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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 211 annet strekpunkt, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Overdreven risikotaking i finanssektoren, særlig blant 
banker og verdipapirforetak, har ført til konkurser 
blant finansforetak og store systemiske problemer i 
medlemsstatene og globalt. Problemene har spredt seg til 
andre sektorer og påført samfunnet store kostnader.

2) Selv om de ikke var hovedårsaken til finanskrisen i 2007 
og 2008, er det utbredt enighet om at uhensiktsmessige 
godtgjøringsordninger i finanssektoren også bidro til 
overdreven risikotaking og dermed til betydelige tap i 
større finansforetak.

3) Godtgjøringsordningene i en stor del av finansnæringen 
har vært i strid med effektiv og forsvarlig risikohåndtering. 
Ordningene har i stor grad belønnet kortsiktig gevinst 
og stimulert medarbeidere til å utøve virksomhet med 
urimelig høy risiko, som gir høyere inntekt på kort sikt, 
men utsetter finansforetakene for potensielt større tap på 
lang sikt.

4) Dersom risikohåndterings- og kontrollordningene 
hadde vært solide og svært effektive, burde 
godtgjøringsordningenes stimulering av risikotaking 
i prinsippet vært forenlig med finansforetakets 
risikotoleranse. Risikohåndterings- og kontrollordninger 
har imidlertid sine begrensninger, og finanskrisen har vist

  at de ikke alltid kan demme opp for risikoer som skyldes 
uhensiktsmessige stimuleringstiltak, både fordi risikoene 
blir stadig mer komplekse, og fordi det er så mange 
forskjellige måter et foretak kan bli utsatt for risiko på. 
Et enkelt og funksjonelt skille mellom forretningsenheter 
og medarbeidere med ansvar for risikohåndterings- og 
kontrollordninger er derfor nødvendig, men ikke lenger 
tilstrekkelig.

5) Å opprette hensiktsmessige stimuleringstiltak innenfor 
rammen av selve godtgjøringssystemet bør redusere 
presset på risikohåndteringssystemene og øke 
sannsynligheten for at systemene blir effektive. Det er 
derfor nødvendig å fastsette prinsipper for en forsvarlig 
godtgjøringspolitikk.

6) Tatt i betraktning at konkurransen er hard i finanssektoren 
og at mange finansforetak driver virksomhet over 
landegrensene, er det viktig å sikre at prinsippene for en 
forsvarlig godtgjøringspolitikk anvendes enhetlig i alle 
medlemsstater. Det er imidlertid allmenn enighet om at 
dersom prinsipper for en forsvarlig godtgjøringspolitikk 
virkelig skal være effektive, må de gjennomføres på en 
ensartet måte over hele verden.

7) I sin melding «Driving European Recovery»(1) til Det 
europeiske råds vårmøte, presenterte Kommisjonen 
sin plan for å gjenopprette og opprettholde et stabilt og 
pålitelig finanssystem, og kunngjorde nærmere bestemt 
at den ville legge fram en ny rekommandasjon om 
godtgjøring i finanssektoren for å bedre risikohåndteringen 
i finansforetak og bringe stimulerende avlønningstiltak på 
linje med bærekraftige resultater.

8) Denne rekommandasjon inneholder generelle prinsipper 
for godtgjøringspolitikken i finanssektoren og bør få 
anvendelse på alle finansforetak som driver virksomhet i 
denne sektoren.

(1) KOM(2009) 114.
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9) De generelle prinsippene kan være mer relevante for noen 
kategorier av finansforetak enn andre, sett i lys av gjeldende 
regler og felles praksis i finansnæringen. Prinsippene 
bør få anvendelse parallelt med alt annet regelverk som 
gjelder for en bestemt del av finanssektoren. Særlig bør 
gebyrer og provisjoner som mellommenn og eksterne 
tjenesteytere mottar ved utsetting av virksomhet, ikke 
omfattes, ettersom godtgjøringspraksisen i forbindelse 
med slike gebyrer og provisjoner allerede delvis omfattes 
av bestemte rettsakter, særlig europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2004/39/EF av 21. april 2004 om markeder 
for finansielle instrumenter(1) og europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2002/92/EF av 9. desember 2002 
om forsikringsformidling(2). Videre berører denne 
rekommandasjon, der det er relevant, ikke rettighetene til 
partene i arbeidslivet ved kollektive forhandlinger.

