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1. Innledning 

 

1.1 Bakgrunn: Presentasjon av hovedproblemstillingen satt i kontekst 

 
Oppgavens hovedproblemstilling er om staten har de samme menneskerettighetsforpliktel-

sene når staten opptrer som aksjonær i et selskap, som når staten opptrer som utøvende 

myndighet. 1 

  

Etter andre verdenskrig har menneskerettigheter fått en stadig større rolle innenfor folkeret-

ten. Norge har gjennom årene ratifisert en rekke konvensjoner, og gjennom Lov om styr-

king av menneskerettighetenes stilling i norsk rett av 21. mai 1999 nr. 302 § 2 er også flere 

av konvensjonene likestilt med norske lover, og skal ved motstrid gå foran.3 Gjennom kon-

vensjonene plikter landene å respektere menneskerettighetene ved å ikke bryte disse hver-

ken direkte eller indirekte. 

 
De senere år har også forholdet mellom selskaper og menneskerettigheter kommet opp til 

debatt. Aktører i næringslivet argumenterer stadig med at det kun er statene som er bundet 

av menneskerettighetene. Det hevdes derfor at det er opp til staten, og ikke næringslivet 

selv å sørge for at et regelverk er på plass slik at ikke menneskerettighetene brytes ved ut-

øvelse av virksomheten. 

 

                                                

 
1	  En	  lignende	  problemstilling,	  med	  hensyn	  til	  miljøet,	  er	  behandlet	  i	  Anders	  By	  Teigen	  
	  -‐	  Om	  statens	  forpliktelse	  og	  kompetanse	  i	  egenskap	  av	  aksjonær	  til	  å	  ivareta	  miljø-‐
hensyn”	  fra	  2011	  
2	  Heretter	  kalt	  ”Mrl”	  
3	  Jeg	  går	  ikke	  nærmere	  inn	  på	  dette	  her,	  men	  kommer	  tilbake	  til	  det	  senere	  i	  oppga-‐
ven.	  
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Norge skiller seg fra mange andre land med av en stor andel av helt eller delvis statseide 

selskaper. De fullt ut statseide selskapene opererer hovedsakelig i Norge. Blant de delvis 

statseide selskapene er det mange som opererer både i Norge og i utlandet.  Det er gjerne er 

ved investeringer i utlandet at det oppstår problemer i forhold til mulige menneskerettig-

hetsbrudd, særlig dersom vertslandet selv ikke har et velfungerende rettsapparat.  

 
Hvilket ansvar staten har som aksjonær for å respektere og sikre menneskerettighetene er et 

ikke avklart rettsspørsmål. 

 
Etter å ha vært i kontakt med Nærings- og handelsdepartementet, viser det seg at staten per 

dags dato ikke har tatt stilling til sitt ansvar som aksjonær for å respektere og sikre men-

neskerettighetene. Dette skal imidlertid utredes i løpet av året. 4 Slik det er i dag har staten 

gjort rede for hvilke forventninger de har til selskapene de er medeier i gjennom stortings-

meldinger, regjeringens eierpolitikk og eierskapsberetningene. I tillegg har staten en årlig 

dialog med selskapene. Nærings- og handelsdepartementet anser det som styrets ansvar å 

forvalte selskapet på ønskelig måte. Det videre ble det 9.april i år vedtatt en ny bestemmel-

se i regnskapsloven som går ut på at større foretak må gjøre rede for hvordan de integrerer 

hensynet til blant annet menneskerettigheter i selskapsdriften.5 

 

Samtidig venter nå en gruppe tidligere Nordsjødykkere på å få vite om de får sin sak mot 

norske myndigheter prøvd for Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen (EMD). Sa-

ken var til høring 6. September 2012.6 Dykkerne tapte saken i Høyesterett både hva gjaldt 

økonomisk erstatning for yrkesskader etter arbeid i Statoil og statens ansvar for menneske-

rettighetsbrudd.7 At EMD har valgt å ta saken inn til høring, viser dog at påstandene om 

menneskerettighetsbrudd kan ha hold. Dommen illustrerer også at det ikke er utelukket at 

menneskerettighetsbrudd kan skje i statseide selskaper på norsk sokkel. 

                                                

 
4	  Telefonsamtale	  med	  Tone	  Solemdal	  21.januar	  2013.	  
5	  Lov	  om	  endringer	  i	  regnskapsloven	  §	  3-‐3	  c	  
6	  Vilnes	  and	  Others	  v.	  Norway	  	  
7	  Rt.	  2009	  s	  1237	  
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1.2 Problemstillinger og avgrensninger 

 
Norge som stat har gjennom internasjonale konvensjoner og nasjonalt lovverk forpliktet 

seg til å respektere menneskerettighetene.  

 
Oppgavens hovedproblemstilling er om staten har de samme menneskerettighetsforpliktel-

sene når staten opptrer som aksjonær i et selskap, som når staten opptrer som utøvende 

myndighet.8 Jeg vil således ikke gå inn på debatten om staten kan bli stilt ansvarlig for 

handlinger utført av selskapet. 

 
I denne oppgaven vil statens rolle som privat aktør avgrenses til staten som aksjonær i sels-

kaper. og vil det i all i all hovedsak bli fokusert på statens direkte eierskap. Her forvaltes 

aksjene av departementene, med statsråden som representant for staten på generalforsam-

lingene. Årsaken til at fokuset vil ligge på denne formen for eierskap er at det er denne 

formen som gir staten størst mulighet for å aktivt styre selskapet. De fleste av de aktuelle 

selskapene for oppgaven selskapene forvaltes direkte av Nærings- og handelsdepartementet 

ved Eierskapsavdelingen. Noen aktuelle selskaper forvaltes  direkte av Olje – og energide-

partementet.9 

 

Staten har flere ulike mål med det direkte eierskapet i det enkelte selskap. I regjeringens 

eierpolitikk deles statens eierengasjement opp i fire kategorier; 1) selskaper med forret-

ningsmessige mål, 2) selskaper med forretningsmessige mål og nasjonal forankring av ho-

vedkontorfunksjoner, 3) selskaper med forretningsmessige mål og andre spesifikt definerte 

mål, og 4) selskaper med sektorpolitiske mål.10  

 

                                                

 
8	  En	  lignende	  problemstilling,	  med	  hensyn	  til	  miljøet,	  er	  behandlet	  i	  Anders	  By	  Teigen	  
sin	  masteroppgave	  fra	  2011	  
9	  Statens	  eierberetningen	  2011	  
10	  Regjeringens	  eierpolitikk	  2012	  s	  8	  
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Det fremgår imidlertid av Meld St 13 2010-2011 om Aktivt eierskap at regjeringens for-

ventninger til samfunnsansvar gjelder for alle statlig eide selskaper uavhengig av statens 

mål med eierskapet.11 At selskapene som omfattes av denne oppgaven har forretningsmes-

sige mål ekskluderer således ikke i følge Regjeringen, hensynet til samfunnsansvar og 

menneskerettigheter. 

 
Oppgaven vil ikke ta for seg Statens Pensjonsfond Utland, (SPU). Bakgrunnen for dette er 

at fondet ikke forvaltes direkte av noe departement, men operativt gjennom Norges Bank.12 

Videre er investeringene i SPU oppad begrenset til 10 % eierandel i et selskapet, hvilket 

tilsier en mer begrenset mulighet til å styre de enkelte selskapene.13 

 

 

1.3 Rettskilder og metode, herunder metodiske utfordringer 

Målet med oppgaven er å besvare hovedproblemstillingen de lege lata. Dette har imidlertid 

bydd på noen utfordringer i forhold til rettskildene, eller rettere sagt mangelen på sådanne. 

 

I juridisk teori skrives det om enten menneskerettigheter og statlige forpliktelser eller men-

neskerettigheter og selskaper, da med selskapet som rettssubjekt og ikke om aksjonærer. 

Jeg har ikke lyktes i å finne litteratur om staten i rollen som privat aktør og ansvaret for 

menneskerettighetene. 

 

Videre er næringslivet og ansvaret for menneskerettigheter et område i stadig utvikling, 

hvor mye i dag ligger i krysningspunktet mellom politikk og juss. Dette gjør det utfordren-

de å skille mellom rettslige og politiske forpliktelser. 

 

Jeg vil i det følgende gjøre rede for hvilke rettskilder jeg vil bruke.  

                                                

 
11	  Meld	  St	  13	  (2010-‐2011)	  s	  53	  
12	  Regjeringen	  
13	  St	  meld	  13	  (2010-‐2011)	  
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1.3.1 Grunnloven 

Det følger av Kongeriket Norges Grundlov av 17. Mai 181414 § 110 c første ledd at statens 

myndigheter plikter å respektere og sikre menneskerettighetene. Grunnloven har en særstil-

ling som norsk den øverste lex superior i norsk rett ut i fra sin natur som det grunnleggende 

rettsdokumentet i norsk rett. 

Bestemmelsen er tilføyd i nyere tid, og skiller seg således fra mange av de andre bestem-

melsene i Grunnloven. Grunnlovens språkdrakt er beholdt, men i motsetning til det som 

gjelder for mange av de andre bestemmelsene, foreligger det forarbeider til denne paragra-

fen. 

Utredningen NOU 1993:18 fremstår som en meget grundig utredning15 og forarbeidene er 

et naturlig utgangspunkt for forståelsen av Grl. § 110c.  

 

1.3.2 Selskaper 

 
Da oppgaven omhandler statens rolle som aksjonær, vil lovgivningen tilknyttet aksjeselsk-

aper og allmennaksjeselskaper være en naturlig del. Aksjeselskaper reguleres av Lov av 13. 

juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven)16 og allmennaksjeselskaper av Lov av 13. 

juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskap (allmennaksjeloven)17. 

Metodisk sett vil disse lovene sees i lys av den tradisjonelle rettskildelæren, der lovtekst, 

rettspraksis, forarbeider, etterarbeider, juridisk teori og reelle hensyn står sentralt. 

                                                

 
14	  Heretter	  kalt	  ”Grl.”	  
15	  Eckhoff	  (2001)	  s.	  308	  
16	  Heretter	  kalt	  ”asl”	  
17	  Heretter	  kalt	  ”asal”	  
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1.3.3 Folkerett og menneskerettigheter  

 

Internasjonale menneskerettighetskonvensjoner tilhører folkeretten og følger i all hovedsak 

folkerettens metodelære. 18 Utgangspunktet er statuttene til FNs internasjonale domstol i 

Haag, International Court of Justice. Statute of the International Court of Justice er vedlegg 

til FN-pakten, og i artikkel 38 fremgår det hva ICJ skal legge til grunn som rettskilder. Selv 

om art 38 formelt sett bare er bindende for domstolen, blir artikkelen likevel ansett for å gi 

et alminnelig uttrykk for rettskildene i folkeretten.19 

 

I henhold til art 38 litra a til c er de primære rettskildene i folkeretten a) de internasjonale 

konvensjonene de bestridende partene har sluttet seg til,  b) internasjonal sedvane og c) 

alminnelige rettsprinsipper anerkjent av siviliserte nasjoner. De sekundære rettskildene er 

etter litra d rettslige avgjørelser og høyt kvalifisert juridisk teori fra de ulike nasjonene. 

 

Mens ICJ art 38 fastslår at konvensjonene er de primære rettskildene i folkeretten, gir Vi-

enna Convention on the Law of Treaties of 23 May 1969 in force 27 January 198020 regler 

for tilblivelsen, gyldigheten, forbehold og tolkning av konvensjonene.21 

 

Selv om Norge ikke er part til konvensjonen er staten forpliktet til å følge konvensjonen 

fordi de fleste bestemmelsene er å regne som folkerettslig sedvanerett.22 Det er Wienkon-

vensjonen art 31 til 33 som hovedsakelig regulerer tolkningen av konvensjonene. 

 

Til forskjell fra folkeretten ellers regulerer internasjonale menneskerettigheter rettsforhol-

det i stater, og ikke mellom stater. Dette medfører at menneskerettighetene etablerer plikter 

                                                

 
18	  Høstmælingen	  (2012)	  s.	  90	  
19	  Ulfstein	  (2011)	  s.	  67	  
20	  Heretter	  kalt	  ”Wienkonvensjonen”	  
21	  Høstmælingen	  (2012)	  s	  92	  
22	  Høstmælingen	  (2012)	  s	  92	  
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for staten overfor individer som rettssubjekter, i stedet for å regulere rettigheter og plikter 

mellom stater.  

1.3.4 Den europeiske menneskerettighetsdomstolen 

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) er den klart viktigste juridiske fortol-

keren av menneskerettighetskonvensjonene, både på grunn av sin stilling som nær enerå-

dende domstol og den store årlige andelen saker.23 Det er et uomtvistet utgangspunkt at 

stater som har ratifisert EMK også har forpliktet seg til å legge stor vekt på avgjørelser fra 

domstolen. Det folkerettslige grunnlaget følger av EMK art 1 som forplikter konvensjons-

partene til å tolke konvensjonen i samsvar med domstolens avgjørelser. For øvrig fremgår 

det av EMK art 1, art 13 og art 35 nr. 1 at det er nasjonale domstoler som har det primære 

ansvaret for å håndheve rettighetene i konvensjonen, og at EMD først trer inn som et kon-

trollorgan etter at nasjonale rettsmidler er uttømt.24 

 

For de menneskerettighetskonvensjonene som er en del av norsk lovgivning gjennom mrl § 

2, vil det være naturlig å si at innholdet  av bestemmelsene er de samme og bestemmes på 

samme måte som på internasjonalt plan.25 Dette fremgår også av forarbeidene til mennes-

kerettighetsloven: 

 

“Det må difor sjåast som eit av føremåla med inkorpo- reringa at den skal påverke rettsut-

viklinga i Noreg i retning av å høyre på, og ha eit ope forhold til, praksis ved Strasbourg-

domstolen og andre internasjonale handhevingsorgan. … K o m i t e e n vil framheve det 

overordna mål at norsk rettspraksis i størst mogeleg grad samsvarar med den til ei kvar tid 

gjeldande internasjonale tolkingspraksis.”26 

 

                                                

 
23	  Høstmælingen	  (2012)	  s.	  107	  
24	  Johansen	  (2009)	  s.100	  
25	  Høstmælingen	  (2012)	  s.	  110	  
26	  Innst.	  O.	  nr.	  51.	  (1998-‐1999)	  s.	  6	  
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1.3.5 FNs menneskerettighetskomité 

FNs menneskerettighetskomité er en egen komite som har til hovedoppgave å kontrollere 

hvordan konvensjonspartene til konvensjonen om sivile og politiske rettigheter gjennomfø-

rer de forpliktelsene statene påtar seg ved å ratifisere konvensjonen.27 Komiteen er etablert 

i SP del IV i artiklene 28-45.  

