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1. Innledning 

1.1 Rettskilder og metode 

Oppgaven redegjør for corporate governance prinsipper i norske børsselskaper og forholdet til 

allmennaksjeloven. I min struktur ønsker jeg å stille opp corporate governance anbefalinger 

og prinsipper for å se hvordan de kommer til anvendelse i norsk selskapsrett.  Både allmenn-

aksjeloven og Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har bestemmelser om 

regulering av styret, styrets sammensetning og oppgaver.   

Utgangspunktet for fremstillingen er allmennaksjelovenes kapitel 6, NUES prinsipper, 

G20/OECD Principles of Corporate Governance, norsk og internasjonal litteratur om tema 

corporate governance. Juridisk litteratur er en viktig rettskildefaktor.  

Norge er gjennom EØS-avtalen forpliktet til å bringe sin selskapslovgivning i samsvar med de 

krav som EU stiller, og jeg vil derfor vise til EU direktivene der disse kan belyse rettsstilling-

en på området corporate governance. 

1.2 Begrepsavklaring 
Som en konsekvens av finanskrisen og finansskandaler har debatten om corporate governance 

fått oppmerksomhet både hos norske investorer og mediebildet.1 

Corporate governance blir definert som mekanismer for styring av selskaper gjennom direkti-

ver, selskapsrett, styret og andre og forholdet mellom selskapets aksjeeiere, styret og ledelse, 

som skal blant annet sikre tillit mellom selskaper og markeder. Det kan også defineres som 

grunnleggende egenskaper ved et system som regulerer kontroll og styringen av et selskap. Et 

spørsmål som ofte skal løses er hvordan skal en liten gruppe mennesker lede et stort selskap, i 

tillegg til retningslinjer for selskapsledelse, med mål og kontroll for gjennomføring av disse 

målsetninger. 

Corporate governance vil kunne ha forskjellige definisjoner; for ledelsen og ansatte i nærings-

livet vil corporate governance handle om styret mens for investorer vil forholdet mellom sel-

skapet og aksjeeiere kanskje ha størst betydning.  

Mesteparten av corporate governance forskning kommer fra USA og analyserer store ameri-

kanske selskaper, dermed er det vanskelig å få norsk perspektiv på temaet. I tillegg har corpo-

rate governance teori og praksis endret seg betydelig etter finanskrisen. I Norge definerer 
 

1 Lund (innledning) 
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Bøhren corporate governance som eierstyring siden ledelsen skjer med delegert styringsrett 

fra eierne via styret. Det grunnleggende i corporate governance er koplingen fra daglig leder 

og oppover til styret og eierne. Eierne peker ut styret som velger og kontrollerer ledelsen, og 

eierne skal sikre avkastning av investorers penger. 2 

Oslo Børs beskriver corporate governance på følgende måte på sine hjemmesider: 

«Eierstyring og selskapsledelse (corporate governance) dreier seg i stor grad om mekanisme-

ne i triangelet mellom eierne, styret og ledelsen i et selskap. Corporate governance handler 

også om forholdet til andre enn eiere, som ansatte, kreditorer, lokalsamfunn og andre som 

selskapene har sitt forhold til.» 3 

For å sikre effektiv corporate governance er det nødvendig med regulatorisk grunnlag som 

ulike aktører kan rette seg etter. Det vil involvere ulike elementer slik som lovgivning, prin-

sipper, selskapspraksis som er resultat av enkeltes land historie og tradisjon, og som også 

dermed betyr at corporate governance varierer i ulike land. 

I tillegg har samfunnsutvikling betydning for definisjonen av corporate governance og inves-

torer har utvidet begrepet ettersom det har blitt betydelig større fokus på selskapets samfunns-

ansvar de siste årene. 