10) Med hensyn til finansforetak hvis verdipapirer opptas 
til notering på et regulert marked som definert i direktiv 
2004/39/EF i en eller flere medlemsstater, får denne 
rekommandasjon anvendelse i tillegg til og sammen 
med kommisjonsrekommandasjon 2004/913/EF av 
14. desember 2004 om å fremme en egnet ordning for 
godtgjøring til medlemmer av ledelsen i børsnoterte 
selskaper(3) og kommisjonsrekommandasjon 2009/385/
EF av 30. april 2009 om utfylling av rekommandasjon 
2004/913/EF og 2005/162/EF med hensyn til ordningen 
for godtgjøring til medlemmer av ledelsen i børsnoterte 
selskaper(4).

11) Godtgjøringspolitikken i et bestemt finansforetak bør 
også knyttes til størrelsen på det berørte finansforetaket, 
samt til virksomhetens art og kompleksitet.

12) Det bør vedtas en risikobasert godtgjøringspolitikk som 
er forenlig med effektiv risikohåndtering, og som ikke 
innebærer urimelig stor risikoeksponering.

13) Godtgjøringspolitikken bør omfatte de personalkategorier 
hvis arbeidsoppgaver har en vesentlig innvirkning på 
finansforetakets risikoprofil. For å unngå stimuleringstiltak 
som oppmuntrer til overdreven risikotaking bør det 
vedtas særskilte ordninger for godtgjøring av nevnte 
personalkategorier.

14) Godtgjøringspolitikken bør ha som mål å skape en balanse 
mellom medarbeidernes personlige mål og det berørte 
finansforetakets langsiktige interesser. Vurderingen av de 
resultatavhengige delene av godtgjøringen bør gjøres på 

(1) EUT L 145 av 30.4.2004, s. 1.
(2) EFT L 9 av 15.1.2003, s. 3.
(3) EUT L 385 av 29.12.2004, s. 55.
(4) Se EUT L 120 av 15.5.2009, s. 28.

grunnlag av det langsiktige resultatet og ta hensyn til de 
risikoer som er knyttet til resultatet. Resultatvurderingen 
bør gjøres i et flerårig perspektiv på f.eks. tre til fem 
år for å sikre at vurderingen gjøres på grunnlag av 
langsiktige resultater og at den faktiske utbetalingen av de 
resultatavhengige delene av godtgjøringen fordeles over 
foretakets forretningssyklus.

15) Finansforetak bør kunne kreve tilbakebetalt variable 
deler av godtgjøringen som er utbetalt på grunnlag av 
resultatopplysninger som senere viser seg å være åpenbart 
feilaktige.

16) Det bør være et generelt prinsipp at godtgjøring som 
utbetales i forbindelse med at en avtale sies opp før tiden, 
ikke må belønne manglende resultater. For medlemmer 
av ledelsen i børsnoterte finansforetak bør de særlige 
bestemmelsene om sluttvederlag ved fratredelse fastsatt 
i rekommandasjon 2009/385/EF få anvendelse.

17) For å sikre at godtgjøringspolitikken er forenlig med 
finansforetakets målsetninger, forretningsstrategi, 
verdier og langsiktige mål bør også andre faktorer 
enn de økonomiske resultatene tas i betraktning, 
f.eks. overholdelse av foretakets egne systemer og 
kontrollordninger samt de standarder som gjelder for 
forholdet til kunder og investorer.

