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Innstilling fra Valgkomiteen  
Vedlegg til dagsorden punkt 7 

 

1. Bakgrunn 
 
I henhold til § 5A i selskapets vedtekter er en av valgkomiteens oppgaver å avgi 
innstilling til generalforsamlingen om honorarer til medlemmer av bedriftsforsamlingen og 
valgkomiteen. 

2. Forslag til godtgjørelse 

Valgkomiteen har ved forslag til økning i honorarene til de tillitsvalgte i 
bedriftsforsamlingen og valgkomiteen tatt hensyn til informasjon om honorarer til 
tillitsvalgte i sammenlignbare selskaper, det arbeidsomfang og den innsats som de 
tillitsvalgte er ventet å nedlegge i vervet i den kommende perioden, samt den generelle 
lønnsøkningen i samfunnet i 2020. Det foreslås at honorarer for henholdsvis leder og 
medlem av bedriftsforsamlingen og leder og medlem av valgkomiteen økes med 3,1 %, 
som tilsvarer alminnelig lønnsvekst for 2020 som rapportert av Statistisk Sentralbyrå, 
avrundet på hensiktsmessig måte. 
 

Honorarene ble sist justert i 2019. Gitt effektene av og tiltak i Norsk Hydro ASA knyttet til 
Covid-19 situasjonen, foreslo valgkomiteen ingen endring i honorarene for 2020. 
Følgende honorarer ble stadfestet på Generalforsamlingen i 2020 for henholdsvis 
bedriftsforsamlingen og valgkomiteen: 
 
Bedriftsforsamlingen:  Leder NOK 114.100 

Leder, nestleder, medlem og varamedlem NOK 8.200 per møte 
hvor vedkommende medlem er til stede.  
 

Valgkomiteen:  Leder NOK 8.200 per møte hvor leder er til stede,  
medlem NOK 6.550 per møte hvor vedkommende er til stede.  
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På denne bakgrunn fremmer valgkomiteen følgende enstemmige innstilling: 
 

3. Forslag til vedtak 

«Generalforsamlingen godkjenner at bedriftsforsamlingens og valgkomiteens medlemmer 
skal motta følgende honorar med virkning fra 1. januar 2021:  

Bedriftsforsamlingen 

Leder, årlig godtgjørelse på NOK 117.600 (fra NOK 114.100), med tillegg av NOK 8.450 
per møte hvor leder er til stede; og nestleder/medlem/varamedlem, NOK 8.450 (fra NOK 
8. 200) per møte hvor vedkommende er til stede 

Honorarene ble sist regulert i 2019. 

Valgkomiteen 

Godtgjørelse per møte: 

Leder, NOK 8.450 (fra NOK 8.200) per møte hvor leder er til stede; og valgkomiteens 
øvrige medlemmer, NOK 6.750 (fra NOK 6.550) per møte hvor vedkommende medlem er 
til stede.  

Honorarene ble sist regulert i 2019.» 
 

                                              Oslo, 1. april 2021 
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