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Avlönings- och premieringsvillkoren för företagsledningen är ett av de viktigaste instrumenten
i statens ägarstyrning med hjälp av vilka man påverkar företagsledningens agerande,
motivering och graden av engagemang i bolaget. Eftersom staten är en betydande aktieägare i
många betydande bolag, är det nödvändigt att definiera de riktlinjer enligt vilka avlönings- och
premieringsgrunderna för företagsledningen vid statsägda bolag bör utvecklas under de
närmaste åren för att statens ägarstyrning till denna del skall fungera så bra som möjligt.
Avlöningsvillkoren har en väsentlig betydelse också för rekryteringen av ledarresurser, då de
statsägda bolagen måste kunna konkurrera med andra bolag på lika villkor. Sålunda är det
inte enbart fråga om grundlön och naturaförmåner utan också om andra villkor och förmåner
som ingår i anställningsavtalen för verkställande direktören/generaldirektören och de övriga
direktörerna.

Under de senaste åren har premieringssystem av olika slag vunnit allt mera insteg vid
avlöningen av såväl företagsledare som annan personal. Målet har varit att genom
premieringssystemen ytterligare öka motivationen och effektiviteten och att engagera i första
hand den högsta ledningen i en verksamhet och ett beslutsfattande som ligger i linje med
ägarens intresse. I statens ägarpolitik betraktas företagsledningens och personalens betydelse
och roller som i stort sett lika viktiga för ett bolags framgångsrika verksamhet, då statsrådets
principbeslut om statens ägarpolitik framhäver vikten av incitament även när hela personalen
skall motiveras samtidigt som nya premieringssystem för företagsledningen tas i bruk.

Premierna indelas dels i penningpremier som betalas ur kassan och dels i premier som är
bundna vid aktier. De sistnämnda kan användas endast vid offentligt noterade bolag. Då allt
fler statsägda bolag har omvandlats till börsbolag har premieringssystem som baserar sig på
aktieinnehav tilldragit sig allt större uppmärksamhet också i statens ägarpolitik. I statsrådets
principbeslut om statens ägarpolitik sägs bl.a. att " [d]e premieringssystem som används vid
börsnoterade bolag skall i mån av möjlighet ha den verksamma företagsledningens
aktieinnehav som mål. Dessa system skall motivera bolagets ledning att vidta åtgärder som så
effektivt och på så lång sikt som möjligt och i linje med ägarens intressen stöder bolagets
förmåga att åstadkomma resultat och utdela dividend och medverkar till en ökning i aktiens
värde."

Det ur den statliga ägarstyrningens synvinkel viktigaste organet i ett bolag är bolagets
styrelse. Därför är det ytterst viktigt att bolagets styrelse i så hög grad och på så lång sikt som
möjligt förbinder sig att agera på ett sätt som ligger i linje med ägarens intresse. En
styrelsemedlems motivation påverkas till en stor del av det arvode som betalas honom varför
den rätta dimensioneringen av arvodet i förhållande till de krav som uppdraget ställer är av
stor betydelse.

På basis av företagna utredningar och gjorda bedömningar är det enligt statsrådets
finanspolitiska ministerutskott motiverat att de grunder och villkor som tillämpas på
avlöningen och premieringen av den högsta ledningen och förvaltningsorganens medlemmar
vid statsbolagen och intressebolagen utvecklas enligt följande riktlinjer under de kommande
åren:

1. De villkor som gäller avlöningen (grundlön + naturaförmåner) av statsbolagens och
intressebolagens högsta ledning skall vara jämförbara med de villkor som konkurrenterna
tillämpar för att bolagen skall kunna konkurrera med dessa vid rekryteringen av möjligast
kompetenta ledarresurser.

2. I anställningsavtalen för verkställande direktören och den övriga högsta ledningen skall inte



godkännas villkor som tillåter pensionering vid en ålder som understiger 60 år. Lönen under
uppsägningstiden och avgångsvederlaget skall inte överdimensioneras utan man bör sträva
efter lösningar som följer den allmänna praxisen eller ligger nära den (allmän praxis: 6 mån +
6 mån).

3. Den högsta ledningens penningpremie skall dimensioneras så att den är högst 40 % av
årslönen om det inte föreligger några särskilda skäl, som t.ex. har att göra med konkurrensen
inom branschen, för en högre dimensionering. Vid dimensioneringen skall man efter bolagsvis
bedömning från fall till fall som jämkande faktor beakta samtidig användning av aktiebundna
premieringssystem.

4. Vid utvecklande av premieringssystem för den högsta ledningen är det motiverat att helt
försöka avstå från den traditionella schablonmässiga optionsmodellen varvid man enligt
prövning kan vid behov övergå till den resultatbaserade jämförande optionsmodellen (bilaga 1)
eller helst till en aktiebaserad premieringsmodell (bilaga 2).
5. Det är motiverat att försöka engagera och motivera den högsta ledningen i mån av
möjlighet också via plånboken genom att "förplikta" den att t.ex. i samband med
aktieemissioner eller försäljningar skaffa aktier i bolaget och behålla dem i sin ägo under en
viss förutbestämd tid som villkor för erhållande av vissa premier.

6. De arvoden som för närvarande betalas medlemmarna i statsbolagens och intressebolagens
förvaltningsråd är mycket konkurrenskraftiga, varför inga justeringar kommer att behövas
under de närmaste åren.

7. De arvoden som betalas medlemmarna i statsbolagens och intressebolagens styrelse skall
hållas på en sådan nivå att de är jämförbara med konkurrenternas, vilket för närvarande också
är fallet i genomsnitt.

8. Samtidigt som nya premieringssystem för ledningen behandlas och utvecklas vid
statsbolagen skall man även sträva efter att utveckla incitament som motiverar hela
personalen.

9. Utvecklandet av premieringssystem för statsägda bolags högsta ledning, experter samt
medlemmar i bolagens förvaltningsorgan bör fortsätta. Det som vid detta utvecklande bör
utredas fortast är de utmaningar och krav som den snabba utvecklingen av teknologiföretag
ställer på utvecklandet och tillämpningen av premieringssystem.