18) Effektiv foretaksstyring er en nødvendig forutsetning for 
en forsvarlig godtgjøringspolitikk. Beslutningsprosessen 
med hensyn til et finansforetaks godtgjøringspolitikk 
bør være åpen internt og være utformet for å unngå 
interessekonflikter og for å sikre de berørte personenes 
uavhengighet.

19) Finansforetakets styrende organ bør ha det fulle 
ansvar for å fastsette godtgjøringspolitikken for hele 
foretaket og for å overvåke gjennomføringen av den. 
For å ha den nødvendige sakkunnskap til rådighet bør 
kontrollfunksjoner og eventuelt personalavdelinger og 
sakkyndige delta i prosessen. Kontrollfunksjonene bør 
dessuten også delta i utformingen av og tilsynet med 
gjennomføringen av godtgjøringspolitikken, og deres 
vederlag bør være av en slik størrelse at det er mulig å 
tiltrekke seg personer med nødvendig fagkunnskap og 
sikre deres uavhengighet fra forretningsenhetene de fører 
tilsyn med. Revisoren som foretar lovfestet revisjon, bør 
innenfor rammen av sine løpende rapporteringsplikter 
innberette svakheter i tilsynet med gjennomføringen av 
godtgjøringspolitikken til styret/kontrollorganet eller 
revisjonskomiteen.
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20) Sannsynligheten for at kontrollen med utformingen og 
gjennomføringen av godtgjøringspolitikken blir effektiv, 
er større dersom de berørte parter i finansforetaket, 
herunder eventuelle arbeidstakerrepresentanter, er 
godt informert om og engasjert i selve prosessen 
med å utarbeide og overvåke godtgjøringspolitikken. 
Finansforetakene bør derfor gjøre relevante opplysninger 
tilgjengelige for berørte parter.

21) Gjennomføringen av prinsippene fastsatt i denne 
rekommandasjon bør styrkes gjennom tilsyn på 
nasjonalt plan. Tilsynsorganets samlede vurdering av 
finansforetakets soliditet bør derfor omfatte en vurdering 
av om finansforetakets godtgjøringspolitikk følger 
prinsippene som er fastsatt i denne rekommandasjon.

22) Medlemsstatene bør sikre at de filialer av finansforetak 
med forretningskontor eller hovedkontor i en tredjestat 
som driver virksomhet på en medlemsstats territorium, 
omfattes av samme prinsipper for godtgjøringspolitikk 
som finansforetak med forretningskontor eller 
hovedkontor i en medlemsstat.

23) Denne rekommandasjon bør få anvendelse uten at 
det berører tiltak som medlemsstatene kan treffe med 
hensyn til godtgjøringspolitikk for finansforetak som får 
statsstøtte.

24) Når medlemsstatene melder om tiltak i samsvar med 
denne rekommandasjon, bør de klart angi hvilken frist 
finansforetakene har til å innføre en godtgjøringspolitikk 
som er i samsvar med prinsippene i denne 
rekommandasjon —

UTFORMET DENNE REKOMMANDASJON:

AVSNITT I

Virkeområde og definisjoner

1. Virkeområde

1.1. Medlemsstatene bør sikre at prinsippene i avsnitt II, 
III og IV får anvendelse på alle finansforetak med 
forretningskontor eller hovedkontor på en medlemsstats 
territorium.

1.2. Medlemsstatene bør sikre at prinsippene i avsnitt II, III og 
IV får anvendelse på godtgjøring av de personalkategorier 
hvis arbeidsoppgaver har en vesentlig innvirkning på 
finansforetakets risikoprofil.

1.3.  Når medlemsstatene treffer tiltak for å sikre at 
finansforetak innarbeider prinsippene, skal de ta hensyn 
til de berørte finansforetakenes art, størrelse og særskilte 
virksomhetsområde.

1.4. Medlemsstatene bør anvende prinsippene i avsnitt II, III og 
IV på finansforetak på individuelt og konsolidert grunnlag. 
Prinsippene om en forsvarlig godtgjøringspolitikk bør 
på konsernnivå få anvendelse på morforetaket og dets 
datterforetak, herunder de som er etablert i finanssentre 
offshore.