 

Det følger av SP art. 40 nr. 4 at menneskerettighetskomiteen har kompetanse til å utarbeide 

”general comments”.28  Gjennom disse kommentarene utdyper, presiserer, avgrenser og 

forklarer komiteen de enkelte bestemmelsene i konvensjonen. De generelle kommentarene 

anvendes både av komiteen selv, internasjonale institusjoner, stater, ikke-statlige organisa-

sjoner og enkeltindivider.29 De generelle kommentarene er ikke formelt sett juridisk bin-

dende for statene, men vil grunnet sin brede anvendelse ha stor vekt ved tolkning av kon-

vensjonen.30  

 

1.3.6 Soft law 

De internasjonale dokumentene som omfatter folkerettslig bindende menneskerettigheter 

kalles traktater, konvensjonene eller protokoller.31 De folkerettslige bindende internasjona-

le dokumentene omtales gjerne som ”hard law”. Disse er motstykket til dokumentene som 

omfatter menneskerettighetene, men som i utgangspunktet ikke er rettslig bindende, såkalt 

”soft law”.32 Disse dokumentene omtales gjerne som anbefalinger, erklæringer eller resolu-

sjoner.33 

                                                

 
27	  Høstmælingen	  (2012)	  s	  367	  
28	  ”General	  comments”	  er	  oversatt	  til	  	  ”alminnelige	  bemerkninger”	  i	  den	  offisielle	  
norske	  oversettelsen	  av	  SP	  art	  40	  
29	  Høstmælingen	  (2012),	  s	  373	  
30	  Høstmælingen	  (2012)	  s	  366	  
31	  Høstmælingen	  (2012)	  s	  79	  
32	  Høstmælingen	  (2012)	  s.	  79	  
33	  Møse	  (2002)	  s	  85	  
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Bakgrunnen for å omtale de folkerettslig uforpliktende tekstene som ”soft law”, er få frem 

at også disse har et visst normativt innhold.34 En viktig forskjell vil imidlertid være at vek-

ten av soft law vil være mindre, og at soft law befinner seg utenfor presumsjonsprinsip-

pet.35 

Soft law er en svært uensartet gruppe som blant annet kan omfatte konvensjoner som ennå 

ikke er ratifisert, og politiske forpliktelser i form av ikke-bindende erklæringer  på interna-

sjonale konferanser.36 De fleste resolusjoner og erklæringer vedtatt på FNs Generalforsam-

ling og i Menneskerettighetsrådet vil vanligvis bli ansett som soft law. 

Et argument for å tillegge soft law vekt som rettskilde, er at soft law gjerne er utgangspunk-

tet for det som senere utvikler seg til hard law eller sedvanerett. Et eksempel på et slikt 

tilfelle er Generalforsamlingens resolusjon 217 A om Verdenserklæringen om menneske-

rettigheter av 1948.37  Erklæringen ble i begynnelsen kun sett på som en politisk forpliktel-

se for statene, men anses i dag som sedvanerett, hard law38. 

Hvor mye vekt man skal tillegge ulike rettskilder innenfor soft law må bero på en konkret 

tolkning, hvor man ser på hva slags instrument det dreier seg om, hvor mange stater som 

har sluttet seg til instrumentet (med eller uten votering), og hvor spesifikt instrumentet er. 

1.3.7 Stortingsmeldinger og Norges Offentlige Utredninger 

 

Normalt vil Stortingsmeldinger og Norges offentlige utredninger (NOU) inngå i forarbei-

dene til en lovtekst. Når dette er tilfellet, vil man gi disse dokumentene legitimitet som kil-

                                                

 
34	  Møse	  (2002)	  s	  85	  
35	  Ulfstein	  LOR	  1999	  s.	  413	  
36	  Ulfstein	  LOR	  1999	  s.	  414	  
37	  Møse	  (2002)	  s	  85	  
38	  Helgesen	  LOR	  1998	  s.	  577	  
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de for rettslig argumentasjon, ut fra lovens autoritet, og demokratiske legitimitet smitter 

over på forarbeidene.39 

 

Oppgavens problemstilling ligger i et landskap der det er tett interaksjon mellom juss og 

politikk. Problemstillingen er heller ikke direkte lovregulert. For denne oppgaven vil Stor-

tingsmeldinger, Regjeringens Eierskapspolitikk og Norges offentlige utredninger derfor 

spille en særskilt rolle.  

 

Normalt vil det som fremgår av utredningene i NOU-ene kunne danne grunnlaget for sene-

re lovforslag. Tilsvarende kan Stortingsmeldinger gjerne danne grunnlag for senere propo-

sisjoner til Stortinget, med forslag til lovendringer. Utredningene og Stortingsmeldingene 

kan også danne grunnlaget for andre vedtak i Stortinget og endringer i statsbudsjettet.  

 

Utover at lovens autoritet og demokratiske legitimitet smitter over på forarbeidene, vil for-

arbeidenes relevans og vekt bero på flere momenter, herunder eksempelvis hvilken instans 

som har bidratt.40 Det legges til grunn at disse momentene også vil kunne få betydning for 

vurderingen av NOU-er som ikke har ført frem til en lovtekst. Drøftelsene i utredningene 

gir som regel opplysninger om dagens rettstilstand på et området, og eventuelle forslag til 

endringer.  Utredningene blir også gjerne sitert i senere Stortingsmeldinger.  

 

De Stortingsmeldingene og NOUene som ikke fører til en senere lovendring, bygger på en 

faglig utredning av tilsvarende art som rapporter og utredninger som medfører en lovend-

ring. Det er gjerne personer med særlig faglig kompetanse på området som sitter i utvalge-

ne og arbeidsgruppene nedsatt av regjeringen eller departementet. Dette tilsier at dokumen-

tene bør ha rettslig relevans og vekt, selv om de ikke medfører en lovendring.  

 

                                                

 
39	  Monsen	  (2012)	  s	  34	  
40	  Eckhoff	  (2001)	  s	  70	  
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Videre er de egnet til å gi uttrykk for hvordan staten vurderer problemstillingene. De kan 

også belyse hvordan staten og private aktører er forventet å forholde seg til denne. 

 

Et annet moment som tilsier at disse dokumentene bør tillegges relevans og vekt som legi-

tim argumentkilde er å se dokumentene på linje med juridisk teori. I likhet med annen juri-

disk teori vil dokumentene i den grad de belyser en rettslig problemstilling bygge på en 

grundig analyse av relevant rettskildemateriale. Hvilken vekt dokumentene skal tillegges 

må så bero på hvor grundig den rettslige argumentasjonen er.  

 

Det vil her også være et argument for å tillegge Stortingsmeldinger, NOUer og retningslin-

jer relevans og vekt, at det foreligger en forventning fra statens side om at disse blir fulgt, 

og det ser ut til å foreligge en aksept for dette. 

 

1.3.8 Reelle hensyn 

 

Med reelle hensyn forstås en samlebetegnelse for ulike typer godhetsvurderinger. Det kan 

eksempelvis gjelde alminnelige rettslig hensyn, saksspesifikke hensyn eller rimelig og rett-

ferdighetsvurderinger.41 Også ved vurderingen av reelle hensyn er det et krav om saklighet 

i argumentasjonen.  

 

For denne oppgaven vil reelle hensyn kunne spille inn ved vurderingen av hva som kan bli 

konklusjonen som følge av tolkningen av ulike rettsregler og kilder mot et rettstomt områ-

de. Eksempelvis hva som kan bli konsekvensen dersom det er slik at staten kan organisere 

seg bort fra ansvaret for å overholde menneskerettighetene.  

 

For denne oppgaven vil det også kunne være relevant å vurdere reelle hensyn på bakgrunn 

av politiske dokumenter, jf. punkt 1.4.5. Ved vurderingen av politiske hensyn vil det være 

                                                

 
41	  Monsen	  (2012)	  s	  47	  
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relevant å vurdere de samfunnsmessige virkningene man antar et en bestemt rettslig løsning 

vil medføre.42  

 

1.3.9 Terminologi og definisjoner  

 

Det er sikker rett at aksjonærene i et aksjeselskap eller allmennaksjeselskap kun eier sin 

andel av aksjene i selskapet, og ikke selskapet som sådan.43 Statens økonomiske ansvar er 

selskapsrettslig begrenset til den innskutte egenkapital. Selv om aksjonærene kun eier ak-

sjene, og ikke selskapet, er ”eier” et uttrykk med stor utbredelse i juridisk teori og i daglig-

tale, og jeg velger derfor å benytte det i oppgaven. I denne oppgaven skal begrepet ”eier” 

således forstås som eier av aksjer i det aktuelle selskapet. 

 

Med ”statseide selskaper” forstås det i denne oppgaven selskaper der staten er aksjonær. 

Uttrykket vil bli benyttet uavhengig av hvor stor statens aksjeandel i selskapet er.  

 

Der alle aksjene i selskapet er eid av staten, vil jeg omtale selskapet som et ”statsaksjesel-

skap” eller ”statsallmennaksjeselskap”.  

 

Med ”selskap” forstås i denne oppgaven både aksjeselskap og allmennaksjeselskap der ikke 

annet er nevnt. 

 

Med menneskerettigheter forstås gjerne grunnleggende rettigheter som tilfaller ethvert 

menneske. I 1948 ble disse rettighetene fastsatt i Verdenserklæringen om Menneskerettig-

hetene. 

 

                                                

 
42	  Eckhoff	  (2001)s	  375	  
43	  Andenæs	  (2006)	  s	  36	  
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Med ”menneskerettigheter” forstås i denne oppgavene de forpliktelsene Norge har på tatt 

seg gjennom internasjonale menneskerettighetskonvensjoner og deretter gjort til norsk lov 

gjennom mrl § 2.  

 

Begrepet næringslivets samfunnsansvar er en norsk oversettelse av det engelske begrepet 

corporate social responsibility, og omfatter en rekke elementer., herunder menneskerettig-

hetene. Begrepet samfunnsansvar vil bli brukt en del i oppgaven, som en samleterm for 

flere hensyn, og det vil derfor være nødvendig med en definisjon. 

 

I St Meld 10 2008-2009 har regjeringen gitt uttrykk for sin forståelse av samfunnsansvar: 

 

”Regjeringen ser ivaretakelse av menneskerettighetene, respekt for grunnleggende arbeids-

takerrettigheter og anstendige arbeidsvilkår, ivaretakelse av miljøhensyn, bekjempelse av 

korrupsjon og størst mulig åpenhet som hovedelementer for bedrifter når de skal ivareta 

samfunnsansvar i sin internasjonale virksomhet”44 

 

Det er også denne forståelse av begrepet som følger av den nye § 3-3 c i regnskapsloven 

om redegjørelse om samfunnsansvar i større foretak.45 Tilsvarende forståelse følger av 

kommentaren til Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) anbefaling num-

mer en om redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse, herunder næringslivets sam-

funnsansvar. Det vil derfor være denne forståelsen av begrepet ”samfunnsansvar” som leg-

ges til grunn i oppgaven. 

1.4 Oversikt over den videre avhandlingen 

 
I oppgavens del 2 vil jeg gi en oversikt over statens menneskerettighetsforpliktelser qua 

stat, samt organiseringen av det statlige eierskapet. I det følgende vil jeg først under punkt 

2.1 kort gjøre rede for hvilke folkerettslige forpliktelser staten har påtatt seg for å respekte-
                                                

 
44	  St	  Meld	  nr	  10	  (2008-‐2009)	  s	  7	  
45	  Lov	  om	  endringer	  i	  regnskapsloven	  §	  3-‐3	  c	  
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re menneskerettighetene. Deretter vil jeg i punkt 2.2 gå inn på statens ulike roller og former 

for styring. Deretter gjør jeg kort rede for to soft law-forpliktelser staten har påtatt seg i 

punkt 2.3 og 2.4. I punkt 2.5 gjør jeg rede for organiseringen av de statseide selskapene. 

 
I del 3.1 se på hvilket ansvar staten har for å respektere menneskerettighetene i rollen som 

aksjonær. Dette vil være oppgavens hovedproblemstilling. Her vil først i punkt 3.1.1 se kort 

på hvilke plikter til å som påhviler aksjonærene til å ivareta menneskerettighetene etter 

selskapslovgivningen. Deretter vil jeg i punkt 3.1.2 se på hvilke plikter som følger av 

Grunnloven. I punkt 3.1.3 ser jeg så nærmere på hvilke forpliktelser som følger av mennes-

kerettighetsloven, og i punkt 3.1.4 går jeg inn på gjennomføringsplikten i konsesjonsteks-

tene. Hvem forpliktelsene påhviler følger så i punkt 3.1.5 og punkt 3.1.6. I punkt 3.1.7 ser 

jeg så på hva som følger av soft law-instrumentet FNs retningslinjer for menneskerettighe-

ter og næringsliv. Til slutt kommer konklusjonen i punkt 3.1.8. 

 
I del 3.2 vil jeg komme med en oppsummering av hvilken tiltak staten har satt i verk på 

området per i dag. 

 

2 Statens forpliktelser i egenskap av stat og statens ulike roller 

 

2.1 Statens internasjonale forpliktelser 

Staten har sluttet seg til en rekke menneskerettighetskonvensjoner, blant annet Den euro-

peiske menneskerettighetskonvensjonen, Konvensjonen om sosiale, politiske, og økono-

miske rettigheter, Konvensjonen om sivile og politiske rettigheter, Konvensjonen om bar-

nets rettigheter og Konvensjonen om avskaffelse av alle former for diskriminering av kvin-

ner. Disse konvensjonene er inkorporert i norsk lov ved mrl § 2. 

 

 Som utgangspunkt stiller ikke den folkerettslige sedvaneretten krav til hvordan de enkelte 

statene skal innarbeide traktatforpliktelsene i intern rett, så fremt traktatene oppfylles i god 
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tro.46 Dette fremgår av Wienkonvensjonen art 26: ”Every treaty in force is binding upon the 

parties to it and must be performed by them in good faith” 

 

Så fremt annet ikke fremgår av den enkelte konvensjon står statene således fritt til selv å 

velge hvilken metode som er best egnet til å gjennomføre konvensjonsforpliktelsene i sin 

interne rett. Også hva angår menneskerettighetskonvensjonene er hovedregelen at staten 

står fritt til å velge hvordan og med hvilke midler den vil oppfylle kravene i konvensjonen.  

 

Det er bare stater som kan være parter i konvensjonene, og ratifisere disse. Dette følger 

blant annet av konvensjonstekstene og prinsippet om statssuverenitet.47  Eksempelvis hen-

vises det til de undertegnede regjeringer i fortalen til EMK, og i fortalen til SP og ØSK 

vises det til de stater som parter til konvensjonen. Konvensjonene gjelder i utgangspunktet 

bare for de statene som har sluttet seg til dem, med unntak av de rettigheter som anses som 

folkerettslig sedvanerett.48 

Det følger av Wienkonvensjonen art 29 at med mindre annet fremkommer av den enkelte 

konvensjon, er konvensjonen bindende for hele territoriet til den enkelte statspart. De fleste 

menneskerettighetskonvensjoner er imidlertid noe mer omfattende og pålegger statspartene 

å sikre og respektere menneskerettighetene innenfor sin jurisdiksjon. Eksempelvis fremgår 

det av EMK art 1 at konvensjonspartene skal sikre enhver ”within their jurisdiction”, in-

nenfor sitt myndighetsområde. Ofte vil myndighetsområde og territorium være sammenfal-

lende, men det avgjørende vil likevel være adgangen for staten til å utøve effektiv kontroll 

over området, og ikke hvor denne foregår.49 Eksempelvis vil skip og fly som er registrert i 

landet og landets ambassader normalt omfattes.50 

                                                

 
46	  NOU	  1993:18	  s	  36	  
47	  Høstmælingen	  (2012)	  s	  113	  
48	  Høstmælingen	  (2012)	  s.	  114	  
49	  Aall	  (2007)	  s	  45	  
50	  Høstmælingen	  (2012)	  s	  122	  
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 I EMD-saken Loizidou v Tyrkia 1996 ble det bekreftet at staten hefter for ”all persons 

under their actual authority and responsibility”.51 Denne tolkningen har muligens blitt noe 

innstrammet senere. I EMD-saken Bankovic and Others v Belgium 2001 para 59 la doms-

tolen til grunn at statens jurisdiksjon etter EMK art 1 primært er territoriell.52 Også ”utskut-

te” deler av territoriet som fly, skip eller borerigger omfattes.53 

Alle selskaper innenfor Norges territorium må respektere norsk lovgivning, og således også 

menneskerettighetene der disse kommer til uttrykk i bestemmelser som også omfatter sels-

kaper.  

