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1 Rettslig grunnlag 

• Finansdepartementets forskrift om godtgjørelsesordninger i finanssektoren av 1. desember 2010, 

med endringer av 22. august 2014 («godtgjørelsesforskriften») 

• Finanstilsynets rundskriv av 1. desember 2014 

• Regnskapsloven av 17. juni 1998 

• Finansforetaksloven av 10. april 2015 

 

2 Hovedprinsipper om godtgjørelse i Monobank 

De prinsipper og rammer som gjelder for lønn og annen godtgjørelse i Monobank skal følge det til 

enhver tid gjeldende rammeverk som angitt ovenfor.  

 

Særlig understrekes at enhver tildelt lønn og annen godtgjørelse i Monobank skal følge 

godtgjørelsesforskriften sammenholdt med gjeldende rundskriv. For ledende ansatte og ansatte i 

særlige posisjoner, gjelder spesielle krav angitt i samme forskrift.  Dagens praksis i Monobank 

innebærer imidlertid at variabel godtgjørelse til samtlige ansatte følger samme praksis, slik at all 

variabel godtgjørelse behandles i samsvar med krav fastsatt i forskriften. 

 

Foretakets samlede lønns- og godtgjørelsesordninger skal fremme adferd som bygger ønsket kultur i 

forhold til prestasjons- og resultatorientering, samt bankens verdigrunnlag. Samlet lønn- og 

godtgjørelse skal bidra til at banken tiltrekker seg og beholder ansatte med ønsket profil med hensyn 

til egenskaper, kompetanse og erfaring. Lønn- og godtgjørelsesordningen skal bidra til å fremme og gi 

incentiver til god styring av og kontroll med foretakets risiko, motvirke for høy risikotaking og bidra til 

å unngå interessekonflikter. 

 

Lønn- og godtgjørelse for ansatte består av fastlønn, naturalytelser, variabel godtgjørelse og pensjons- 

og forsikringsordninger.  

 

Avlønningsprinsippene skal være åpne og prestasjonsbaserte slik at de oppleves som rettferdige, og i 

så stor grad som mulig som forutsigbare. Se nedenfor om offentliggjøring.  
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3 Fast lønn 

Fast lønn er kompensasjon for fullgodt arbeid, og skal fastsettes ut fra foretakets lønnsevne, stillingens 

ansvar og kompleksitet. Fastlønnen skal vurderes minst årlig og fastsettes blant annet på bakgrunn av 

lønnsutviklingen i samfunnet generelt og i finansnæringen spesielt. 

 

Generalforsamlingen fastsetter lønn og annen godtgjørelse (grunnlønn, naturalytelser og eventuelle 

naturalytelser) for banksjef basert på en anbefaling fra selskapets styre.  

 

Banksjef fastsetter lønn og annen godtgjørelse for øvrige ledende ansatte. For andre ansatte fastsetter 

banksjef lønn og godtgjørelser i samarbeid med utvalgte ledende ansatte og personalansvarlig. 

Naturalytelser som ikke er vesentlige i forhold til fastlønn fastsettes av banksjef for alle ansatte. All 

lønn og godtgjørelse fastsettes innenfor rammer gitt av styret. 

 

4 Variabel godtgjørelse (bonus) 

Variabel godtgjørelse er et ekstraordinært tillegg til den faste lønns- og godtgjørelsen. 

4.1 Generell bonusordning for de ansatte i foretaket 

Så fremt følgende kriterier oppfylles, skal samtlige ansatte i fast heltidsstilling i banken motta inntil 

12,5 % (tilsvarende 1,5 månedslønn) av fastlønn i variabel godtgjørelse. Første utbetaling skjer tidligst 

2017. Bonusordningen skal som minimum fastsette kriterier knyttet til regnskapsmessig resultat eller 

rentabilitet, måling av kundetilfredshet og måling av medarbeidertilfredshet.   

Den variable godtgjørelsen utbetales etter vedtak fra styret, som bekrefter at kriteriene er oppnådd. 

En bonusberettiget arbeidstager må være ansatt og motta lønn i den måneden bonus utbetales. 

Dersom en bonusberettiget ansatt kun har vært ansatt deler av året, utbetales variabel godtgjørelse 

forholdsmessig etter ansettelsestid, med 1/12 av variabel godtgjørelse pr. hele måned vedkommende 

har vært ansatt i opptjeningsåret. 

 

4.2 Individuell variabel godtgjørelsesordning 

I tillegg til den generelle bonusordningen kan det utbetales et individuelt tillegg etter nærmere angitte 

kriterier. 

Individuell variabel godtgjørelse forutsetter at bankens økonomiske risikojusterte resultat og 

kapitalgrunnlag tillater slik utdeling. Samlet variabel godtgjørelse skal ikke begrense bankens evne til 

å styrke den ansvarlige kapitalen.  
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4.2.1 Metode for måling av risikojustert resultat 

Utgangspunktet for vurdering av om individuelle godtgjørelser skal tildeles, er bankens årsregnskap 

for de siste to år. 

