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Rapport om lønn og annen
godtgjørelse til ledende personer 2021
Etter allmennaksjeloven §6-6b skal styret i Enova SF utarbeide en lederlønnsrapport som viser at lønn
og annen godtgjørelse til ledende personer er i henhold til selskapets retningslinjer om lønn til ledende
personer og kravene i allmennaksjeloven §16a. Denne rapporten bekrefter at utbetalt og innestående
lønn og godtgjørelse for 2021 er i henhold til retningslinjer og lovkrav.
Som kunnskapsbedrift er Enovas fremste aktiva medarbeidernes kompetanse. For å tiltrekke og
beholde dyktige og kompetente medarbeidere er foretaket opptatt av å tilby konkurransedyktige vilkår,
uten å være lønnsledende. Dette gjelder for alle ansatte uavhengig av organisatorisk nivå.
Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende personer er tilgjengelig på selskapets nettside.

Lønn og godtgjørelse til ledende ansatte

Ytelser til ledende ansatte

1

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.
Document ID:
602CE5BC662044BA822DE912E7441C9F

Ytelser til styret

Tabellene er hentet fra note 4 i årsregnskap 2021 for Enova SF. Årsregnskapet ble revisorgodkjent
gjennom uavhengig revisors beretning datert 15. februar 2022. Selskapet har ingen variable
lønnselementer eller langtidsinsentivordninger (LTI) i belønningskonseptet. Det foreligger ingen avtaler
om etterlønn, bonuser eller aksjer og opsjoner. Det er heller ikke inngått avtaler om sluttvederlag for
ledende ansatte eller styret.

Sammenligning av lønn og godtgjørelse de siste fem regnskapsårene
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Tabellen over viser utviklingen i lønn og annen godtgjørelse de siste fem år for hhv. ledende personer
og øvrige ansatte. Pensjonskostnader er holdt utenfor. Ledende personer skal ha samme vilkår for
godtgjørelser og pensjon som øvrige ansatte i selskapet. Viser for øvrig til selskapets retningslinjer om
lønn og annen godtgjørelser for ledende ansatte.
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Uttalelse fra styret
Styret har vedtatt lederlønnsrapporten til Enova SF for regnskapsåret 2021. Det er påsett at
godtgjørelse til ledende ansatte er i henhold til foretakets vedtekter §9, Statens retningslinjer for
lederlønn i selskaper med statlig eierandel, allmennaksjeloven §6-16a og b, samt forskrift for
retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer. Lederlønnsrapporten legges frem for
ordinært foretaksmøte 23. juni 2022.

Oslo, 22. juni 2022
Styret for Enova SF

Tore Holm

Arne Fosen

Eirik Gaard Kristiansen

Olav Hasaas

Styrets leder

Styrets nestleder

Styremedlem

Styremedlem

Dina Elverum Aune

Hege Økland

Linda Litlekalsøy Aase

Sigmund Størset

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Fredrik Bengtsen

Anita Fossdal

Nils Kristian Nakstad

Styremedlem

Styremedlem – vara

Administrerende direktør
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