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Retningslinjer for lederlønn i Helse Nord IKT HF 

1. Generelt 

Retningslinjer for lederlønn er utarbeidet av styret i Helse Nord IKT HF. Retningslinjene er 
utarbeidet i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen 
godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper, § 6-16b Rapport om lønn og annen 
godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper og forskrift om retningslinjer og rapport om 
godtgjørelse for ledende personer. 

Lederlønnen i Helse Nord IKT er et viktig verktøy for å harmonisere foretakets interesser med 
ledelsens interesser. Helse Nord IKTs retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende 
personer1 er utformet for å underbygge foretakets strategi, langsiktige interesser og økonomiske 
bæreevne. Helse Nord IKT HF er finansiert av offentlige midler som skal utnyttes til det beste for 
pasientbehandlingen, samtidig som foretakets mål skal nås. Lederlønnen skal være egnet til å 
tiltrekke og beholde dyktige ledere uten at den skal være lønnsledende. Retningslinjene skal sørge 
for moderasjon, slik at godtgjørelsene ikke oppfattes som urimelige og svekker Helse Nord IKTs 
omdømme.  

2. Typer godtgjørelse 

Fastlønn 

Basislønn fastsettes med utgangspunkt i stillingens ansvar, kompleksitet og kompetanse, og 
hvordan dette bidrar til å oppnå foretakets målsettinger. Videre skal basislønnen være individuell 
og differensiert ved at den gjenspeiler de ledende personers resultater. 

Fastsettelse og justering av godtgjørelsen - fastlønn 

Styret fastsetter godtgjørelse til administrerende direktør og gjøres gjeldende fra 1. januar samme 
år. Administrerende direktør fastsetter lønn til viseadministrerende direktør og avdelingsledere. 
Godtgjørelsen skal til enhver tid understøtte gjeldende visjon, formål, strategi og verdigrunnlag, og 
bidra til å nå foretakets mål. 

Ved fastsettelse og justering av godtgjørelse skal følgende kriterier legges til grunn: 

• Lønnsnivå og lønnsutvikling i sammenlignbare stillinger 
• Lønnsutvikling i foretaket generelt 
• Resultatvurdering i forhold til de mål og krav styret har satt 
• Resultatavhengig godtgjørelse skal være basert på relevant, transparente og målbare 

kriterier. 

                                                           
1 Som ledende personer regnes administrerende-/viseadministrerende direktør og avdelingsledere. 
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Variable godtgjørelser eller særskilte ytelser 

Det finnes ikke variable elementer (bonusordning mv.) i Helse Nord IKTs godtgjørelse til ledende 
ansatte. 

Ledende personer som deltar i innsatsleder ordning, kompenseres med et avtalt tillegg pr. år. 

Pensjonsordning 

Ledendepersoner skal være omfattet av offentlig tjenestepensjon på lik linje med andre ansattes 
vilkår i foretaket, det vil si gjennom ordinær løsning i KLP. Avtaler om pensjon utover ordinære 
vilkår gjennom KLP skal ikke forekomme. 

Naturalytelser 

Ytelser vurderes med utgangspunkt i hva som er behovet for å utøve stillingen, dog begrenset til å 
gjelde: 

• Mobiltelefonording i henhold til Helse Nord IKTs bestemmelser 
• Bredbåndsoppkobling 
• Hjemmekontor i tråd med Helse Nord IKTs bestemmelser 
• Ordinære forsikringsordninger i henhold til lov og avtaler 
• Avisabonnement 
• Parkering med el-bil lading 
 

Pendlere 

Reisekostnader til ledende personer som pendler kan dekkes. Normalt ytes ikke diett for slike 
reiser. 

 
Sluttvederlag for ledende personer  

• Dersom det inngås avtale om sluttvederlag, skal avtalt sluttvederlag og lønn i 
oppsigelsestiden ikke overstige 12 månedslønner i sum. 

• Sluttvederlaget skal reduseres krone for krone dersom den ledende ansatte i 
sluttvederlagsperioden tiltrer ny stilling, får nye lønnede verv eller mottar inntekt fra 
næringsvirksomhet hvor vedkommende er aktiv eier.  

• Dersom  den ledende ansatte selv tar initiativ til å avslutte arbeidsforholdet, skal det 
ikke gis sluttvederlag. 
 

3. Avvik fra retningslinjene 

Retningslinjene, herunder framtidige endringer, skal drøftes med tillitsvalgte, styrebehandles og 
stadfestes i foretaksmøte. Retningslinjene skal behandles og godkjennes av foretaksmøtet ved 
enhver vesentlig endring og minst hvert fjerde år. 

Styret kan likevel beslutte å helt eller delvis fravike retningslinjene i enkeltsaker, forutsatt at det 
foreligger spesielle omstendigheter som gjør dette nødvendig. Eventuelle avvik skal rapporteres til 
foretaksmøte ved påfølgende ordinære møte. 
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4. Offentliggjøring 

Retningslinjene skal etter godkjenning i generalforsamlingen gjøres tilgjengelige på Helse Nord 
IKTs nettside.  