 

Resultatene skal deretter risikojusteres. Det skal legges vekt på alle former for risiko, eksempelvis 

finansiell risiko, operasjonell risiko og omdømmerisiko.  

 

I oppstartsfasen, frem til foretaket er på et «normalnivå» vurdert etter intensjon og type aktivitet, skal 

det ved denne vurderingen særlig ses hen til foretakets oppnåelse av egne styringsmål og budsjetter.  

 

Dersom risikoen eller foretakets behov for kapital eller likviditet tilsier det, skal den samlede bonus 

settes lavere eller falle helt bort. 

 

Ved konsesjonsinndragelser eller sterk kritikk fra tilsynsmyndigheter vil den samlede bonus falle helt 

bort. 

I tillegg til ovennevnte metode, vil det bli foretatt en årlig skjønnsmessig vurdering av resultatet for 

det enkelte år, i den hensikt å vurdere om beregningsgrunnlaget som fremkommer av metoden 

ovenfor, må tillempes. Denne skjønnsmessige vurderingen skal dokumenteres årlig.  

 

Administrasjonen utarbeider årlig forslag til styret for godkjennelse. 

4.2.2 Kriterier for tildeling av individuell variabel godtgjørelse 

Variabel godtgjørelse opptjenes årlig, basert på individuelle vurderinger over en periode på minst to 

år.  

 

Alle ansatte i banken vurderes for tildeling av variabel godtgjørelse, med individuelle målekriterier og 

skjønnsmessig fastsettelse av størrelse.  

 

Vurderingen skal baseres på en kombinasjon av vurdering av vedkommende person, vedkommende 

forretningsenhet og foretaket som helhet. Hovedvekten i den variable delen av godtgjørelsen baseres 

på selskapets oppnådde resultater. I vurderingen skal overordnet måloppnåelse, utvikling over tid, og 

selskapets langsiktige interesser hensyntas.  

 

Den ansatte blir individuelt vurdert opp mot det risikojusterte resultatmål, og dennes bidrag i den 

forbindelse. Vurderingen skal bygge på både kvantitative og kvalitative forhold. 

 

De konkrete forhold som vektlegges skal være tilpasset den enkeltes funksjon og ansvarsområde. 
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Den ansatte blir individuelt vurdert opp mot det risikojusterte resultatmål, og dennes bidrag i den 

forbindelse. De ansatte vil bli vurdert opp mot «key performance indicators” (KPI) som fastsettes årlig 

i medarbeidersamtale mellom den ansatte og den ansattes leder. For banksjef fastsettes dette i dialog 

mellom ham og styret.  Målene kan angis både kvalitativt og kvantitativt. Målene skal angis konkret, 

være oppnåelige, og kunne måles. Tilbakemelding til den ansatte på angitte KPI skal gis minst to ganger 

i året. 

 

Etterlevelse av gjeldende eksternt og internt regelverk (compliance) vil alltid inngå som en del av 

vurderingen (eksempelvis som en individuell KPI), og alvorlige brudd i forhold til dette vil som 

hovedregel føre til at det ikke tildeles variabel godtgjørelse. 

4.2.3 Beløpsbegrensning 

Den samlede variable godtgjørelsen, inkludert både generell og individuell del, er begrenset oppad til 

50 % av fastlønn.  

4.2.4 Utbetaling og anvendelse av “clawback klausul”/betinget tildeling 

Ved tildeling av individuell variabel godtgjørelsesgodtgjørelse utbetales 50 % kontant på 

tildelingstidspunktet.  

Resterende 50 % av tildelt variabel godtgjørelse skal utbetales i aksjer i Monobank. Denne 

godtgjørelsen er betinget av en etterfølgende testing av grunnlaget for tildelingen, herunder både 

forhold knyttet til Monobank og forhold knyttet til den ansatte. Dersom slik testing viser at grunnlaget 

ikke lenger er tilstede, kan den betingede delen av variabel godtgjørelse endres eller falle bort med 

tilbakevirkende effekt. 

Eiendomsretten til aksjene kan enten overføres til den bonusberettigede ved tildeling, med 

begrensning i forhold til at den bonusberettigede kan ikke disponere fritt over aksjene de påfølgende 

tre år. 

Alternativt beholder banken eiendomsretten til aksjene frem til utløpet av perioden for 

tilbakeholdelse.  

I begge tilfeller kan tildelingen reduseres eller trekkes tilbake som beskrevet nedenfor. 

Bindingstiden for aksjene kan oppheves eller eiendomsrett overføres for ⅓ av aksjene årlig de tre 

påfølgende år etter tildeling. 