Den generelle plikten til å følge norsk lovgivning besvarer likevel ikke spørsmålet om det 

foreligger en plikt for staten som aksjonær til å respektere og sikre menneskerettighetene i 

selskapets beslutningsprosesser.  

2.2 Statens ulike roller54 

 

Som vist ovenfor er det på det rene at staten både gjennom internasjonale konvensjoner og 

nasjonal lovgivning er forpliktet til å respektere og sikre menneskerettighetene for personer 

innenfor sin jurisdiksjon. 

 

Som nevnt i kapittel 2.1 står staten fritt til å bestemme hvilke virkemidler som skal tas i 

bruk for at staten skal oppfylle sine forpliktelser.  

 

Normalt skjer statens myndighetsutøvelse gjennom å utforme lover og forskrifter, ved å 

knytte betingelser til lovhjemlede konsesjoner, gjennom bevilgninger, ved å inngå avtaler 

                                                

 
51	  Aall	  (2007)	  s	  45	  
52	  EMD	  Bankovic	  and	  Others	  v	  Begium	  ect	  2001	  para	  59,	  Høstmælingen	  (2012)	  s	  123	  
53	  Aall	  (2007)	  s.	  45	  
54	  Dette	  kapittelet	  bygger	  i	  stor	  grad	  på	  fremstillingen	  i	  Anders	  By	  Teigen	  sin	  master-‐
oppgave,	  punkt	  1.2	  
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samt ved å fatte vedtak i enkeltsaker.55 Tilsvarende vil staten drive myndighetsutøvelse 

gjennom økonomiske virkemidler som kjøp av tjenester og avgiftspålegg, føre tilsyn og 

være klageorgan i samfunnet. 56 

 

Disse formene for myndighetsutøvelse er eksempler på indirekte innflytelse, hvor staten 

ikke selv treffer avgjørelsene men søker å påvirke andres beslutninger gjennom ulike til-

tak.57 Det er denne styringsformen som karakteriserer statens rolle som offentlig myndig-

het. 

 

Der staten selv kan treffe beslutninger, foreligger det en direkte innflytelse. Der staten opp-

trer som eier, for eksempel i statseide selskaper, kan staten selv treffe avgjørelser. Dette vil 

eksempelvis være tilfelle der staten er med på beslutningsprosesser som aksjonær på gene-

ralforsamlingen i selskaper. 58 Her utøver staten direkte styring. 

 

Eckhoff benytter begrepene indirekte og direkte styring for å illustrere hvilke ulike sty-

ringsmåter staten har, og fremstillingen ser ut til å bygge på en forutsetning om at de to 

styringsmodellene er likestilte.59 Dette er også utgangspunktet for denne oppgaven. 

 

Staten er av den oppfatning at det er viktig å skille mellom staten som myndighetsutøver og 

rollen staten har som eier, for å sikre legitimitet til rollene og skape tillit til staten som ei-

er.60 Staten gir derfor uttrykk for at den vil være tilbakeholden med å bruke eierstyrings-

virkemidler der den kan oppnå det samme gjennom eksempelvis lovregulering, skatte- og 

avgiftspolitikk, konsesjoner eller bruk av tjenester. 61 Med andre ord vil staten være forsik-

                                                

 
55	  Meld	  st	  13	  (2010-‐2011)	  s	  23	  
56	  Meld	  St	  13	  (2010-‐2011)	  s	  23	  
57	  Teigen	  (2011)	  s	  2,	  Eckhoff	  (1983)	  s	  14	  
58	  Eckhoff	  (1983)	  s	  14	  
59	  Eckhoff	  1(983)	  s	  14	  
60	  Meld	  st	  13	  (2010-‐2011)	  s	  23	  
61	  Meld	  st	  13	  (2010-‐2011)	  s	  35	  
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tig med å bruke direkte styringsmuligheter der den kan oppnå de samme resultatene gjen-

nom indirekte styring. 

 

Statens uttrykte forventninger til norske selskapers samfunnsansvar gjennom politiske do-

kumenter er i tilknytning til denne oppgaven et eksempel på slik indirekte styring. 

 

Samtidig hevder staten at den vil være en aktiv pådriver i arbeidet med samfunnsansvar og 

bruke det statlige eierskapet til å øke selskapenes ivaretakelse av samfunnsansvar.62 

 

Som en konsekvens av dette har staten derfor valgt å opprette en Eierskapsavdeling i Næ-

rings- og handelsdepartementet, som kun arbeider med eierskapsspørsmål. Videre søker  

staten å utøve sitt eierskap i tråd med prinsipper for god eierstyring, herunder statens 10 

prinsipper for godt eierskap og NUES-anbefalingene.63 

 

Staten benytter også eierdialog som et aktivt virkemiddel for å følge opp selskapenes arbeid 

med samfunnsansvar. Dette innebærer at staten tar opp selskapets samfunnsansvar på kvar-

talsmøtene og de årlige møtene med selskapet. Eierdialogen er et virkemiddel som benyttes 

av alle typer eiere, og staten opptrer her på bakgrunn av sin rolles om aksjonær i selska-

pet.64 Dette er således et utslag av statens direkte styring. 

 

2.3 UN Guiding Principles for Business and Human Rights: Implementing 
the UN Protect, Respect and Remedy Framework 

 

FNs menneskerettighetsråd vedtok ved konsensus nye retningslinjer for næringsliv og 

menneskerettigheter den 16. juni 2011.65 Norge ledet arbeidet i FNs menneskerettighetsråd, 

                                                

 
62	  Meld	  St	  13	  (2010-‐2011)	  s	  52	  
63	  Meld	  St	  13	  (2010-‐2011)	  s	  21	  
64	  Meld	  St	  13	  (2010-‐2011)	  s	  60	  
65	  A/HRC/17/L.17/Rev.1	  og	  A/HRC/RES/17/4	  
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på vegne av den tverregionale landegruppen.66 Retningslinjene bygger en erkjennelse av  

FNs generalsekretærs spesialrepresentant for næringsliv og menneskerettigheter John Rug-

gie sitt rammeverk ”Protect, Respect and Remedy”. Retningslinjene bygger på de tre pila-

rene beskytte, respektere og gi oppreisning.  Den første pilaren omhandler statens plikt til å 

beskytte menneskerettighetene. Den andre pilaren gjelder bedriftenes ansvar for å respekte-

re menneskerettighetene. Og den tredje pilaren behandler statens plikt til å sørge for opp-

reisning til ofre ved menneskerettighetsbrudd. Gjennom resolusjonen har norske myndighe-

ter forpliktet seg til å ”endorse”, slutte seg til,  retningslinjene for næringsliv og menneske-

rettigheter.67 Det vises her til spesialrepresentantens sluttrapport68, der retningslinjene med 

kommentarer fremgår. 

 

Retningslinjenes normative bidrag ligger ikke i etableringen av nye 

folkerettslige forpliktelser, men i å utdype betydningen av eksisterende standarder og 

praksis for stater og bedrifter, integrere dem i en enkel, logisk sammenhengende og 

omfattende mal, og identifisere hvor dagens ordning kommer for kort og hvordan det 

skal forbedres.69 Prinsippene følges opp med kommentarer som har til hensikt å klargjøre 

meningsinnholdet. For hva gjelder denne oppgaven er det særlig pilaren om statens plikt til 

å beskytte menneskerettighetene med tilhørende kommentarer som er av interesse.  

 

2.4 OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper 

 

Norge er medlem av den internasjonale Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvik-

ling, the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Organisasjo-

                                                

 
66	  Den	  norske	  introduksjonen	  til	  resolusjonen:	  
http://www.regjeringen.no/upload/UD/Vedlegg/Menneskerettigheter/NorgesIntrod
uksjon.pdf	  
67	  A/HRC/RES/17/4	  avsnitt	  1	  
68	  A/HRC/17/31	  
69	  A/HRC/17/31	  Introduction	  to	  the	  guiding	  principles,	  avsnitt	  14	  
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nen har utviklet retningslinjer for flernasjonale selskaper, OECD Guidelines for Multina-

tional Enterprises, og den siste versjonen kom i 2011 og ble på vegne av Norge signert av 

Jens Stoltenberg. 

 

Det følger av erklæringen for retningslinjene at medlemslandene er forpliktet til å ”recom-

mend”, anbefale, selskaper som opererer i eller fra Norge å følge OECD sine retningslinjer 

for multinasjonale selskaper.70 Hva gjelder menneskerettigheter spesielt støtter OECDs 

retningslinjer seg til FNs retningslinjer for næringsliv og menneskerettigheter, ”Protect, 

Respect and Remedy”.71 Gjennom OECDs retningslinjer oppfordres således selskapene til 

å respektere menneskerettighetene. 

 

Denne forpliktelsen er ikke en rettslig forpliktelse for Norge, men heller å anse som en in-

ternasjonal politisk forpliktelse.72  De landene som slutter seg til retningslinjene, binder seg 

politisk til å gjennomføre dem i samsvar med OECDs rådsvedtak om retningslinjer for fler-

nasjonale selskaper.73 Dette innebærer blant annet at regjeringen skal opprette et nasjonalt 

kontaktpunkt som skal fremme retningslinjene og fungere som klageorgan. Det norske 

OECD kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv vurderer blant annet på forespørsel påståtte 

brudd på retningslinjene.  

 

 

 

                                                

 
70	  OECD	  (2011)	  Decleration	  on	  international	  investment	  and	  multinational	  
enterprises	  paragraph	  I	  
71	  OECD	  (2011)	  IV	  Human	  rights,	  Commentary	  on	  Human	  Rights	  paragraph	  36	  
72	  Tully	  (2012)53	  
73	  OECD	  (2011)	  Preface,	  paragraph	  1	  



 23 

2.5 Hvordan de delvis statseide selskapene er organisert 

2.5.1 Innledning 

Som et ledd i vurderingen av om statens ansvar som utøvende myndighet følger med sta-

tens som privat aktør, vil det være nødvendig å avklare hvordan staten har organisert sitt 

eierskap i selskapene. Et historisk overblikk er her av interesse for å vise hvordan det stat-

lige eierskapet har utviklet seg fra å være en del av forvaltningen til delprivatiserte aksje-

selskap. 

 

2.5.2 Det konstitusjonelle grunnlaget for statseide selskaper. Forholdet 

mellom Stortinget og regjeringen for forvaltningen av det statlige eierskap 

 

Det følger av Grl. § 3 at den utøvende makt ligger hos Kongen, hvilket i praksis betyr re-

gjeringen.  Videre fremgår det av Grl. § 19 at det er Kongen (regjeringen) som forvalter 

statens aksjer i aksjeselskap. Stortinget har likevel adgang til å gi generelle retningslinjer 

og instruere i enkeltsaker i form av lover eller plenarvedtak. 74  

 

I henhold til Grl. § 12 tredje ledd er forvaltningen av eierskapet delegert til det departemen-

tet selskapet hører inn under.75 Eksempelvis er Statoil ASA forvaltet av Olje- og energide-

partementet. Det er statsråden som forvalter eierskapet, under konstitusjonelt og parlamen-

tarisk ansvar.76 Dette ansvaret har sitt opphav i regjeringen og de ansvarlige statsrådene sin 

sedvanebaserte organisasjons- og instruksjonsmyndighet overfor departementene og for-

valtningsorganer under departementene, jfr. Grl. § 3.77 

 

                                                

 
74	  Regjeringens	  eierpolitikk	  (2012)	  s.	  53,	  NOU:2004:7	  side	  45	  
75	  NOU:2004:7	  
76	  St.	  Mld	  13	  (2010-‐2011)	  s	  24,	  Regjeringens	  eierpolitikk	  2012	  s	  53,	  NOU:2004:7	  s	  46	  	  
77	  NOU	  2004:7	  s	  50	  
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2.5.3 Det statlige eierskapet i et historisk perspektiv 

 

Tradisjonelt sett har statens bedrifter blitt drevet som en del av den offentlige forvalt-

ningen, såkalt forvaltningsbedrifter.78 Forvaltningsbedriftene får sitt budsjett bevilget av 

Stortinget, og ledelsen er underlagt Kongens og departementets instruksjonsmyndighet.79 

Forvaltningsbedrifter er altså en del av staten som juridisk person.80  Et eksempel på en slik 

forvaltningsbedrift er i dag Statsbygg.  

 

Etter andre verdenskrig ble det vanligere i stedet å organisere forvaltningsbedriftene som 

statsaksjeselskap, et aksjeselskap der staten eier samtlige aksjer jfr. asl/asal § 20-4. Statsak-

sjeselskapene er i motsetning til forvaltningsbedriftene ikke en del av forvaltningen, men 

selvstendige rettssubjekter der tilknytningen til staten først og fremst er eierskapet.81 Stats-

aksjeselskapene er derfor ikke underlagt den generelle instruksjons- og organisasjonsmu-

ligheten som politiske myndigheter har til forvaltningen ellers.82  

 

I forbindelse med endringer i det statlige eierskapet har det vært en debatt om hvor vidt 

ulike eierskapsformer kan komme i konflikt med Grl. § 19. Det har blitt stilt spørsmål om 

statsaksjeselskaper kan identifiseres med staten, på bakgrunn av at staten eier samtlige ak-

sjer i selskapet, herunder hvorvidt selskapet er en del av statens eiendom eller et selvsten-

dig rettssubjekt.83 Det blir her argumentert for at statsaksjeselskapene reelt sett er statens 

eiendom, bare at staten har valgt en spesiell form for forvaltning. Slik det er uttrykt hos 

Johs Andenæs: ”man kan ikke komme utenom grunnlovens regler ved å kalle bedriften 

aksjeselskap og dekretere at nå er den ikke lenger statseiendom”.84 

                                                

 
78	  Fliflet	  (2004)	  s	  222	  
79	  Fliflet	  (2004)	  s.	  291	  
80	  Langeland	  (2000)	  s	  11	  
81	  Grønlie	  (1995),	  s	  55	  
82	  Grønlie	  (1995),	  s	  55	  
83	  Fliflet	  (2006)	  s	  292	  
84	  Fliflet	  (2006)	  s	  292	  
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Til dette kan det kort kommenteres at det er aksjene som er statens eiendom, og ikke stats-

aksjeselskapet. Statsaksjeselskapet er et eget rettssubjekt, selv om det er staten som eier alle 

aksjene i selskapet. Asl/asal § 2-20 første ledd gjelder også for statsaksjeselskaper.  

