. 
 
Administrerende direktørs anbefaling 
 
Det er viktig å sikre riktig lønnsnivå og lønnsutvikling for alle ansatte og hindre at uønskede og 
utilsiktede lønnsforskjeller oppstår. Det er samtidig viktig at organisasjonen er 
konkurransedyktig mht. kompetanse på kort og lang sikt. En riktig balanse på disse områdene 
er også av vesentlig omdømmemessig betydning. 
 
Administrerende direktør anser at gjeldende retningslinjer for lønn til ledende ansatte supplert 
med henvisning til Nærings- og fiskeridepartementets retningslinjer del II (kommentar) bidrar 
til denne balansen og sikrer at SAHF er tydelig og forutsigbar i forhold til statens forventninger 
til lederlønn. 
 
Administrerende direktør anbefaler at det treffes vedtak i samsvar med dette. 
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5 Vedlegg: 

 
Vedlegg 1: Saksfremlegg for Styret i Helse Sør–Øst RHF 27.04.22 

Vedlegg 2: Statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig i eierandel 

            fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 30.04.2021. 

Vedlegg 3: Norsk Lovtidend - Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for   

ledende stillinger 

Vedlegg 4: Utdrag fra Allmennaksjeloven 

Vedlegg 5: Vedtekter for Sykehusapotekene HF (se pkt. § 8A) 
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