Corporate governance kobler dermed sammen mange ulike elementer slik som eierstruktur, 

styresammensetning, finansiering og regulering, med selskapets evne til å skape verdier, in-

spirert av prinsipal agent teorien.4  

Prinsipal-agent-teori er «en samfunnsøkonomisk teori om hvordan en ved hjelp av ulike in-

sentiver kan få samsvar mellom målene til eieren (prinsipalen) og den ansatte (agenten).»5 

Aksjonærene oppfattes som prinsipaler og ledelsen som deres agenter. Ledelsen i liten grad 

antas å bli disiplinert gjennom markedsmekanismen, og har muligens tilgang til informasjon 

som aksjonærene ikke har, og dermed er det stor sannsynlighet for at de vil følge andre mål-

settinger enn de som er i aksjonærenes interesser. For aksjonærene er problemet hvordan de 

kan sørge for at ledelsen foretar valg som er i samsvar med aksjonærenes kortsiktige og lang-

siktige interesser.6 
 

2 Bøhren 2011 s.16 
3 Dyvik  
4 Bøhren 2011 s.38 
5 Definisjon fra Store Norske Leksikon 
6 Andersen 2003 punkt 3.1  
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Utgangspunktet for modellen er at selskaper skal skape størst mulig verdi for sine eiere i form 

av maksimal lønnsomhet. Modellen argumenterer med at det også er samfunnsøkonomisk 

optimalt med høy produksjon til lave priser siden lave priser også kommer forbrukere til gode. 

På den måten bidras det med å skape velferd for samfunnet.7 

Institusjonelt eierskap nevnes flere ganger i oppgaven, og institusjonelle eiere består primært 

av banker, finansieringsselskaper, forsikringsselskaper, verdipapirfond, pensjonsfond, private 

equity-fond og andre investeringsselskaper.8 

Regulering kommer i bølger som svar på kriser, og kan redusere faren for tilsvarende skanda-

ler eller kriser. Samtidig er det krevende å regulere eierstyring fordi eierutøvelse har så mange 

dimensjoner, spesielt når det utøves innenfor kompliserte og uoversiktlige selskapsstrukturer.9 

1.3 Videre fremstilling 

Oppgaven behandler spørsmålet om corporate governance (eierstyring og selskapsledelse), 

sammenheng med både allmennaksjeloven, NUES, OECD, EU direktiver, aksjeeiernes rolle, 

og til slutt samfunnsansvar. Nærmere bestemt er oppgavens mål å lage en fremstilling av cor-

porate governance utfordringer og reguleringer på selskapsrett området og å kartlegge gjel-

dende rett. 

I det første kapitlet vil jeg lage en generell framstilling med begrepsavklaring. Videre skal jeg 

lage mer detaljert framstilling av de ulike corporate governance organer, lovgivning, anbefa-

linger og utfordringer 

Oppgaven avgrenses mot andre selskapsformer enn allmennaksjeselskap og tilsvarende uten-

landske selskaper. 

 

 

 

 

 

 

 
7 Bøhren 2011 s.198 
8 Bøhren 2013 
9 Bøhren 2011 s.97-99 
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2. Selskapets formål  

Det gjelder ikke samme syn på selskapets formål i USA og Skandinavia. I USA eksisterer 

selskaper hovedsakelig for å maksimere profitt, mens i Skandinavia, Europa og flere asiatiske 

land har selskaper flere formål. Mål om avkastning kan noen gang vike for hensyn som mind-

re forurensing og samfunnsansvar, og dermed er samfunnsansvar mye større del av corporate 

governance i Europa enn i USA. 10 

Allmennaksjelov §2-2 annet ledd lyder slik: Dersom selskapet ved sin virksomhet ikke skal ha 

til formål å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte, skal vedtektene inneholde bestemmelser om 

anvendelse av overskudd og av formuen ved oppløsning. 

Dermed forutsettes det at selskapets formål er å skaffe økonomisk utbytte og dersom selska-

per ikke har økonomisk formål må det framgå av vedtektene. Mulighet for økonomisk utbytte 

er overordnet formål for aksjonærene. Styrets arbeid vurderes blant annet i forbindelse med 

formål om økonomisk utbytte, samtidig som selskaper skal ivareta samfunnsansvar. For sam-

funnet har gevinstmaksimering nytte på mange ulike måter, arbeidsplasser, skatt, økonomisk 

vekst osv. For å maksimere økonomisk utbytte bør styre bidra med blant annet risikohåndte-

ring og strategiarbeid, samtidig som styret bør følge opp selskapets arbeid med samfunnsan-

svar. 