 

Statsaksjeselskapene følger i all hovedsak samme lovgivning som aksjeselskaper og all-

mennaksjeselskaper, men i tillegg følger statsaksjeselskapene særbestemmelsene i asl/asal 

kap. 20 II. Disse særbestemmelsene gir blant annet Kongen (regjeringen) mulighet til å 

overprøve styrets beslutning dersom vesentlige samfunnsmessige hensyn tilsier det jfr. 

asl/asal § 20-4 nr. 2. Fram til Kings Bay-ulykken i 1963 var det også vanlig at embetsmenn 

fra departementene satt i selskapenes styre.85  

 

Den norske stats oljeselskap A/S Statoil er et eksempel på et statsaksjeselskap, som senere 

har blitt omdannet til allmennaksjeselskap.86 Da Statoil fremdeles var et statsaksjeselskap, 

hadde staten sikret seg en særlig kontroll med selskapet, gjennom en informasjonsplikt ned-

felt i en § 10-bestemmelse i vedtektene. Denne bestemmelsen påla styret å forelegge gene-

ralforsamlingen ”alle saker som antas å ha politiske eller prinsipielle sider av betydning 

og/eller kan få vesentlige samfunnsmessige eller samfunnsøkonomiske betydninger”.87 

Denne informasjonsplikten skulle legge til rette for en mer aktiv bruk av generalforsam-

lingskompetanse.88 

 

2.5.4 Statseide selskaper i dag 

Nærings- og handelsdepartementets eierskapsavdeling forvalter i dag 14 unoterte selskaper 

aksjeselskaper, hvorav 11 er statsaksjeselskaper. Departementet forvalter syv børsnoterte 

                                                

 
85	  Grønlie	  (1995)	  s	  77	  
86	  Filfelt	  (2006),	  s	  291	  
87	  Mestad	  (1984)	  s	  158	  
88	  Mestad	  (1984)	  s	  100	  
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delprivatiserte allmennaksjeselskap.89 Olje- og energidepartementet forvalter to statsaksje-

selskap, og et børsnotert delprivatisert allmennaksjeselskap.90 Per i dag finnes det ingen 

statsallmennaksjeselskaper.91  

 

Av bedrifter som tidligere har vært forvaltningsbedrifter er Televerket, som ved lov av 

24.juni 1994 nr. 45 ble omgjort til aksjeselskap og fikk navnet Telenor ASA. Telenor ASA 

er i dag delprivatisert og staten eier 54 % av aksjene.92 Statoil gikk over fra å være et stats-

aksjeselskap til et delprivatisert børsnotert selskap den 18. Juni 2001, jf. Innst. S 198 (2000 

– 2001).93 I dag eier staten 67 % av aksjene i Statoil ASA.94 

 

Et ASA/AS er en egen juridisk person (eget rettssubjekt), dette følger indirekte av asl/asal § 

2-20 første ledd. Det fremgår av bestemmelsen at etter at aksje/allmennaksjeselskapet er 

registrert, kan selskapet ”som sådant” erverve rettigheter og pådra seg forpliktelser.95  

Nå når selskapene har blitt omdannet fra statsaksjeselskaper til delprivatiserte ASA/AS, 

følger selskapene kun den alminnelige lovgivningen i asl/asal, uten særbestemmelser.96  

 

3 Statens forpliktelser i egenskap av aksjonær 

Som det fremgår av del 2, er det staten som offentlig myndighet som er underlagt folke-

rettslige forpliktelser. Det er også staten som har ansvaret for å beskytte personer under 

statens jurisdiksjon mot menneskerettighetsbrudd av private aktører. I det følgende vil først 

i kap 3.1drøfte statens ansvar for å ivareta menneskerettighetene i rollen som aksjonær. I 

kap 3.1.1 til kap 3.1.5 vil jeg gå gjennom aktuell lovgivning og menneskerettighetskonven-

                                                

 
89	  Statlige	  eierandeler	  
90	  Meld	  st	  13	  (2010-‐2011)	  s	  7	  
91	  St	  meld	  13	  (2010-‐2011)	  s	  26	  
92	  Regjeringens	  eierpolitikk	  2012	  s	  24	  
93	  Statoil	  ASA	  
94	  Regjeringens	  eierpolitikk	  (2012)	  s	  24	  
95	  Andenæs	  (2006)	  s	  36	  
96	  Andenæs	  (2006)	  s	  685	  
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sjoner, før jeg i kap 3.1.6 drøfter betydningen av lovgivningen og menneskerettighetskon-

vensjonene for statens forpliktelser i egenskap av aksjonær. I kap 3.2 vil jeg så se på hvor-

dan staten kan ivareta menneskerettighetshensyn gjennom rollen som aksjonær. 

3.1 Statens ansvar for å ivareta menneskerettighetene i rollen som 
aksjonær  

 

3.1.1 Plikter etter selskapslovgivningen 

I utgangspunktet har ikke aksjonæren noen plikt til å fremme selskapets interesser utover å 

bidra med aksjeinnskudd.97 Aksjeeier har rett til, men ikke plikt til å utøve sine organisato-

riske rettigheter på generalforsamling.98 Innenfor rammen av loven og selskapets vedtekter 

og eventuelle aksjonæravtaler, står altså aksjeeier fritt til å velge om han vil benytte sin 

stemmerett på generalforsamling, og hvilke interesser han da vil fremme. 

 

Utover den generelle plikten til å overholde norsk lovgivning, foreligger det ingen bestem-

melser som forplikter aksjonærene å respektere og sikre menneskerettighetene. Spørsmålet 

blir derfor om staten som aksjonær står i en særskilt posisjon som tilsier et ansvar for å iva-

reta menneskerettighetene gjennom utøvelsen av aksjonærrollen i selskapet .  

 

Som drøftelsen nedenfor vil vise, er det gode grunner som taler for at staten i rollen som 

aksjonær har et slikt særskilt ansvar for å ivareta menneskerettighetene i beslutningsproses-

ser i selskapet. Aksjelovgivningen stiller dog noen grenser for aksjonærenes handlefrihet på 

generalforsamling, herunder asl/asal § 5-21. 

                                                

 
97	  Mads	  H	  Andenæs	  (2006)	  s	  131	  
98	  Mads	  H	  Andenæs	  (2006)	  s	  131	  
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3.1.2 Grunnloven § 110 c og Menneskerettighetsloven 

Grunnloven har på bakgrunn av de menneskerettighetsforpliktelsene Norge har påtatt seg, 

fått en egen bestemmelse om statens forpliktelser til å respektere og sikre menneskerettig-

hetene. Det følger av Grl. § §110 c første ledd at  

”Det paaligger Statens Myndigheder at respektere og sikre Menneskerettighederne”99 

 

Gjennom denne bestemmelsen har menneskerettighetene blitt et grunnelement i den norske 

konstitusjonen.100 Bestemmelsen gir uttrykk for en sentral verdi i norsk politikk som Stor-

tinget stiller seg bak og som det norske samfunnet bør bygge på.101 

 

Det følger av forarbeidene til bestemmelsen at med ”statens myndigheter” skal den videste 

betydningen av uttrykket legges til grunn. Med dette forstås at Stortinget, regjeringen, 

kommunale og fylkeskommunale myndigheter, andre forvaltningsorganer og domstolene er 

omfattet.102  

 

Selve formuleringen ”respektere og sikre” er hentet fra konvensjonen om sivile og politiske 

rettigheter, art 2. Etter forarbeidene medfører dette ikke at Grl. § 110 c første ledd skal tol-

kes tilsvarende som konvensjonsbestemmelsen, men ut fra å være en norsk bestemmelse.103 

Internasjonale menneskerettighetskonvensjoner vil likevel være relevante rettskildefaktorer 

av betydelig vekt. Hensikten med formuleringen er å få frem at de som handler på statens 

vegne ikke bare skal unnlate å krenke menneskerettighetene, men også må gjøre noen posi-

tive tiltak for å forebygge mulige  menneskerettighetsbrudd.104 I Norge søkes menneskeret-

                                                

 
99	  Grl.	  §	  110	  c	  ble	  tilføyd	  ved	  grlbest.	  15.	  juli	  1994	  nr.	  675	  	  
100	  Høstmælingen	  (2012)	  s	  353	  
101	  NOU	  1993:18	  s	  158	  
102	  NOU	  1993:18	  s	  159	  
103	  NOU	  1993:18	  s	  158	  
104	  NOU	  1993:18	  s	  158	  



 29 

tighetene i stor grad sikret gjennom lovgivningen og tiltak finansiert i Stortingets årlige 

budsjettvedtak.105 

 

Konvensjonene stiller i utgangspunktet ikke krav til gjennomføringsmåte. Således kan 

menneskerettighetene også sikres gjennom finansielle eller administrative tiltak, eller gjen-

nom håndhevelsesmidler (remedies).106  

 

Grl. § 110 c første ledd viser nærheten mellom politikk og juss på område, ved at det i førs-

te rekke er stortinget og regjeringen som må tolke og anvende bestemmelsen til enhver tid, 

og som må ta stilling til hvilke tiltak som er hensiktsmessige og nødvendige for å nå be-

stemmelsens formål.107 Dette fremgår blant annet av forarbeidene til bestemmelsen som 

viser at § 110 c første ledd har flere funksjoner.108 Bestemmelsen har en symbolfunksjon 

både nasjonalt og internasjonalt om hvor sterkt menneskerettighetene står i Norge. Symbol-

funksjonen er også et signal til private. Bestemmelsen vil også virke som en politisk ret-

ningslinje og viktig incitament for å ta menneskerettighetskonvensjonene i betraktning for 

alle samfunnsområder der disse kan spille inn.  

 

Grl. § 110 c første ledd vil også innebære ”en viss rettslig forpliktelse for statsmyndighete-

ne”109 og en bindende retningslinje for norske myndigheters politikk. Gjennomføringen av 

retningslinjen skal skje ved lovgivning og andre vedtak av de offentlige myndigheter.110 

Det er altså lovgiveren og forvaltningsapparatet som er adressat for denne forpliktelsen.111 

Grl. § 110 c medfører således at myndighetene ikke vil ha rettslig adgang til å føre en poli-

tikk som er i strid med bestemmelsen. Det vil heller ikke være adgang til å fatte lovvedtak i 

strid med menneskerettighetene. Selv om Norge er folkerettslig forpliktet etter menneske-
                                                

 
105	  Høstmælingen	  (2012)	  s	  352	  
106	  NOU	  1993:18	  s	  27	  
107	  NOU	  1993:	  18	  s.	  159	  
108	  NOU	  1993:18	  s	  158	  
109	  NOU	  1993:18	  s	  159	  
110	  NOU	  1993:18	  s	  159	  
111	  Vislie	  (1999)	  s	  61	  
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rettighetskonvensjonene, har Grl. § 110 c ut fra våre tradisjonelle rettskilder en enestående 

vekt i norsk rett som øverste lex superior. 

 

Bestemmelsen vil også danne en ramme for forvaltningsorganenes utøvelse av myndighet 

etter fritt skjønn. Der lovgiver ikke har tatt stilling til et spørsmål, såkalte lovtomme rom112, 

vil bestemmelsen også virke inn.113  

 

Videre følger det av forarbeidene til Grl. § 110 c at bestemmelsen må sees i sammenheng 

med Menneskerettighetsloven. 114 Ved å fastslå at staten plikter å sikre og respektere men-

neskerettighetene i Grl. § 110 c første ledd, har lovgiver gitt uttrykk for menneskerettighe-

tenes egenverdi generelt. Første ledd er en bekreftelse av generell art, som har sitt motstyk-

ke til individuelle rettigheter. Disse rettighetene følger av menneskerettighetskonvensjone-

ne. Flere av konvensjonene er gjort til norsk lov gjennom menneskerettighetsloven. Grl. § 

110 c annet ledd henviser videre til nettopp menneskerettighetsloven: 

 

 ”Nærmere Bestemmelser om Gjennemførelsen af Traktater herom fastsættes ved Lov”. 

 

Ved å ha en generell henvisning i Grunnloven unngår lovgiver at enkelte konvensjoner 

fremheves i Grunnloven på bekostning av andre.115 Som en følge av dette er de mest sent-

rale menneskerettighetskonvensjonene inkorporert i norsk lov gjennom mrl § 2. I tillegg er 

mange menneskerettigheter ivaretatt gjennom enkeltbestemmelser i lovverket om eksem-

pelvis trygdeytelser, likestilling, arbeidsmiljø, advokatbistand og prosessregler.116 

 

                                                

 
112	  Innst	  S	  (1991-‐92)	  nr	  163	  nr	  6	  første	  spalte	  
113	  NOU	  1993:18	  s	  159	  
114	  NOU	  1993:18	  s	  157	  
115	  NOU	  1993:18	  s	  157	  
116	  Høstmælingen	  (2012)	  s	  353	  
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Grunnloven § 110 c er altså et generelt rettslig grunnleggende prinsipp for den lovgivende, 

den dømmende og den utøvende makt. Konkret hva som ligger i ”Menneskerettighederne” 

må bero på en tolkning av bestemmelsene i menneskerettighetskonvensjonene. 

 

3.1.3 Plikter etter menneskerettighetsloven med tilhørende konvensjoner 

 

Formålet med menneskerettighetsloven er å styrke menneskerettighetenes stilling i norsk 

rett, jf. mrl § 1. Ifølge forarbeidene bidrar loven til å redusere usikkerheten rundt betyd-

ningen av menneskerettighetskonvensjoners rettslige stilling, samt å signalisere menneske-

rettighetenes viktig plass i norsk retts- og samfunnsliv. Loven har således ikke kommet på 

plass fordi det er folkerettslig nødvendig, men for å styrke menneskerettighetenes stilling i 

norsk rett. Ved at formålsparagrafen viser til menneskerettighetene generelt, bidrar be-

stemmelsen til å få frem at også de menneskerettighetskonvensjonene som ikke er inkorpo-

rert i mrl § 2 fortsatt skal ansees som tungtveiende rettskilder.117 

 

Gjennom mrl § 2 har Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, konvensjonen om 

økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, konvensjonen om sivile og politiske rettighe-

ter, barnekonvensjonen og kvinnediskrimineringskonvensjonen blitt inkorporert, og gjelder 

som norsk lov i den utstrekning konvensjonene er bindende for Norge. For denne oppgaven 

vil jeg begrense meg til å se på hvilke forpliktelser som generelt følger av Den europeiske 

menneskerettighetskonvensjonen og Konvensjonen om sivile og politiske rettigheter. 

 

Gjennom mrl § 3 er konvensjonene i § 2 gitt en særstilling i norsk rett, ved at bestemmel-

sene i konvensjonene og protokollene ved motstrid skal ”gå foran” bestemmelser i annen 

lovgivning. Dette gjelder både eldre og nyere lovgivning.118 Selv om ikke forrangsbestem-

melsen er gitt grunnlovs rang, innebærer det at en slik bestemmelse eksisterer at det vil 

                                                

 
117	  NOU	  1993:18	  s.	  166	  
118	  Aall	  (2007)	  s	  81	  
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koste Stortinget mye politisk å oppheve eller endre lovverket i en retning som reduserer 

effekten av det internasjonale menneskerettighetsvernet i norsk rett, selv om menneskeret-

tighetsloven i teorien kan endres gjennom ny lovgivning.119 Gjennom mrl § 3 har således 

menneskerettighetskonvensjonene fått en trinnhøyde mellom Grunnloven og vanlig lov120, 

og kan kanskje kalles seminkonstitusjonell.121 Hvorvidt det eventuelt foreligger en motstrid 

må bero på en konkret tolkning av tradisjonelle norske rettskildefaktorer, og de krav kon-

vensjonen stiller. 