1.5. Denne rekommandasjon får ikke anvendelse på gebyrer 
og provisjon som mellommenn og eksterne tjenesteytere 
mottar ved utsetting av virksomhet.

2 I denne rekommandasjon menes med

2.1. «finansforetak» et foretak som uavhengig av juridisk 
status eller lovregulering yrkesmessig utøver noen av 
følgende virksomheter:

a) mottak av innskudd og andre midler som skal 
tilbakebetales,

b) yting av investeringstjenester og/eller utøving 
av investeringsvirksomhet i henhold til direktiv  
2004/39/EF,

c) forsikring eller gjenforsikring,

d) forretningsvirksomhet som er beslektet med 
virksomhetene som er beskrevet i bokstav a)–c).

Finansforetak omfatter, men er ikke begrenset til, 
kredittinstitusjoner, verdipapirforetak, forsikrings- og 
gjenforsikringsforetak, pensjonskasser og kollektive 
investeringsordninger.

2.2. «medlem av ledelsen» ethvert medlem av et finansforetaks 
styre, administrasjons- eller kontrollorgan.

2.3. «kontrollfunksjoner» risikohåndtering, internkontroll og 
lignende funksjoner i et finansforetak.

2.4. «variabel del av godtgjøring» en del av en godtgjøring 
som tildeles på grunnlag av resultatkriterier, herunder 
bonuser.
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AVSNITT II

Godtgjøringspolitikk

3. Generelt

3.1. Medlemsstatene bør sikre at finansforetak utarbeider, 
gjennomfører og opprettholder en godtgjøringspolitikk 
som er forenlig med og fremmer forsvarlig og effektiv 
risikohåndtering, og som ikke tilskynder overdreven 
risikotaking.

3.2. Godtgjøringspolitikken bør være i tråd med 
finansforetakets forretningsstrategi, målsetninger, verdier 
og langsiktige interesser, for eksempel bærekraftig 
utvikling, og være i samsvar med prinsippene for vern av 
kunder og investorer i forbindelse med tjenesteytingen.

4. Godtgjøringspolitikkens struktur

4.1. Dersom godtgjøringen omfatter en variabel del eller 
bonus, bør godtgjøringspolitikken struktureres på en 
måte som gir en hensiktsmessig balanse mellom faste og 
variable deler. Denne balansen kan variere fra medarbeider 
til medarbeider avhengig av markedsforholdene og 
den bestemte sammenhengen som finansforetaket 
driver virksomhet i. Medlemsstatene bør sikre at et 
finansforetaks godtgjøringspolitikk inneholder en øvre 
grense for den variable delen.

4.2. Den faste delen av godtgjøringen bør utgjøre en 
tilstrekkelig stor andel av den samlede godtgjøringen slik 
at finansforetaket kan anvende en fleksibel bonuspolitikk. 
Særlig bør finansforetaket helt eller delvis kunne 
holde tilbake bonuser dersom resultatkriteriene ikke er 
oppfylt av en bestemt person, forretningsenhet eller av 
finansforetaket. Finansforetaket bør også kunne holde 
tilbake bonuser dersom foretakets situasjon forverres 
betraktelig, særlig dersom forutsetningen om fortsatt drift 
ikke lenger er til stede.

4.3. Når det tildeles en større bonus, bør størstedelen av 
bonusen utsettes i en angitt minsteperiode. Størrelsen 
på den utsatte bonusen bør fastsettes på grunnlag av 
det samlede bonusbeløpet sett i forhold til den samlede 
godtgjøringen.

4.4. Den utsatte delen av bonusen bør tilsvare de faktiske 
risikoene forbundet med det resultatet bonusen gjelder, og 
kan bestå av aksjer, opsjoner, kontanter eller andre midler 
som utbetales først etter den angitte minsteperioden. 

Målinger av framtidige resultater som den utsatte delen er 
knyttet til, bør risikojusteres som beskrevet i nr. 5.