2.1 Hva er god corporate covernance? 

De siste årene har det blitt økende fokus på god corporate governance som er av interesse for 

hele samfunnet. Det er internasjonal konkurranse om investorers kapital og corporate gover-

nance er av stor betydning ettersom de store børsnoterte selskapene forvalter mye av kapitalen 

i samfunnet. Dersom selskapene ledes på en betryggende måte vil det styrke tilliten til selska-

pene, bidra til verdiskapning og dermed tiltrekke seg kapital. Derfor jobber norske selskaper 

og norske aksjemarkedet med å være attraktive også innenfor eierstyring og selskapsledelse, 

og følger corporate governance anbefalinger. 11 

 

Styret spiller en meget viktig rolle i corporate governance, er pålagt rekke plikter i lovgiv-

ningen og en viktig faktor i studiene av eierstyring og selskapsledelse er samspill mellom sty-

ret og den øvrige ledelsen som daglig leder, revisor og lignende. Samspillet har betydning for 

 
10 Bøhren 2011 s. 27 
11 Harto 2013  s.5  
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hvordan styret utøver oppgaver, og den øvrige ledelsen skal være viktig støttespiller for styre 

for å sikre god organisering av virksomheten. Partene skal både samarbeide og utfordre hver-

andre til å gjøre en god og effektiv jobb, og samspillet mellom eierne styret og ledelsen er 

viktig samtidig som det skal tas hensyn til andre interessenter. 

 

Corporate governance har utviklet seg med tid og etterhvert har det oppstått oppfatninger om 

at styrets oppgaver skal gjøre at de utfordres og tvinges til samarbeid, istedenfor å ha en rela-

tivt ukomplisert og enkel jobb. En av styrets viktigste oppgaver er risikovurdering, og selv om 

dagens teknologi har gjort den oppgaven enklere, så kan systemets svakhet være å kjenne 

igjen systematisk risiko.12 Risikovurdering er en omfattende jobb som består av blant annet 

forståelse hva det er, utforme prosesser, velge de riktige personene som deltar i prosessen, 

uforme tiltak, kontrollere og få regelmessig informasjon om utvikling av vesentlige risikofor-

hold.13 

2.2 OECD  

OECD14 eller Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling er et samarbeidsforum 

for økonomiske og sosiale spørsmål. I OECD analyseres og drøftes økonomiske og sosiale 

problemstillinger.  OECD understreker at eierstyring og selskapsledelse fokuserer på proble-

mer som oppstår som en følge av delingen mellom eierskap og kontroll. Spesielt gjelder dette 

i prinsipalagent-forholdet mellom aksjonærer og ledelsen.15  

OECD har utarbeidet corporate governance prinsipper for investorer, selskaper, aksjemarke-

der og andre som vil utvikle bra corporate governance. Etter finanskrisen ble det langt større 

fokus på corporate governance og OECD prinsipper adresserer problemstillinger som bidro til 

krisen, blant annet at styret ikke oppfylte overvåkningsrolle og fulgte hovedaksjonærenes 

ønsker, noe som også førte til at minoritetsaksjonærenes interesser ble forbigått.  

OECD prinsipper dekker hovedområder for corporate governance: aksjonærrettigheter, styrets 

ansvar, likebehandling av aksjonærer, de ulike interessegruppers rolle i corporate governance 

og informasjon og åpenhet. Andre del består av merknader som forklarer hvordan de ulike 

mål kan nås.  

 
12 Bøhren 2011 s 145 
13 PWC Styreboken 2018 del 4 
14 OECD står for The Organisation for Economic Co-operation and Development 
15 Abrahamsen&Thorsby 2008 Del 4 
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OECD legger blant annet vekt på at forskjellige klasser av aksjeeiere må behandles likt, og at 

det kan finnes andre typer aksjeeiere som har rettigheter basert på lov eller gjennom avtaler, 

som også gjelder for corporate governance institusjoner. Dermed kan spørsmålet være i hvil-

ken grad skal styrets og aksjeeierens makt være regulert for å reflektere eierinteresser. Svar er 

varierende – fra ansattes representasjon i styret som er påkrevd i flere land og internasjonale 

regler for corporate governance av finansinstitusjoner. 16 

OECD angir klare retningslinjer og plikter for styre, og dersom anbefaling følges skal styre 

unngå passiv rolle eller manglende overvåking. Samtidig fungerer prinsipper som anbefa-

linger som kan tilpasses juridiske og økonomiske endringer i samfunnet. Det som er unikt 

med OECD er at prinsippene gjelder over landegrenser og ikke har preferanser for bestemte 

lands lover, og er dermed åpne for forskjellige tilnærminger.  