 

3.1.4 Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og Den internasjonale 

konvensjonen om sivile og politiske rettigheter 

 

Det følger av Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) art 1 at konven-

sjonspartene ”shall secure”122, enhver person innenfor sitt myndighetsområde de rettigheter 

og friheter som følger av konvensjonens del I. Uttrykket ”sikre” fortolkes i vid forstand. 

Selv om det ikke følger av ordlyden i EMK art 1, vil forpliktelsen til å respektere mennes-

kerettighetene naturlig falle innunder ”shall secure”, selv om dette ikke følger direkte av 

ordlyden i bestemmelsen.123 Dette er også fastslått i flere dommer i Den europeiske men-

neskerettighetsdomstolen.124 Denne forpliktelsen kan oppfylles ved hjelp av lovgivning, 

annen form for regulering og faktisk atferd, såfremt staten sørger for at rettighetene ikke 

                                                

 
119	  Echoff	  (2001)	  s	  325	  
120	  Høstmælingen	  (2012)	  s	  353	  
121	  Aall	  (2007)	  s	  81	  
122	  ”Shall	  secure”	  er	  oversatt	  til	  ”skal	  sikre”	  i	  den	  ofisielle	  norske	  oversettelsen	  av	  EMK	  
art	  1	  
123	  Opsahl	  (1982)	  s	  10	  
124	  Case	  of	  VgT	  Verein	  gegen	  Tierfabriken	  v	  Switzerland	  28/6	  2001	  p	  45,	  Case	  of	  
Young,	  James	  and	  Webster	  v.	  the	  United	  Kingdom	  13/8	  1981	  p	  49,	  Case	  of	  Marckx	  v.	  
Belgium	  13/6	  1979	  p	  14-‐15	  
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forblir kun en teoretisk, men en praktisk realitet125.  Den europeiske menneskerettighets-

domstolen (EMD)126 uttrykker denne forpliktelsen uttrykker det slik: 

 

“In determining to what extent the United Kingdom is responsible for “securing” the rights 

… the Court recalls that the Convention is intended to guarantee rights that are not theoret-

ical or illusory, but practical and effective.”127 

 

At staten kan benytte flere midler enn bare uttrykkelig forbud i lovverket mot å bryte ret-

tighetene alene følger blant annet av en dom i EMD128: 

 

”The absence of a law expressly prohibiting this or that violation does not suffice to estab-

lish a breach since such a prohibition does not represent the sole method of securing the 

enjoyment of the rights and freedoms guaranteed.”129 

 

Det er også formelt sett riktig å poengtere at EMK art 1 er en gjennomføringsbestemmel-

sen, som ikke kan bli brutt i seg selv. Dette fremgår blant annet av denne dommen fra 

EMD: 

 

“Article 1 (art. 1), together with Articles 14, 2 to 13 and 63 (art. 14, art. 2, art. 3, art. 4, art. 

5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 63), demarcates the scope of 

the Convention ratione personae, materiae and loci; it is also one of the many Articles that 

attest the binding character of the Convention. Article 1 (art. 1) is drafted by reference to 

the provisions contained in Section I and thus comes into operation only when taken in 

conjunction with them; a violation of Article 1 (art. 1) follows automatically from, but adds 

                                                

 
125	  Lorenzen,	  (2011)	  s	  80	  
126	  Se	  kapittel	  1.3.4	  
127	  EMD	  CASE	  OF	  MATTHEWS	  v.	  THE	  UNITED	  KINGDOM	  18/2	  1999	  p	  34	  
128	  Torkel	  Opsahl	  1993	  s	  98	  
129	  EMD	  case	  of	  Ireland	  v	  United	  Kingdom	  18/2	  1978p	  239	  
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nothing to, a breach of those provisions; hitherto, when the Court has found such a breach, 

it has never held that Article 1 (art. 1) has been violated.”130 

 

Med andre ord kan ikke staten bli tiltalt for brudd på EMK art 1 isolert sett, det er kun når 

en av bestemmelsene art 1 refererer til brytes, at også artikkel en anses som brutt. Dette 

medfører at staten ikke kan bli tiltalt for  menneskerettighetsbrudd for ikke å ha satt inn 

tilstrekkelige midler for å sikre menneskerettighetene, før det eventuelt foreligger et kon-

vensjonsbrudd. Dette endrer likevel ikke på det faktum at det foreligger en plikt for staten 

til å sikre enhver innenfor sitt myndighetsområde de rettigheter og friheter som er fastsatt i 

konvensjonens del 1. 

 

Tilsvarende følger det av Den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettighe-

ter (SP) art 2(1) at konvensjonspartene skal ”respect” og ”ensure”131, de menneskerettighe-

tene som anerkjennes i konvensjonen.132 SP art 2 favner videre enn EMK art 1, da SP art 2 

gjelder konvensjonen om sivile og politiske rettigheter i sin helhet.  

 

I SP art 2 (2) fremgår det at statspartene er forpliktet til å ”…treffe slike lovgivningsmessi-

ge eller andre tiltak som vil være nødvendige for å gjennomføre de rettigheter som aner-

kjennes i denne konvensjonen, når slike tiltak ikke allerede er i kraft.”. Det følger altså di-

rekte av SP art 2 at også andre tiltak kan være nødvendig å iverksette i tillegg til eller i ste-

det for lovgivning. Menneskerettighetskonvensjonen har gitt uttrykk for selv om det er 

ønskelig at statene inkorporerer konvensjonen, er  det opp til den enkelte statspart å velge 

den mest effektive metoden.133 

 

                                                

 
130	  EMD	  Case	  of	  Ireland	  v	  United	  Kingdom	  18/2	  1978	  p	  238	  
131	  ”Respect”	  og	  ”ensure”	  er	  oversatt	  til	  ”respektere”	  og	  ”sikre”	  i	  den	  ofisielle	  norske	  
oversettelsen	  av	  SP	  art	  2	  
132	  Både	  EMK	  og	  SP	  er	  inkorporert	  i	  norsk	  lovgivning	  jfr.	  mrl	  §	  2	  
133	  Høstmælingen	  (2012)	  s	  53	  
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Den internasjonale konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK) 

art 2 går enda lengre ved å forplikte konvensjonspartene til å sikre rettighetene gjennom 

”the maximum of its available resources”. Konvensjonspartene har altså forpliktet seg til å 

sette alt inn på at de rettighetene som følger av konvensjonen blir gjennomført fullt ut med 

alle gjeldende midler, da særlig ved lovgivningstiltak.134 Selv om Norge har nådd et relativt 

høyt nivå hva gjelder rettigheter og målsetninger i denne konvensjonen135, viser den siste 

tids økonomiske svingninger i verdenssamfunnet at heller ikke disse rettighetene er gitt 

eller varig vunnet. Konvensjonsbestemmelsen viser hvor langt menneskerettighetspliktene 

kan strekke seg, men for den videre vurderingen i oppgaven, er målsetningene i konvensjo-

nen for vage til at konvensjonen er egnet til å gå videre inn på her. 

 

Denne plikten til både å respektere og å sikre menneskerettighetene har vært kalt den dob-

belte gjennomføringsforpliktelse.136 Staten skal ikke bare sørge for at rettighetene blir re-

spektert og ikke blir krenket, den skal også oppfylle et mer generelt krav om å sikre rettig-

hetene. Dette kan også omtales som en negativ og en positiv plikt. Den negative plikten kan 

anses som en plikt til å avstå fra å gjøre inngrep i individets rettigheter.137 Mens den positi-

ve plikten innebærer at staten har en plikt til å iverksette tiltak for å sikre at rettighetene 

gjennomføres138.  Hvor langt de positive og negative forpliktelsene går avhenger av ordly-

den i de enkelte bestemmelsene.139 

 

For å kunne sikre menneskerettighetene må det gjøres både forebyggende og gjenopprett-

ende tiltak, hvor lovgivningen vil spille en viktig, men ikke avgjørende rolle.140  Lovgiv-

ning og rettshåndhevelse er dog av avgjørende betydning for ansvarsvurderingen der priva-

te krenker menneskerettighetene. Er det derimot offentlige tjenestemenn som står bak slike 
                                                

 
134	  ØSK	  skal	  anses	  som	  norsk	  lov	  jf	  mrl	  §	  2	  
135	  Opsahl	  (1995)	  s	  95	  
136	  Opsahl	  (1995)	  s	  98	  
137	  Høstmælingen	  (2012)	  s	  52	  
138	  Høstmælingen	  (2012)	  s	  52	  
139	  Høstmælingen	  (2012)	  s	  53	  
140	  NOU	  1993:18	  s	  171	  
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krenkelser, er slike tiltak bare å anse som virkemidler for å unngå et konvensjonsstridig 

resultat.141 

 

Sikringsplikten gjennom gjenopprettende tiltak i form av effektive rettsmidler følger av SP 

art 2 (3) og EMK art 13. Jeg går ikke nærmere inn på denne plikten, da dette ligger utenfor 

oppgavens hovedproblemstilling. 

 

3.1.5 Hvem forpliktelsene i konvensjonene retter seg mot 

 

Gjennom tilslutningen til konvensjonene har staten forpliktet seg på alle kompetanseområ-

der og hefter for alle offentlige organer142, altså som lovgivende, utøvende og dømmende 

makt.143 Staten hefter objektivt for sine ansatte, i alle myndighetsgrener og funksjoner, og 

på alle nivåer, statlig, fylkeskommunalt og kommunalt.144 Dette fremgår av de generelle 

kommentarene fra Menneskerettighetskomiteen til konvensjonen145, hva gjelder konven-

sjonen om sivile og politiske rettigheter: 

 

“The obligations of the Covenant in general and article 2 in particular are binding on every 

State Party as a whole. All branches of government (executive, legislative and judicial), 

and other public or governmental authorities, at whatever level - national, regional or local 

- are in a position to engage the responsibility of the State Party.”146 

 

 At EMK art 1 gjelder alle nivåer av offentlig myndighet kommer til uttrykk gjennom en 

dom i EMD: 

                                                

 
141	  Aall	  (2007)	  s	  49	  
142	  Møse	  (2002)	  s	  92	  
143	  Høstmælingen	  2012	  s	  351,	  Møse	  (2002)	  s	  93	  
144	  Aall	  (2007),	  s	  48	  
145	  Se	  kapittel	  1.3.5	  
146	  CCPR/C/21/Rev.1/Add.13	  p.4	  
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”The Convention does not merely oblige the higher authorities of the Contracting States to 

respect for their own part the rights and freedoms it embodies; as is shown by Article 14 

(art. 14) and the English text of Article 1 (art. 1) ("shall secure"), the Convention also has 

the consequence that, in order to secure the enjoyment of those rights and freedoms, those 

authorities must prevent or remedy any breach at subordinate levels.”147 

 

Statens øvre myndigheter må således forhindre konvensjonsbrudd på lavere nivå. At staten 

kan bli ansvarlig for enkeltpersoner i det offentlige systemet sine menneskerettighetsbrudd 

følger av EMDs rettspraksis148. Den funksjonelle siden av forpliktelsene innebærer at an-

svar kan inntre for alle typer myndighetsutøvelse.149 Staten kan altså bli ansvarlig for ek-

sempel dersom en domsavgjørelse ikke blir avsagt innen rimelig tid150, et forvaltningsved-

tak om utvisning av en forelder er uforholdsmessig tyngende151 eller en lovbestemmelse i 

seg selv er i strid med konvensjonsbestemmelsene152. 153 

 

3.1.6 Staten som aksjonær  

 

Hva gjelder de statseide selskapene har disse for statens del forankring både i privatrett og 

statsrett. Selskapsretten regulerer forholdet mellom selskapsorganene, inkludert generalfor-

samlingen. Statsrettslige regler kommer inn i forholdet mellom selskapsorganene, spesielt 

                                                

 
147	  EMD	  case	  of	  Ireland	  v	  United	  Kingdom	  18/2	  1978	  
148	  EMD	  Case	  of	  Costello-‐Roberts	  v	  The	  United	  Kingdom	  25/03	  1993	  
149	  Aall,	  2007,	  s	  48	  
150	  EMK	  art	  6	  nr	  1	  
151	  EMK	  art	  8	  
152	  Eks	  EMD	  Case	  of	  VgT	  Verein	  gegen	  Tierfabriken	  v	  Switzerland,	  se	  omtale	  av	  
dommen	  i	  kapittel	  3.1.6	  
153	  Aall	  (2007)	  s	  48	  
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generalforsamlingen,  og statsorganene, og i forholdet statsorganene imellom i selskapssa-

ker. 154 

 

Forvaltningen av eierskapet er i henhold til Grl. § 12 tredje ledd delegert til det departe-

mentet selskapet hører inn under.155 Det er statsråden som forvalter eierskapet, under 

konstitusjonelt og parlamentarisk ansvar.156 Dette ansvaret har sitt opphav i regjeringen og 

de ansvarlige statsrådene sin sedvanebaserte organisasjons- og instruksjonsmyndighet over-

for departementene og forvaltningsorganer under departementene, jfr. Grl. § 3.157  

 

Det er altså statsråden som leder av departementet som under konstitusjonelt og parlamen-

tarisk ansvar møter på vegne av staten i selskapsmøter, med mindre statsråden har delegert 

oppgaven videre158. Det er også statsråden som avgir stemme på vegne av staten ved stem-

megivning på generalforsamling. Eksempelvis er statens eierskap av aksjer i Statoil ASA 

forvaltet av Olje- og energidepartementet. Det vil dermed normalt være olje- og energimi-

nisteren som stemmer på vegne av staten i generalforsamling i Statoil ASA.  

 

I statseide selskaper har statsråden to roller, i det han utgjør skjæringspunktet mellom pri-

vatretten og statsretten.159 Han har en aksjonærrolle, som han også deler med andre aksjo-

nærer dersom det også er private aksjonærer i selskapet. Denne rollen utøves hovedsakelig 

gjennom generalforsamlingen.  