4.5. Godtgjøring som skal utbetales i henhold til avtale når en 
avtale sies opp før tiden, skal være knyttet til resultatene 
som er oppnådd over tid og ikke være utformet slik at de 
belønner manglende resultatoppnåelse.

4.6. Medlemsstatene bør sikre at et finansforetaks styre/
kontrollorgan kan kreve at medarbeidere helt eller delvis 
tilbakebetaler bonuser som er blitt utbetalt for resultater 
i henhold til opplysninger som senere viser seg å være 
åpenbart feilaktige.

4.7. Strukturen i godtgjøringspolitikken bør ajourføres over 
tid for å sikre at den utvikles i takt med endringer i 
finansforetakets situasjon.

5 Resultatmåling

5.1. Når godtgjøringen er resultatavhengig, bør det samlede 
godtgjøringsbeløpet fastsettes på grunnlag av en 
vurdering av den enkelte medarbeiders og den berørte 
forretningsenhets resultater og av finansforetakets 
samlede resultat.

5.2. Resultatvurderingen bør gjøres i et flerårig perspektiv for 
å sikre at vurderingen gjøres på grunnlag av langsiktige 
resultater og at den faktiske utbetalingen av bonuser 
fordeles over foretakets forretningssyklus.

5.3. I resultatmålingen som legges til grunn for bonuser eller 
bonusporteføljer, bør det tas høyde for de nåværende 
og framtidige risikoer som knytter seg til de gjeldende 
resultatene, og det bør tas hensyn til kapitalkostnadene og 
den nødvendige likviditet.

5.4. I vurderingen av den enkelte medarbeiders resultater 
bør det tas hensyn til ikke-økonomiske kriterier, som 
overholdelse av interne regler og framgangsmåter samt 
av de normer som gjelder for forholdet til kunder og 
investorer.

6. Styringsprinsipper

6.1. Godtgjøringspolitikken bør omfatte tiltak for å unngå 
interessekonflikter. Framgangsmåtene for å fastsette 
godtgjøring i finansforetaket bør være klare, dokumenterte 
og tillate internt innsyn.
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6.2. Foretakets styre/kontrollorgan bør fastsette godtgjøringen 
til lederne. Styret/kontrollorganet bør dessuten fastsette 
de grunnleggende prinsippene for godtgjøringspolitikken 
i finansforetaket og ha ansvaret for gjennomføringen av 
den.

6.3. Kontrollfunksjoner og eventuelt personavdelinger og 
eksterne sakkyndige bør også delta i utformingen av 
godtgjøringspolitikken.

6.4. Medlemmer av styret/kontrollorganet som er 
ansvarlige for godtgjøringspolitikken, medlemmer av 
lønnsutvalg og medarbeidere som deltar i utformingen 
og gjennomføringen av godtgjøringspolitikken, bør 
ha relevant sakkunnskap og være uavhengige av de 
forretningsenheter de fører tilsyn med, og dermed 
være i stand til å foreta en uavhengig vurdering av 
godtgjøringspolitikkens egnethet, herunder av dens 
betydning for risiko og risikohåndtering.

6.5. Uten at det berører styrets/kontrollorganets overordnede 
ansvar som omhandlet i nr. 6.2, bør kontrollfunksjonene 
minst hvert år foreta en sentral og selvstendig 
intern gjennomgåelse av om gjennomføringen av 
godtgjøringspolitikken er i samsvar med den politikk 
og de framgangsmåter som styret/kontrollorganet har 
fastsatt. Kontrollfunksjonene bør framlegge resultatene 
av denne gjennomgåelsen for styret/kontrollorganet.

6.6. Medarbeidere som deltar i kontrollvirksomhet bør være 
uavhengige av de forretningsenheter de fører tilsyn med, 
ha den nødvendige myndighet og bli avlønnet i forhold 
til måloppnåelsen for deres funksjon, uavhengig av 
resultatene til forretningsområdene de fører tilsyn med. 
Med hensyn til forsikrings- og gjenforsikringsforetak bør 
særlig medarbeidere i aktuarfunksjoner og den ansvarlige 
aktuaren avlønnes i forhold til deres rolle i forsikrings- 
eller gjenforsikringsforetaket og ikke i forhold til det 
berørte foretakets resultater.

