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LEDELSE

Generalsekretær
Gro Brækken i
Styreinstituttet mener
særlig honoraret til
styrelederne i statseide
selskaper må opp.
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Krever høyere
styrehonorarer i
statsbedriftene
Topplederne i de statseide selskapene tjener normalt
minst det dobbelte av den samlede styregodtgjørelsen.
Av Arne Kongsnes og Joakim
Birkeli Jacobsen
ak@dagensperspektiv.no

S

tyrerollen er i endring. I dag forventes det
at styremedlemmene jobber for styrehonoraret, men sammenlignet med toppsjefene
har godtgjørelsen stagnert.
Generalsekretær Gro Brækken i Norsk institutt
for styremedlemmer kommenterer 2018-tallene
fra de 67 statseide helt eller delvis statseide bedriftene slik:
– Styregodtgjørelsene er altfor lave, særlig for
styrelederne. Vi mener styrelederne bør tjene
minst det dobbelte av styremedlemmene, og økes
kraftig i de i børsnoterte selskapene
Brækken er tidligere toppleder i Norsk olje og
gass og Redd Barna. Ved siden å av å lede Styreinstituttet er hun blant annet styreleder i Norsk
Luftambulanse og styremedlem i børsnoterte
Kitron.

Veldig langt unna 1:1
Morten Huse ved BI er mer opptatt av forholdet
mellom daglig leders samlede godtgjørelse og
godtgjørelsen til styret.
– Honorarer for styret samlet bør være på
samme nivå som daglig leders godtgjørelse.
Huse er professorer i organisasjon og ledelse
ved BI og regnet som en av Norges og Europas
ledende eksperter på styrearbeid.
Forholdet 1:1 er svært langt unna virkeligheten
i de statseide selskapene viser tallene i «Statens
eierberetning 2018».
Totalt styrehonorar i disse selskapene beløp seg
til 101,8 millioner kroner i 2018. Toppledernes samlede godtgjørelse utgjorde 255,7 millioner. Toppsjefen tjener altså 2,5 ganger styrets totale godtgjørelse.
Enova er det eneste av de 67 selskapene der
forholdet er 1:1, men det skyldes trolig at Enovastyret har hele ti styremedlemmer.
I andre enden av skalaen ligger blant annet
DNB, der toppsjef Rune Bjerkes 14,3 millioner i

samlet godtgjørelse for 2018 er 4,4 ganger så høyt
som det samlede styrehonoraret.

Store variasjoner
Dagens Perspektivs gjennomgang av forholdet
mellom honorarene til styreleder og styremedlemmene viser dette:
●● I 41 prosent av de statlige selskapene tjener
styrelederen minst det dobbelte av styremedlemmene
●● Blant de sju børsnoterte selskapene tjener
styrelederen i Equinor – statens overlegent
viktigste eierskap økonomisk – mest med sine
806.000 kroner, så vidt over det dobbelte av
styremedlemmene.
●● Kongsberg Gruppen, Entra og Telenor er
innenfor Brækkens minimumskrav, mens
Norsk Hydro (1,9) og Yara (1,9) er litt bak.
Dårligst stelt er det i DNB, der styreleder
Olaug Svarva bare har 1,5 ganger styremedlemmenes honorar.
●● Blant de mer kjente selskapene med «sektorpolitiske mål» topper Den Norske Opera & Ballett
AS, der styreleder Anne Carine Tanum med sine
194.000 kroner tjener nesten tre ganger mer enn
styremedlemmenes 65.000 kroner.
– Misforholdet mellom styreleders og styremedlemmenes honorar er altfor stort mange steder i
forhold til arbeidsinnsatsen en styreleder legger
ned. Styreleder kan ofte heller ikke ha andre verv
siden arbeidsmengden er så stor, sier Brækken.

«Styre
lederne bør
tjene minst
det dobbelte
av styremed
lemmene»
Gro Brækken i
Norsk institutt for
styremedlemmer

Verdiskapende styrer
Både Gro Brækken og Morten Huse er opptatt av
hvordan styrerollen har forandret seg:
●● Huse: – Det er store variasjoner i styremedlemmers arbeidsmengde, ansvar og kompetanse.
Det bør også reflekteres i styrehonoraret. Jeg er
blant dem som tar til orde for at styremedlemmene skal være aktive. Styremedlemmene skal
også følge opp underveis, bidra aktivt til å skape
verdier for bedriften – ikke bare lese styrepapirer. Jeg vil ha verdiskapende styrer.