 

                                                

 
154	  Grønlie	  (1995),	  s	  56	  Det	  bemerkes	  at	  boken	  i	  all	  hovedsak	  omtaler	  staten	  i	  
statsaksjeselskap,	  men	  dette	  vil	  i	  forhold	  til	  denne	  oppgaven	  være	  av	  mindre	  
betydning,	  da	  forskjellen	  hovedsakelig	  ligger	  i	  aksjeandelen	  og	  asl/asal	  kap	  20	  
155	  NOU	  2004:7	  
156	  St.	  Mld	  13	  (2010-‐2011)	  s	  24,	  Regjeringens	  eierpolitikk	  2012	  s	  53,	  NOU:2004:7	  s	  46	  	  
157	  NOU	  2004:7	  s	  50	  
158	  I	  det	  videre	  forstås	  ”statsråden”	  både	  som	  statsråden	  selv	  og	  andre	  embets-‐	  eller	  
tjenestemenn	  fra	  departementet	  som	  ved	  fullmakt	  fra	  statsråden	  har	  blitt	  delegert	  
rollen	  som	  representant	  for	  staten	  som	  aksjonær	  
159	  Grønlie	  (1995)	  s	  56	  
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Den andre rollen er myndighetsrollen i kraft av å være representant for staten som aksjo-

nær. En statsråd er en del av regjeringen som er den utøvende makt. Som det fremgår av 

kapittel 3.1.2 omfattes regjeringen av begrepet ”statens myndigheter” i Grl. § 110 c, og 

statsråden er derav forpliktet til å respektere og sikre menneskerettighetene. Statsråden er 

også etter menneskerettighetskonvensjonene er forpliktet til å respektere og sikre mennes-

kerettighetene, se punkt 3.1.5. I myndighetsrollen er statsråden en del av statens utøvende 

myndighet, og bryter han gjennom sin utøvelse av stillingen menneskerettighetene er det 

staten som objektivt hefter for hans brudd.160 At staten hefter for departementet følger av 

NOU:2004:7: 

 

”Departementet og andre forvaltningsorganer er i motsetning til statlige selskaper en del av 

staten som juridisk person. Når avtaler inngås og forpliktelser påtas, bindes derfor staten 

direkte. Staten har derfor det hele og fulle rettslige ansvaret for virksomheten. Dette illus-

treres av at organene ikke har partsrettigheter overfor domstoler eller statlige og kommuna-

le forvaltningsorganer. Det er således staten som institusjon som står ansvarlig for eventu-

elle søksmål som følge av eierskapsforvaltningen i departementet og andre forvaltningsor-

ganer.”161 

 

Spørsmålet blir så om statsråden også i rollen som representant for staten som aksjonær er 

forpliktet til å respektere og sikre menneskerettighetene, jfr. Grl. § 110 c og mrl § 2. På en 

side kan det hevdes at statsråden innehar sin stilling som aksjonær i selskapet som privat 

aktør på linje med andre aksjonærer, og derav ikke hefter for de beslutningene han treffer i 

rollen som aksjonær også som statsråd. Dette synspunktet kan vanskelig sees å være riktig. 

Statsråden innehar rollen som aksjonær i statseide selskaper nettopp i kraft av å være stats-

råd, og forvalter eierskapet under et konstitusjonelt og parlamentarisk ansvar.162 Når det 

følger av forarbeidene til Grl. § 110 c at den videste forståelsen av ”statens myndigheter” 

                                                

 
160	  Se	  punkt	  3.1.5	  
161	  NOU	  2004:7	  s	  50	  
162	  St.	  Mld	  13	  (2010-‐2011)	  s	  24,	  Regjeringens	  eierpolitikk	  2012	  s	  53,	  NOU:2004:7	  s	  46	  	  
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skal legges til grunn må dette omfatte alle sider av statsrådens stilling, også når han opptrer 

som representant for statens som aksjonær. Det følger av konvensjonene at staten hefter 

objektiv for alle sine ansatte, på alle nivåer og i alle funksjoner.163  

 

Å si at statsråden her er skjermet fra det ansvaret som ellers er pålagt han som statsråd om å 

respektere menneskerettighetene, fordi han opptrer i rollen som privat aktør vil være en 

uheldig selektiv tolkning av hans rolle, da hans legitimitet som aksjonær på vegne av staten 

bygger på hans rolle som statsråd. Så lenge statsråden opptrer i kraft av sin stilling plikter 

han å respektere og sikre menneskerettighetene, staten hefter for hans eventuelle brudd på 

menneskerettighetskonvensjonene. Man kan således ikke skille statsrådens rolle som stats-

råd og statsrådens rolle som aksjonær i selskapet på vegne av staten fra hverandre.  

 

Dette innebærer at statsrådens i rollen som aksjonær både er bundet av reglene i selskaps-

retten og de menneskerettighetsbestemmelsene han som statsråd er forpliktet til å følge. At 

statsråden som aksjonær også er bundet av selskapsretten er i utgangspunktet ikke proble-

matisk i forhold til menneskerettighetene, da norsk rett formodes å være i overensstemmel-

se med folkeretten etter presumpsjonsprinsippet.  

 

Staten ved statsråden må derfor være forpliktet også i rollen som aksjonær, til å respektere 

menneskerettighetene og ikke foreta beslutninger som kan krenke konvensjonspliktene.  

 

Videre blir spørsmålet om statsråden også har plikt til å positivt sikre menneskerettighete-

ne. FNs menneskerettighetskomite har i den generelle kommentaren til SP søkt å få frem 

grensen for statens positive plikter164: 

 

“However the positive obligations on States Parties to ensure Covenant rights will only be 

fully discharged if individuals are protected by the State, not just against violations of Cov-

                                                

 
163	  Se	  kap	  3.1.5	  
164	  Høstmælingen	  (2012)	  s	  52	  
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enant rights by its agents, but also against acts committed by private persons or entities that 

would impair the enjoyment of Covenant rights in so far as they are amenable to applica-

tion between private persons or entities. There may be circumstances in which a failure to 

ensure Covenant rights as required by article 2 would give rise to violations by States Par-

ties of those rights, as a result of States Parties’ permitting or failing to take appropriate 

measures or to exercise due diligence to prevent, punish, investigate or redress the harm 

caused by such acts by private persons or entities”165 

 

Staten er som det fremgår av de generelle kommentarene fra Menneskerettighetskomiteen 

altså forpliktet til å forebygge konvensjonsbrudd av tredjeparter, herunder selskaper, etter 

SP art 2. En slik positiv forpliktelse overfor tredjeparter gjelder også etter EMK art 1. Dette 

fremgår av flere dommer fra Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen.166  Som ek-

sempel kan nevnes Verein gegen Tierfabriken mot Sveits.167 Bakgrunnen for saken var at 

en dyrevernsorganisasjon hadde fått avslag fra en privat tv-stasjon om å sende en reklame 

som kritiserte behandlingen av dyr i kjøttindustrien. Staten anførte at myndighetene ikke 

kunne holdes ansvarlig for brudd på EMK art 10 om ytringsfriheten, da dette var krenkelser 

en privat tv-stasjon hadde gjort seg skyld i.168 EMD delte ikke myndighetenes syn på saken 

og uttalte følgende: 

 

”In the circumstances of the case, the Court finds that the responsibility of the respondent 

State within the meaning of Article 1 of the Convention for any resultant breach of Arti-

cle 10 may be engaged on this basis”.169 

 

                                                

 
165	  CCPR/C/21/Rev.1/Add.13	  p	  8	  
166	  Lorenzen	  (2011)	  s	  99,	  	  A	  v	  United	  Kingdom	  p	  22,	  Al-‐Adsani	  24/11	  2001	  p	  38.	  
Bertelsen	  (2001)	  s	  41,	  Case	  of	  VgT	  Verein	  gegen	  Tierfabriken	  v	  Switzerland	  28/6	  
2001,	  The	  case	  of	  Khurshid	  Mustafa	  and	  Tarzibachi	  v.	  Sweden	  	  
167	  Case	  of	  VgT	  Verein	  gegen	  Tierfabriken	  v	  Switzerland	  	  
168	  Case	  of	  VgT	  Verein	  gegen	  Tierfabriken	  v	  Switzerland	  p	  40	  
169	  Case	  of	  VgT	  Verein	  gegen	  Tierfabriken	  v	  Switzerland	  	  p	  47	  
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Som nevnt i punkt 3.1.4 omfatter de positive tiltakene staten kan benytte for å gjennomføre 

sine folkerettslige forpliktelser ikke bare lovvedtak, men også andre tiltak der disse er nød-

vendige.  

 

At staten som aksjonær står i en særlig posisjon til å sikre at plikten til å respektere men-

neskerettighetene gjennomføres i selskapet fremgår av kommentarene til FNs retningslinjer  

om næringsliv og menneskerettigheter: 

 

“Where States own or control business enterprises, they have greatest means within their 

powers to ensure that relevant policies, legislation and regulations regarding respect for 

human rights are implemented. Senior management typically reports to State agencies, and 

associated government departments have greater scope for scrutiny and oversight, includ-

ing ensuring that effective human rights due diligence is implemented.”170 

 

Staten har ikke gjennom lovgivningen pålagt aksjonærene, som øverste myndighet i sel-

skapet171 noen særskilt plikt til å respektere menneskerettighetene i sine beslutningsproses-

ser jf. punkt 3.1.1. Statens forpliktelse til å forebygge konvensjonsbrudd av selskaper, må  

derfor utøves gjennom andre positive tiltak enn gjennom lovgivning. Disse tiltakene kan 

enten gjøres gjennom direkte eller indirekte statlig styring.  

 

De beslutningene statsråden treffer i selskapet på vegne av staten som aksjonær er et utslag 

av statens direkte styring.172 Plikten til å respektere menneskerettighetene medfører at sta-

ten som aksjonær må forholde seg slik i beslutningsprosesser i selskapet, at statsråden ikke 

bidrar til brudd på menneskerettighetene. Plikten til å sikre menneskerettighetene medfører  

at staten som aksjonær heller ikke kan forholde seg passiv dersom beslutningsprosesser i 

selskapet kan få utslag i form av menneskerettighetsbrudd.  
                                                

 
170	  A/HRC/17/31	  I	  The	  State	  duty	  to	  protect	  human	  rights,	  B	  Operational	  principles	  
nr.	  4	  
171	  Jf	  asl/asal	  §	  5-‐1	  første	  ledd	  
172	  Se	  kap	  2.1	  om	  statens	  direkte	  og	  indirekte	  styringsmuligheter.	  
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Et eksempel på en slik situasjon kan være dersom et statseid selskap har besluttet å begyn-

ne med utvinning av mineraler og metaller på samenes beiteområder i Nord-Norge.173 En 

slik utvinning kan potensielt bryte med Norges menneskerettighetsforpliktelser overfor 

samene etter ILO-konvensjonen nr. 169 om urbefolkninger og stammefolk i selvstendige 

stater.174 Jeg antar at staten her gjennom indirekte styring gir konsesjon til å drive utvin-

ning, med pålegg om å respektere beiteområdene. Selv om selskapet får en slik konsesjon, 

må dette følges opp i selskapet gjennom konkrete tiltak. Statsråden vil her ha en særskilt 

plikt til å følge opp og eventuelt instruere styret til å ta nødvendige forhåndsregler. Her må 

for eksempel selskapet ta særlig hensyn til samenes rettigheter til å drive reindrift i aktuelle 

områder. 

 

Hvorvidt sikringsplikten strekker seg lengre, til at staten som aksjonær aktivt må søke tiltak 

for å fremme menneskerettighetene generelt i selskapet er dog noe mer usikkert. Dette kan 

være tiltak som for eksempel å foreslå endringer i selskapets vedtekter, stille krav til due 

diligence i forkant av investeringer, krav til henvisninger til menneskerettighetene i leve-

randørkontakter med videre. Slike tiltak kan statsråden i rollen som aksjonær både fremme 

for selskapet på generalforsamling og ved bruk av eierskapsdialogen. 

 

Det er opp til statene selv å vurdere hvilke tiltak som er mest effektive. Det viktigeste er at 

tiltakene medfører at menneskerettighetene blir respektert og sikret av konvensjonspartene. 

Menneskerettighetsdomstolen har ikke adgang til å vurdere godheten av gjennomføring av 

konvensjonspliktene på nasjonalt nivå isolert sett, da domstolen først trer i virksomhet ved 

                                                

 
173	  Det	  er	  et	  høyst	  aktuelt	  eksempel,	  se	  
http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/nordnorge-‐har-‐milliardverdier-‐skjult-‐under-‐
jorda-‐3953147.html	  
174	  Konvensjonen	  er	  ikke	  inkorporert	  i	  norsk	  lov	  ved	  mrl	  §	  2,	  fordi	  dette	  er	  en	  
spesialkonvensjon	  og	  bestemmelsen	  er	  begrenset	  til	  generelle	  konvensjoner,	  samt	  at	  
den	  samiske	  urbefolkningen	  også	  vernes	  gjennom	  Grl.	  §	  110	  a.	  Se	  NOU	  1993:18	  s	  142-‐
143	  
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påstand om brudd på rettighetene. Det er først ved brudd at domstolen vil vurdere om sta-

ten har oppfylt gjennomføringsplikten jf. EMK art 1.175 

 

3.1.7 Konklusjon 

Staten er forpliktet til å ivareta menneskerettighetene også i rollen som aksjonær. Statens 

menneskerettighetsforpliktelser påhviler staten både der staten utøver indirekte og direkte 

styring. Hvor langt statsrådens plikt til å aktivt fremme menneskerettighetene i selskapet 

strekker seg er dog uklart. 

 

For staten som aksjonær vil i utgangspunktet selskapsretten sette rammen for hvilke mulig-

heter statsråden har til å ivareta hensynet til menneskerettighetene i statseide selskaper. 

Hvor langt statsrådens plikt til å ivareta hensynet til menneskerettighetene strekker, vil der-

for bero  på hvilke styringsmuligheter statsråden har som aksjonær i selskapet. Jo større 

aksjepost staten har i selskapet, jo større handlingsrom får statsråden. Med flere styrings-

muligheter vil naturlig også plikten til å ivareta hensynet til menneskerettighetene bli stør-

re.  

 

I henhold til juridisk metode skal norsk lovgivning tolkes slik at den er i samsvar med de 

folkerettslige forpliktelsene. At staten i rollen som aksjonær både må følge selskapslovgiv-

ningen og ivareta hensynet til menneskerettighetene skal derfor være forenlig. Det følger 

imidlertid direkte av mrl § 3 at forpliktelsene etter mrl § 2 ved motstrid skal gå foran be-

stemmelser i annen lovgivning. Dersom forpliktelsene i selskapslovgivningen skulle vise 

seg å være i strid med menneskerettighetene, må altså selskapslovgivningen vike til fordel 

for menneskerettighetene. Det er imidlertid vanskelig å tenke seg til et slikt tilfelle i prak-

sis. 

 

                                                

 
175	  Høstmælingen	  (2012)	  s	  53	  
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3.2 Statens muligheter til å ivareta hensynet til menneskerettighetene som 
aksjonær176 

 Dette kapittelet tar sikte på å gi en kort oversikt over hvordan staten gjennom direkte sty-

ring kan benytte sin kompetanse i rollen som aksjonær til å ivareta hensynet til menneske-

rettighetene. Som det fremgår av konklusjonen til kap. 3.1, strekker plikten for staten som 

aksjonær så langt det er mulig innen rammene av selskapslovgivningen. Jeg vil i det føl-

gende derfor gjøre rede for hvordan statens andel av aksjer i selskapet påvirker statsrådens 

muligheter for å ivareta hensynet til menneskerettighetene. 

 

Hovedregelen om aksjonærenes kompetanse følger av asl/asal § 5-1 første ledd, som fasts-

lår at aksjeeierne gjennom generalforsamlingen utøver den øverste myndighet i selskapet. 

Aksjeeierne har ingen myndighet i selskapet utenfor generalforsamlingen.177  

 

At generalforsamlingen er selskapets øverste myndighet medfører at generalforsamlingen 

kan treffe vedtak i alle selskapssaker som ikke hører under noen av de andre selskapsorga-

nene. Videre er andre selskapsorganer underlagt generalforsamlingen, og generalforsam-

lingen kan derfor  instruere andre selskapsorganer, både i sin alminnelighet og i enkeltsaker 

med mindre annet følger av loven.178 Aksjonæren utøver sin kompetanse på generalforsam-

lingen ved å bruke sin stemmerett179, og generalforsamlingen utøver sin myndighet gjen-

nom beslutninger.180 Hvilken mulighet staten som aksjonær har til å få gjennomslag for 

endringer som tar hensyn til menneskerettighetene vil derfor bero på hvor stor andelen av 

aksjene staten eier, hvorvidt andre aksjonærer stemmer for eller imot forslaget og eventuel-

le begrensninger av hensyn til minoritetsaksjonærer. 