6.7. De generelle prinsippene for godtgjøringspolitikken 
bør være tilgjengelig for medarbeiderne de berører. 
Medarbeiderne bør på forhånd underrettes om hvilke 
kriterier som skal styre deres godtgjøring samt 
om vurderingsprosessen. Vurderingsprosessen og 
godtgjøringspolitikken bør være veldokumentert og den 
enkelte berørte medarbeider bør ha innsyn i dem.

AVSNITT III

Opplysninger

7. Uten at det berører bestemmelser om fortrolighet 
og personvern skal relevante opplysninger om 

godtgjøringspolitikken omhandlet i avsnitt II, og 
eventuelle ajourføringer i forbindelse med endringer 
i politikken, offentliggjøres av finansforetaket på en 
måte som er tydelig og lett forståelig for de relevante 
berørte parter. Offentliggjøringen kan skje i form av en 
selvstendig erklæring om godtgjøringspolitikken, en 
redegjørelse i forbindelse med årsregnskaper eller på 
annen måte.

8. Følgende opplysninger bør offentliggjøres:

a) opplysninger om beslutningsprosessen som ligger 
til grunn for fastsettelsen av godtgjøringspolitikken, 
herunder eventuelt opplysninger om lønnsutvalgets 
sammensetning og mandat, navnet på den eksterne 
konsulenten som er blitt innleid med henblikk på 
å fastsette godtgjøringspolitikken og de relevante 
berørte parters rolle,

b) opplysninger om sammenhengen mellom lønn og 
resultater,

c) opplysninger om hvilke kriterier som legges til grunn 
for resultatmålinger og risikojusteringer,

d) opplysninger om hvilke resultatkriterier som legges 
til grunn for tildeling av rettigheter til aksjer, opsjoner 
eller variable deler av godtgjøringen,

e) de viktigste parametrene og begrunnelsen for 
eventuelle årlige bonusordninger og andre fordeler 
utover godtgjøring i kontanter.

9. Når medlemsstatene fastsetter omfanget av 
opplysningene som skal offentliggjøres, bør de ta hensyn 
til de berørte finansforetakenes art, størrelse og faktiske 
virksomhetsområde.

AVSNITT IV

Tilsyn

10. Medlemsstatene bør sikre at vedkommende myndigheter 
tar hensyn til finansforetakets størrelse og til 
virksomhetens art og kompleksitet når de overvåker om 
prinsippene i avsnitt II og III følges.

11. Medlemsstatene bør sikre at finansforetak er i stand til 
å underrette sine vedkommende myndigheter om sin 
godtgjøringspolitikk i henhold til denne rekommandasjon, 
herunder om hvorvidt de overholder prinsippene fastsatt 
i denne rekommandasjon, i form av en erklæring om 
godtgjøringspolitikken som skal ajourføres når det er 
nødvendig.
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12. Medlemsstatene bør sikre at vedkommende myndigheter kan anmode om og få tilgang til alle de 
opplysninger de trenger for å vurdere i hvilken grad prinsippene i avsnitt II og III blir fulgt.

AVSNITT V

Sluttbestemmelser

13. Medlemsstatene oppfordres til å treffe de tiltak som er nødvendige for å fremme anvendelsen av 
denne rekommandasjon innen 31. desember 2009, og underrette Kommisjonen om de tiltak som er 
truffet i samsvar med denne rekommandasjon, slik at Kommisjonen kan overvåke situasjonen nøye 
og på dette grunnlag vurdere behovet for eventuelle ytterligere tiltak.

14. Denne rekommandasjon er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 30. april 2009.

 For Kommisjonen

 Siim KALLAS

 Visepresident

______________