Før binding oppheves/eiendomsrett overføres, skal det foretas en vurdering av om grunnlaget for 

tildeling viser seg å ha vært korrekt ved en etterfølgende testing. Det vil si at en vurdering bakover i tid 

av finansielle resultater og mål for den gitte perioden, samt de individuelle kvalifikasjoner og 
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prestasjoner som den variable godtgjørelsen var basert på, bekrefter at den vurdering som ble gjort 

var tilfredsstillende. Hvis en slik etterfølgende vurdering i vesentlig grad viser at så ikke var tilfelle, skal 

det foretas en korreksjon i den variable godtgjørelsen. En slik korreksjon vil medføre at den ansatte 

mottar færre aksjer enn opprinnelig tildelt. 

Utbetaling av variabel godtgjørelse forutsetter at den ansatte er ansatt i foretaket, og heller ikke har 

sagt opp sin stilling, på utbetalingstidspunkt for del av variabel godtgjørelse.  

 

5 Identifisering av ansatte som er underlagt de særlige vilkår i 

godtgjørelsesforskriften §§ 4-7 

Ettersom det er et krav etter godtgjørelsesforskriften § 3 at det skal fastsettes hvilke grupper av ansatte 

som skal anses som ledende ansatte, som ansatte med arbeidsoppgaver av vesentlig betydning for 

foretakets risikoeksponering, samt som ansatte med kontrolloppgaver er dette definert på følgende 

måte: 

 

Gruppe 1 omfatter styremedlemmer og banksjef, samt alle som har et ledelsesansvar av vesentlig 

betydning for foretakets risikoeksponering. Gruppe 1 omfatter i tillegg ansatte som innehar en samlet 

godtgjørelse på nivå med ledende ansatte. Alle ansatte i Gruppe 1 oppfattes å ha mulighet til å påvirke 

foretakets resultat og risikonivå, dog i varierende grad. På denne bakgrunn er følgende personer 

identifisert som Gruppe 1: 

 

• Styrets medlemmer 

• Banksjef 

• CFO 

• COO 

• CTO 

• Leder Treasury (risikotaker) 

• CRO (ansatt med kontrolloppgaver) 

• Tillitsvalgte 

• eller «øvrige ansatte» («Gruppe 2»). 

 

Ansatte som ikke er nevnt over er ikke underlagt de særlige vilkår i godtgjørelsesforskriften §§ 4-7 og 

omtales heretter som Gruppe 2.  

 

Ettersom personene i Gruppe 1 og Gruppe 2 mottar variabel godtgjørelse på like vilkår har denne 

inndelingen likevel ikke noen praktisk betydning. 
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Dersom bankens praksis på dette området endrer seg, skal banksjef i forbindelse med årlig utbetaling 

av variabel godtgjørelse utarbeide en oversikt over ansatte-grupper i henhold til ovennevnte. 

Oversikten skal forelegges styret til godkjennelse. 

 

6 Godtgjørelse til ansatte med kontrolloppgaver 

Variable godtgjørelse til ansatte med kontrolloppgaver skal ikke være avhengig av bankens resultater 

jf. Godtgjørelsesforskriften § 6. 

 

7 Godtgjørelse til medlemmer av bankens styre 

Godtgjørelse til styremedlemmer fastsettes av generalforsamlingen, jf aksjeloven § 6-10. 

 

8 Opsjonsprogram 

Foretaket vil vurdere å tilby ansatte et opsjonsprogram, såfremt dette kan gjøres på en hensiktsmessig 

måte innenfor gjeldende regelverk. 

 

9 Dokumentasjon og kontroll - endringer 

Vurderinger og evalueringer som foretas i forhold til variabel godtgjørelse – både for foretaket som 

helhet og for den enkelte – skal dokumenteres skriftlig. 

 

Foretakets Chief Risk Officer skal foreta en årlig gjennomgang av foretakets godtgjørelsesinstruks for 

å sikre at denne etterleves, og for øvrig at det er harmoni mellom denne og retningslinjer eller 

beslutninger truffet av styret. 

 

Godtgjørelsesordningen skal årlig gjennomgås av uavhengig kontrollfunksjon i tråd med 

godtgjørelsesforskriften § 2 (4). Gjennomgang skjer opp mot gjeldende regelverk, og at faktisk ordning 

er i samsvar med instruks.  

 

Styret kan til enhver tid beslutte endringer i foretakets godtgjørelsesordning og godtgjørelsesinstruks.  

10 Offentliggjøring 

Foretaket skal i årsregnskapet offentliggjøre hovedprinsippene om foretakets godtgjørelsesordning, 

herunder informasjon om fastsettelse av godtgjørelse, kriteriene for variabel godtgjørelse, samt 

kvantitativ informasjon om godtgjørelse for ansatte i Gruppe 1, i henhold til krav fastsatt i 

godtgjørelsesforskriften. Det vises også til reglene i regnskapsloven §§7-31 og 7-31b.  