                                                

 
176	  Oppbygningen	  i	  dette	  kapittelet	  bygger	  i	  stor	  grad	  på	  kapittel	  6	  i	  Anders	  By	  
Teigens	  masteroppgave	  og	  professor	  Beate	  Sjåfjells	  artikkel	  ”Kan	  aksjeselskaper	  sette	  
miljøet	  foran	  gevinstkravet?”	  
177	  Aarbakke	  (2004)	  s	  311	  
178	  Andenæs	  (2006)	  s	  294,	  Aarbakke	  (2004)	  s	  310	  
179	  Andenæs	  (2006)	  s	  297	  
180	  Andenæs	  (2006)	  s	  294	  
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I statsaksjeselskapene181 utgjør statsråden generalforsamlingen og kan således vedta alle de 

tiltakene som fremlegges i det følgende, uten de begrensninger som følger av hensynet til 

minoritetsaksjonærer. I tillegg følger særreglene i asl/asal kap 20. Særreglene etter §§ 20-4 

og 20-5 bygger på politiske hensyn, da særlig hensynet til Stortingets mulighet for å føre 

kontroll med statsforvaltningen i vid forstand.182 Etter asl/asal § 20-4 første ledd velges 

styret av generalforsamlingen, også der selskapet har bedriftsforsamling. Dette gir blant 

annet statsråden en særskilt mulighet til å velge styremedlemmer som har kompetanse til å 

ivareta hensynet til menneskerettighetene i selskapsdriften. 

 

Asl/asal § 20-4 annet ledd gjør unntak fra § 5-1 annet ledd, og gir Kongen adgang til å om-

gjøre bedriftsforsamlingens/styrets beslutninger dersom ”vesentlige samfunnsmessige hen-

syn” tilsier det. Denne overprøvingsadgangen er lagt til Kongen, og ikke til generalforsam-

lingen. Slike saker som kan utløse overprøvingsadgangen er normalt ”Sager af Viktighet” 

som behandles i statsråd etter Grl. § 28.183 Menneskerettighetene har gjennom § 110 c blitt 

fastslått som en sentral verdi i det norske samfunn184, og er derfor å anse som et ”vesentlig 

samfunnsmessig hensyn”. Dersom styret/bedriftsforsamlingens foretar beslutninger som 

ikke ivaretar hensynet til menneskerettighetene, kan her Kongen overprøve beslutningen 

ved statsråd. 

 

I selskaper der staten bare eier en del av aksjene, følger statens eierskap de alminnelige 

reglene i loven fullt ut, også der staten har bestemmende innflytelse i selskapet.185 

 

Selskapets vedtekter186 utgjør rammene for hvordan styret kan forvalte selskapet jfr. 

asl/asal § 6-28 annet ledd. Dersom det er fastslått i vedtektene at hensynet til menneskeret-

                                                

 
181	  Staten	  har	  per	  i	  dag	  ingen	  statsallmennaksjeselskap	  
182	  Aarbakke	  (2004)	  s	  994	  
183	  Aarbakke	  (2004)	  s	  100	  
184	  Se	  kapittel	  3.1.2	  
185	  Andenæs	  (2006)	  s	  685,	  Aarbakke	  (2004)	  s	  1003	  
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tighetene skal ivaretas187 må styret forvalte selskapet i samsvar med dette. Der slike hensyn 

ikke er fastsatt i selskapets vedtekter, er det adgang til å endre vedtektene etter asl/asal § 5-

18 første ledd. En beslutning om endringer i vedtektene krever i utgangspunktet tilslutning 

fra to tredeler av de avgitte stemmer og den representerte kapital jfr. § 5-18 første ledd. Det 

vil si at staten i egenskap av aksjonær i selskaper med kvalifisert flertall, som for eksempel 

Statoil ASA, kan beslutte endringer i vedtektene til fordel for at selskapet skal ivareta hen-

synet til menneskerettighetene i den daglige driften av selskapet og i selskapets beslut-

ningsprosesser.  

 

Aksjeloven- og allmennaksjeloven bygger på et majoritetsprinsipp188, der den aksjeeier 

eller aksjegruppering som representerer mer enn 50% av stemmene på generalforsamling-

en, avgjør generalforsamlingens vedtak og har bestemmende innflytelse i selskapet.189 Det-

te kommer til uttrykk i asl/asal § 5-17 første ledd om at beslutninger av generalforsamling-

en i utgangspunktet krever alminnelig flertall, om ikke annet er bestemt i loven. Dette in-

nebærer at en aksjonær med alminnelig flertall kan avgjøre utfallet av saker som tas opp til 

beslutning på generalforsamlingen.  

 

Aksjonærene har gjennom generalforsamlingen således adgang til å instruere styret i en-

keltsaker. Dette kan for eksempel være å pålegge styret å gjennomføre en ”due diligence” 

for å avdekke potensielle menneskerettighetsbrudd i aktuelle investeringsprosjekter, og 

iverksette nødvendige tiltak dersom man ser at prosjektet kan medføre menneskerettighets-

brudd om ikke selskapet tar forhåndsregler. Gjennom generalforsamlingen kan aksjonære-

                                                                                                                                               

 
186	  Asl/asal	  §	  2-‐2	  
187	  Dette	  kan	  for	  eksempel	  gjøres	  ved	  å	  fastsette	  at	  selskapet	  skal	  følge	  FNs	  
retningslinjer	  for	  næringsliv	  og	  menneskerettigheter	  se	  kap	  2.3,	  eller	  OECDs	  
retningslinjer	  for	  flernasjonale	  selskaper	  se	  kap	  2.4	  
188	  Truyen	  (2004)	  s	  307	  
189	  Aarbakke	  (2004)	  s	  315	  
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ne også beslutte retningslinjer for selskapsdriften190, som ivaretar hensynet til menneskeret-

tighetene.191 

 

Aksjonærenes instruksjonsmyndighet i enkeltsaker begrenses likevel av lovens klare forut-

setning om at det er ulovlig for aksjeeiere i egenskap av aksjeeiere å forvalte og lede sel-

skapet, jfr. asl/asal kap. 5 og kap. 6.192 Jeg går ikke nærmere inn på hvordan grensene for 

aksjonærenes instruksjonsmyndighet i denne oppgaven, men nøyer meg med å konstatere 

at en slik begrensning foreligger.193 

 

Det er aksjonærene som gjennom generalforsamlingen i stor grad beslutter hvem som skal 

være medlemmene av selskapets styringsorganer, jfr. asl/asal § 5-17 første ledd. General-

forsamlingen velger styrets medlemmer med jfr. asl/asal § 6-3, med unntak av de styremed-

lemmene som evn velges av bedriftsforsamlingen jfr. asl/asal § 6-4. Styret velger så daglig 

leder jfr. § 6-2. Videre velger generalforsamlingen to tredjedeler av bedriftsforsamlingen 

jfr. asl/asal § 6-35 første ledd. En aksjonær med alminnelig flertall kan altså avgjøre hvem 

som skal sitte i selskapets styre og bedriftsforsamling. Det vil si at i selskaper der staten 

som aksjonær har alminnelig flertall, kan staten velge medlemmer som de anser som særlig 

skikket til å ivareta hensynet til menneskerettighetene i selskapsdriften og beslutningspro-

sesser i selskapet. 

 

Dersom styret ikke forvalter selskapet i tråd med aksjonærenes ønsker, står generalforsam-

lingen i utgangspunktet fritt til å beslutte å bytte ut styret etter asl/asal § 6-7 annet ledd. 

                                                

 
190	  Sjåfjell	  s	  318	  
191	  Retningslinjene	  kan	  for	  eksempel	  vise	  til	  FNs	  retningslinjer	  for	  næringsliv	  og	  
mennekserettigheter	  se	  kap	  2.3,	  eller	  OECDs	  retningslinjer	  for	  flernasjonale	  selskaper	  
se	  kap	  2.4	  
192	  Aarbakke	  (2004)	  s	  429,	  Andenæs	  (2006)s	  378	  
193	  Anders	  By	  Teigen	  går	  næremre	  inn	  på	  grensene	  for	  statsen	  instruksjonsmyndighet	  
som	  aksjonær	  i	  sin	  masteroppgave	  kap	  7.3.2,	  og	  tilsvarende	  grenser	  vil	  gjøre	  seg	  
gjeldende	  i	  forhold	  til	  instruksmyndigheten	  i	  enkeltsaker	  for	  å	  sikre	  
menneskerettighetene	  
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Dette gjelder imidlertid ikke for styremedlemmer valgt av bedriftsforsamlingen jfr. § 6-7 

annet ledd annet punktum.194 Ved alminnelig flertall jfr. § 5-17 første ledd, kan altså staten 

som aksjonær for eksempel avsette et styremedlem som ikke ivaretar hensynet til mennes-

kerettighetene gjennom sin posisjon. 

 

Ved en eierandel på over en tredjedel av stemmene og aksjekapitalen på generalforsam-

lingen, har en aksjonær såkalt negativ kontroll med beslutninger som krever to tredelers 

flertall. Dette medfører for eksempel at aksjonæren kan stemme mot vedtak av endringer i 

vedtektene etter asl/asal § 5-18. Der staten som aksjonær er eier av over en tredel av aksje-

kapitalen kan staten for eksempel stemme mot endringer i vedtektene som vil kunne gå 

utover hensynet til  menneskerettighetene. 

 

I de fleste selskaper der staten er aksjonær, har staten en aksjeandel som gir staten en be-

stemmende innflytelse på generalforsamling.195 Som det fremgår overfor gir dette en rekke 

muligheter til å bestemme direkte eller indirekte hvordan styret skal forvalte selskapet. 

 

I statseide selskaper må imidlertid staten som aksjonær også forholde seg til andre aksjonæ-

rer i selskapet. Aksjonærene i et selskap vil kunne ha ulike egeninteresser de ønsker frem-

me gjennom beslutninger på generalforsamlingen. Utgangspunktet er her at såfremt flertal-

lets avgjørelse er en alminnelig forretningsmessig begrunnet avgjørelse, så må mindretallet 

respektere dette.196 

 

En grense mot handlefriheten som følger av majoritetsprinsippet, er bestemmelsen om mis-

bruk av generalforsamlingens myndighet jfr. asl/asal § 5-21. Det følger av bestemmelsen at 

generalforsamlingen ikke kan treffe noen beslutning som er egnet til å gi visse aksjeeiere 

                                                

 
194	  Sjåfjell	  s	  318	  
195	  Meld	  St	  13,	  2010-‐2011	  s	  27	  
196	  Sjåfjell	  s.	  318	  
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eller andre en urimelig fordel på bekostning av andre aksjeeiere eller selskapet.197 Bestem-

melsen har til hensikt å ramme avgjørelser som krenker aksjonærenes grunnleggende forut-

setninger for selskapsdeltagelsen, herunder aksjonærenes gevinstmål. Her blir spørsmålet 

om staten kan benytte sin posisjon som majoritetsaksjonær i selskapet til å ivareta hensynet 

til menneskerettighetene, eller om slike vedtak rammes av asl/asal § 5-21.  

 

Det legges til grunn at gevinstkravet må søkes oppnådd innenfor rammen av lovgivningen 

og samfunnets alminnelige aksepterte etiske normer.198 Ettersom selskapslovgivningen ikke 

har noen bestemmelser om aksjonærers ansvar for å ivareta hensynet til menneskerettighe-

tene199 må hensynet til menneskerettighetene vurderes ut fra alminnelige aksepterte normer 

i samfunnet. 

 

Det følger av forarbeidene til Grl. § 110 c, at et av formålene med bestemmelsen gi uttrykk 

for menneskerettighetenes sentrale verdi som det norske samfunn bør bygge på. Inkorpore-

ringen av menneskerettighetene i mrl § 2 viser også at disse rettighetene har en viktig posi-

sjon i Norge. Med den nye bestemmelsen i regnskapsloven § 3-3 c, har også større selska-

per fått en plikt til å rapportere om hvilke tiltak selskapet har satt i verk for å ivareta men-

neskerettigheten i selskapsdriften. Etter en totalvurdering er det klart at menneskerettighe-

tene inngår i samfunnets alminnelige aksepterte etiske normer som en aksjonær kan vekt-

legge i sine forretningsmessige avgjørelser på generalforsamling.  

 

At staten som majoritetsaksjonær på generalforsamlingen kan vedta avgjørelser som ivare-

tar hensynet til menneskerettighetene forutsetter likevel at avgjørelsene er knyttet til virk-

somheten.200  

 

                                                

 
197	  En	  utfyllende	  omtale	  av	  minoritetsvernet	  følger	  Truyens	  artikkel	  i	  JV	  nr	  39	  2004	  
198	  Teigen	  (2011)	  s	  67	  
199	  se	  kap	  3.1.1	  
200	  Sjåfjell	  s	  321	  
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En beslutning om at selskapet skal foreta en due diligence-undersøkelse for å avdekke po-

tensielle utfordringer knyttet til blant annet menneskerettighetene i forbindelse med nye 

prosjekter i utlandet, vil for eksempel måtte anses som en beslutning knyttet til virksomhe-

ten, som en majoritetsaksjonær kan pålegge styret uten å komme i konflikt med asl/asal § 

5-21. 

 

Dersom staten som majoritetsaksjonær i generalforsamling vedtar et tiltak for å ivareta 

menneskerettighetene som på ingen måte er knyttet til selskapets virksomhet, må dette an-

ses å være i strid med asl/asal § 5-21.201 For eksempel vil en beslutning om å donere bort 

hele selskapets utbytte til en veldedig organisasjon som arbeider for menneskerettighetene 

ligge utenfor det som kan anses som en forretningsmessig avgjørelse, og således være i 

strid med asl/asal § 5-21.  

 

Redegjørelsen overfor har vist at staten som aksjonær med alminnelig eller kvalifisert fler-

tall har et stort handlingsrom til å søke å sikre hensynet til menneskerettighetene gjennom 

direkte styring som aksjonær. Staten som aksjonær kan blant annet endre vedtektene i sel-

skapet, velger medlemmer til styret og bedriftsforsamlingen og instruere styret i enkeltsa-

ker.  

 

Det følger imidlertid av Regjeringens Eierpolitikk at staten ikke har benyttet generalfor-

samlingen til å saker om samfunnsansvar.202 I stedet trekkes eierdialogen med selskapene 

frem både i Regjeringens Eierpolitikk203 og i stortingsmeldinger204 som det viktigeste vir-

kemiddelet staten har for å følge opp selskapenes arbeid med samfunnsansvar. Som nevnt 

har aksjonærene ingen myndighet i selskapet utenfor generalforsamlingen. Det fremstår 

dermed som påfallende at staten benytter nettopp eierdialogen for å øve innflytelse på sel-

skapenes arbeid med samfunnsansvar.  
                                                

 
201	  Sjåfjell,	  s	  321	  
202	  Regjeringens	  Eierpolitikk	  2012	  s	  50	  
203	  Regjeringens	  Eierpolitikk	  2012	  s	  50,	  	  
204	  Meld.	  St.	  13	  (2010-‐2011)	  s	  29	  
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3.3 Hva staten gjør for å sikre mot krenkelser av menneskerettighetene  

 

Hensikten med dette delkapittelet er å gi en kort oversikt over hvilke tiltak staten per i dag 

benytter for å sikre ivaretagelsen av hensynet til menneskerettighetene i de statseide sel-

skapene. Selv om det er statens ansvar som aksjonær som er tema for oppgaven, gjøres det 

oppmerksom på at hoveddelen av tiltakene i det følgende retter seg både mot statseide og 

helt private selskaper.   

3.3.1 Stortingsmeldinger og regjeringens eierskapspolitikk 

Gjennom stortingsmeldinger205  og regjeringens eierskapspolitikk206 uttrykker staten for-

ventninger til næringslivets samfunnsansvar generelt, med en særlig oppfordring til statsei-

de selskaper om å følge opp forventingene. Forventingene fremstår som rettet mot selskap-

ene sådan, og ikke direkte mot aksjonærene.  

 

Staten forventer at statseide selskaper respekterer grunnleggende menneskerettigheter slik 

de fremgår av internasjonale konvensjoner. Herunder nevnes barns, kvinners, minoriteters 

og urfolks rettigheter.207 Staten går ikke nærmere inn på hvordan selskapene skal følge opp 

denne forventningen eller om noen av bestemmelsene i konvensjonene er mer relevante 

enn andre. 

 

Videre forventes det at de statseide selskapene med internasjonal virksomhet knytter seg til 

FNs Global Compact, setter seg inn i og følger OECDs retningslinjer, legger ILOs åtte 

kjernekonvensjoner til grunn for sin virksomhet og at selskaper av en viss størrelse benytter 
                                                

 
205	  Forvetningene	  rettes	  særlig	  mot	  selskaper	  med	  internasjonal	  virksomhet,	  men	  det	  
fremgår	  i	  St	  Meld	  13	  2010-‐2011	  s	  55	  og	  St	  meld	  nr	  10	  2008-‐2009	  s	  25	  at	  regjeringen	  
forventer	  at	  alle	  norske	  selskaper	  tar	  samfunnsansvar,	  uavhengig	  av	  om	  de	  er	  privat	  
eller	  offetlig	  eid	  og	  om	  de	  har	  sin	  virksomhet	  i	  Norge	  eller	  utlandet	  
206	  Regjeringens	  Eierpolitikk	  2012	  
207	  Meld	  St	  13	  2010-‐2011	  s	  56	  
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den internasjonalt anerkjente rapporteringsstandarden Global Reporting Initiative.208 Nær 

identiske forventinger rettes også mot norske bedrifter med internasjonal virksomhet.209 

 

Staten har også utformet egne prinsipper for statlig eierskap, som retter seg mot statseide 

selskaper, både heleide og deleide. Det fremgår av prinsipp nr 10 at selskapet skal være 

bevisst sitt samfunnsansvar, uten at dette utdypes nærmere.210 Prinsippene suppleres av 

Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse og OECDs retningslinjer for eierstyring 

av statseide bedrifter.211 

 

Det stilles svært mange forventninger til de statseide selskapene gjennom stortingsmel-

dingene og regjeringens eierpolitikk. Flere av forventningene fremstår imidlertid som vage 

og det fremmes ingen forslag til hvordan selskapene kan etterleve forventingene, med unn-

tak av der vises til konkrete standarder som for eksempel OECDs retningslinjer.  

 

For hva gjelder effekten alle disse forventningene som stilles, er nettopp problemet at dette 

er forventninger og ikke krav. Staten poengterer dette selv: ”Statens holdning til samfunns-

ansvar i selskaper der staten er eier, er uttrykt som forventninger og ikke absolutte krav”.212 

I stedet fremhever staten eierdialogen som det viktigste virkemiddelet for å følge opp sta-

tens forventninger til selskapenes samfunnsansvar. 

 

 

                                                

 
208	  Meld	  st	  13	  2010-‐2011	  s	  56	  
209	  St	  meld	  nr	  10	  2008-‐2009	  s	  11	  
210	  St	  meld	  nr	  10	  2008-‐2009	  s	  15,	  meld	  st	  13	  2010-‐2011	  s	  28,	  Regjeringens	  
eierpolitikk	  2012	  s	  58	  
211	  Meld	  st	  13	  2010-‐2011	  s	  48	  
212	  Meld	  St	  13	  (2010-‐2011)	  s	  29	  
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3.3.2 Eierdialog 

Eierdialogen er et uformelt virkemiddel som kan benyttes av alle aksjonærer. I følge staten 

skjer møtene på linje med det som er vanlig mellom selskaper og større investorer. Og mø-

tene skjer innenfor rammene av selskapsretten og rolledelingen mellom eiere, styret og 

selskapsledelsen. Dette innebærer også hensynet til likebehandling av aksjonærer respekte-

res, og at saker som krever tilslutning fra eierne tas opp på generalforsamling. Det fremgår 

av stortingsmeldingen at Nærings- og handelsdepartementet benytter regelmessige kvar-

talsmøtene til å ta opp arbeidet med samfunnsansvar, i tillegg til de årlige møtene med sel-

skapene om samfunnsansvar. På møtene gi staten uttrykk for sine forventinger til selskapet, 

og staten er da særlig opptatt av at selskapene har retningslinjer, rutiner og oppfølging på 

plass for å ivareta samfunnsansvaret.. Der det også er andre aksjonærer i selskapet, må sty-

ret og selskapsledelsen vurdere de ulike aksjonærenes forventinger, og sørge for at også 

minoritetsaksjonærenes interesser ivaretas.213  

 

At staten har valgt å benytte eierdialogen med det enkelte selskap til å gi uttrykk for sine 

forventninger til selskapet om arbeidet med samfunnsansvar, medfører at ingen utover de 

som er til stede på møtene hvordan staten gir uttrykk for forventningene til selskapet. Som 

det fremgår av kap 3.1.7 har staten en rekke andre muligheter til å fremme menneskerettig-

hetene i de statseide selskapene. Det er generalforsamlingen som er den offisielle kanalen 

til å instruere selskapet, og aksjonærene har ingen instruksjonsmyndighet utenfor general-

forsamlingen.214  

 

Videre har staten vært opptatt av å skille mellom de ulike rollene som utøvende myndighet 

og som aksjeeier. 215 Dersom staten ønsker å være tydelig på hvilken rolle de opptrer i, vil 

dette skillet være klarere dersom staten går benytter de formelle mulighetene som fremgår 

av selskapslovgivningen. 

                                                

 
213	  Meld	  st	  13	  (2010-‐2011)	  s	  	  29	  og	  60,	  Regjeringens	  eierpolitikk	  s	  50	  
214	  se	  kap	  3.2	  
215	  se	  kap	  2.2	  	  
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3.3.3 OECDs retningslinjer og opprettelse av kontaktpunktet 

Gjennom medlemskapet i OECD er norske myndigheter forpliktet til å fremme OECDs 

retningslinjer for flernasjonale selskaper.216 Retningslinjene retter seg mot både nasjonale 

og flernasjonale selskaper, og mot selskaper eid av private, statlige og en kombinasjon av 

statlig og privat eierskap.217 Det følger av disse retningslinjene at selskapene skal respekte-

re menneskerettighetene til dem som berøres av virksomheten deres, i samsvar med verts-

regjeringens internasjonale forpliktelser. I forbindelse med arbeidet om oppfølgingen av 

retningslinjene har staten etablert en nasjonalt kontaktpunkt. Kontaktpunktene skal besvare 

henvendelser, gjøre retningslinjene kjent og løse saker eller konflikter i tilknytning til ret-

ningslinjene gjennom dialog med partene.218 

 

Det er en styrke i at retningslinjene gjelder for alle OECD-landene, slik at selskaper som 

etterlever disse kan forutse hva som forventes av deres opptreden, ikke bare nasjonalt. Når 

selskapene som forplikter seg til å følge retningslinjene vil andre aktører i OECD-landene 

vite hva dette innebærer. Videre utgjør retningslinjene om menneskerettighetene de samme 

som i FNs retningslinjer om næringsliv og menneskerettigheter. Dette innebærer at det er 

færre ulike retningslinjer å forholde seg til for selskapene, hvilket kan gjøre terskelen lave-

re for selskapene til å vedta disse. 

 

Det norske kontaktpunktet er ingen juridisk instans, men skal legge til rette for å løse kla-

gesaker om påståtte brudd på retningslinjene gjennom dialog med partene eller utstede en 

egen slutterklæring dersom dialog ikke fører fram.219 At det foreligger et slikt klageorgan 

                                                

 
216	  Se	  kap	  2.4	  
217	  OECD	  guidelines	  for	  multinational	  enterprises,	  Chapter	  1,	  Concept	  and	  principles	  
paragraph	  4	  
218	  St	  meld	  nr	  10	  2008-‐2009	  s	  61	  
219	  http://www.regjeringen.no/nb/sub/styrer-‐rad-‐
utvalg/kontaktpunkt_naringsliv/oecd_ncp.html?id=669910	  
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skiller OECDs retningslinjer fra andre tilsvarende retningslinjer. Selv om retningslinjene er 

frivillige for selskapene og ikke kan håndheves rettslig, er retningslinjenes stilling styrket 

ved at selskapene risikerer å bli klaget inn til Kontaktpunktet dersom de ikke etterlever 

disse. Således står OECDs retningslinjer i praksis sterkere enn FNs retningslinjer for næ-

ringsliv og menneskerettigheter.  

 

Selv om ikke kontaktpunktet er en juridisk instans, medfører organet at selskaper kan bli 

klaget inn for brudd på retningslinjene. Klageadgangen til kontaktpunktet organisert slik at 

det skal være lettere for enkeltindivider og organisasjoner å klage inn selskaper for kon-

taktpunktet enn for ordinære domstoler. Dette styrker således stillingen for de som måtte 

føle seg krenket, og ønsker å levere en klage mot et selskap. Videre vil det at selskapet risi-

kerer negativ oppmerksomhet i forbindelse med at selskapet bli klaget inn for kontaktpunk-

tet være en motivasjon for selskapene til å etterleve retningslinjene. 

 

Retningslinjene er imidlertid  basert på at selskapene slutter seg til disse frivillig, og et 

brudd på retningslinjene medfører ingen konkrete juridiske konsekvenser fra klagepunktet. 

Dersom selskapene slutter seg til retningslinjene og søker å etterleve disse vil det kunne 

bidra til å sikre ivaretagelsen av menneskerettighetene i selskapet, men dette forutsetter jo 

at selskapene slutter seg til retningslinjene. 

 

 

3.3.4 Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (NUES) 

NUES inneholder anbefalinger til selskaper som er notert på Oslo Børs og Oslo Axsess. 

Anbefalingene er i utgangspunktet rette mot selskapenes styrer. Det følger av NUES anbe-

faling nr 1 at styret bør klargjøre selskapets verdigrunnlag og i samsvar med dette utforme 

retningslinjer for etikk og samfunnsansvar. Kjerne i begrepet samfunnsansvar er her blant 
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annet menneskerettigheter. Selskaper som søker opptak ved Oslo børs må bekrefte at sel-

skapet følger NUES-anbefalingen, eventuelt forklare avvik.220  

 

Ved at alle børsnoterte selskaper skal følge anbefalingene for eierstyring og selskapsledel-

se, når anbefalingen ut til mange selskaper og skaper en felles plattform for aktørene. At 

aktørene har en standard å forholde seg til gjør det enklere å etterleve anbefalingene. Anbe-

falingen bygger på et ”følg eller forklar”-prinsipp, Etter regnskapsloven221 § 3-3 b  skal 

selskapet i sin årsberetning redegjøre for selskapets prinsipper og praksis for foretakssty-

ring, og eventuelle avvik fra dette. Følge eller forklar prinsippet medfører at selskapet må 

ta stilling til om de skal utforme generelle retningslinjer om etikk og samfunnsansvar, og 

eventuelt forklare dersom de velger å ikke utforme slike retningslinjer. Anbefalingen kre-

ver imidlertid ikke noe mer enn en retningslinje om etikk og samfunnsansvar, og ut fra det-

te kan ikke hensynet til menneskerettighetene i selskapet ansees særlig styrket. 

 

3.3.5 Ny regnskapslov § 3-3 c 

Det har nylig blitt fremmet og vedtatt222 en ny bestemmelse § 3-3 c i regnskapsloven som 

pålegger store foretak å redegjøre blant annet for hva selskapet gjør for å integrere hensynet 

til menneskerettigheter i sine forretningsstrategier, i sin daglige drift og i forholdet til sine 

interessenter.  

 

Bestemmelsen pålegger ikke selskapet å faktisk integrere menneskerettighetene i selskaps-

driften. Store foretak er her kun pliktet å redegjøre for hvilke tiltak selskapet benytter for å 

integrere hensynene i bestemmelsen. Dette kan være retningslinjer, prinsipper, prosedyrer 

og standarder. Det skal også opplyses dersom selskapet ikke har iverksatt slike tiltak. 

 

 
                                                

 
220	  NUES	  28.	  Oktober	  2012	  
221	  Lov	  om	  årsregnskap	  mv.	  (regnskapsloven)	  av	  17.	  Juli	  1998	  
222	  LOV	  2013-‐04-‐09	  nr	  44:	  Lov	  om	  endringer	  i	  regnskapsloven	  og	  enkelte	  andre	  lover	  
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4 Avslutning 

 

I avhandlingen har jeg besvart spørsmålet jeg stilte innledningsvis, om staten i rollen som 

aksjonær har de samme menneskerettighetsforpliktelsene som statens som utøvende myn-

dighet.  

 

Etter mitt syn er staten som aksjonær forpliktet av menneskerettighetskonvensjonene. Sta-

tens menneskerettighetsforpliktelser påhviler staten både der staten utøver indirekte og di-

rekte styring. Dette innebærer at statsråden både må sikre og respektere menneskerettighe-

tene også i rollen som aksjonær. Om plikten til å sikre menneskerettighetene gjennom å 

aktivt fremme disse er uklart. 

 

Videre har jeg gjort rede for hvilke muligheter staten som aksjonær har til å ivareta hensy-

net til menneskerettighetene i selskapene, og til sist har jeg gjort rede for hvordan staten 

søker å sikre mot krenkelser av menneskerettighetsbrudd av næringslivet.  

 

Det viser seg at staten som aksjonær ikke har brukt de mulighetene jeg redegjør for i kap 

3.2. I stedet benytter staten eierdialog og uttrykker forventninger til selskapene. Det kan 

derfor reises spørsmål om de tiltakene staten i dag har iverksatt er tilstrekkelige til å oppfyl-

le gjennomføringsplikten til å sikre menneskerettighetene. Særlig da staten som aksjonær 

har mange muligheter til å utøve direkte styring gjennom generalforsamlingen. Det er her 

også verdt å ha i mente at menneskerettighetene er minimumsrettigheter. Hvorvidt tiltakene 

er tilstrekkelige vil ikke vises før det foreligger eventuelle menneskerettighetsbrudd av næ-

ringslivet, og menneskerettighetsdomstolen må vurdere om staten har oppfylt sine konven-

sjonsplikter.
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