Etter OECD anbefalinger skal styret oppfylle bestemte hovedfunksjoner, holde seg orientert 

om selskapets økonomiske stilling og motta informasjon fra daglig leder og andre ansatte og 

sikre effektiv risikostyring, og styrets oppgave er blant annet: «Ensuring the integrity of the 

corporation’s accounting and financial reporting systems, including the independent audit, 

and that appropriate systems of control are in place, in particular, systems for risk manage-

ment” 17 

2.3 Styret 
Styret har en langt større og viktigere rolle i Norge enn for eksempel i USA. Forvaltningen av 

selskapet hører under styret, jf. allmennaksjeloven § 6-12 (1). En viktig del av dette er ansva-

ret for selskapets økonomiske stilling.  

Kvaliteten på styreoppgavene er som nevnt blant annet avhengig av informasjonstilgangen. 

Styret skal få regelmessig informasjon om risikostyring og internkontroll, og vesentlige risi-

koforhold for å gjøre oppgaver. I tillegg må styret tilpasse seg til digitalisering og en ny måte 

å kommunisere på siden mye foregår elektronisk.  

 

Allmennaksjeloven har en rekke bestemmelser om kommunikasjonen mellom styret og daglig 

leder, og daglig leder skal minst hver måned gi styret underretning om selskapets virksomhet, 

stilling og resultatutvikling jf. asal § 6-15 (1) Et grunnleggende krav for kommunikasjon mel-

 
16 Belcredi&Ferrarini 2013 s.8-12 
17 OECD s.62 



7 
 

lom styret og resten av ledelsen er at saksbehandlingen skal være betryggende og forsvarlig, 

dermed er ikke bruk av e-post forsvarlig for sensitive opplysninger. 

Mesteparten av forskning på feltet corporate governance er basert på prinsipal agent teori: en 

samfunnsøkonomisk teori om hvordan en ved hjelp av ulike insentiver kan få samsvar mellom 

målene til eieren (prinsipalen) og den ansatte (agenten)18.  

 

Problemet kan dermed oppstå dersom eierne i selskaper har formell kontroll gjennom sine 

eierrettigheter mens den reelle kontrollen ligger hos en ledelse med andre insentiver, og som 

fører til lav verdiskapning. Symptomer på svak eierstyring er blant annet lav effektivitet og 

utbyttehandel, dårlig kommunikasjon mellom ledelsen og eierne og passive eiere utenfor sty-

ret. Ingen av disse symptomene trenger å være alvorlige dersom eierne følger med og griper 

inn mot det de misliker.19 

Markeder eksisterer i et samfunn som endres hele tiden og hvor man kan kjenne igjen noen 

mønstre i økonomi og finans, og et gjentakende mønster har vært periode med kontinuerlig 

vekst, periode med nedgang, periode med analyse og utregning og til sist - regulering. For å 

analysere styrets oppførsel er det viktig med både tid og kontekst, og etter den siste finanskri-

sen og med utvikling av corporate governance har det blitt tydelig at det er nødvendig med 

analyse av styrets oppførsel og opptreden. En corporate governance analyse er kompleks, og 

påvirket av rekke ulike faktorer som skiftende politisk klima, markeder, teknologisk, sam-

funnsmessig og juridisk utvikling. Et hovedfokus har vært å effektivisere mekanismer som 

skal beskytte aksjeeiernes interesser fra styret og ledelsen.20 

 

Allmennaksjeloven har ikke regler om maksimum antall styremedlemmer, og selskapene har 

et stort spenn i antall styremedlemmer, fra tre til tolv. For styreledere kan det være enklere å 

være med i diskusjoner når det er færre styremedlemmer. Tidligere var normen at store styrer 

ble ansett som bedre siden flere medlemmer skulle bidra med økt ekspertise. Store styrer kan 

føre til at medlemmene tenker mer variert, men kan også føre til konflikter og presset til å 

føye seg etter flertallet, noe som tyder på at små styrer er bedre for lønnsomhet.21 Yermack22 

 
18 Definisjon fra Store Norske Leksikon 
19 Bøhren 2011 s. 21 
20 Wright&Keasey 2013 s.135- 154 
21 Bøhren 2011 s 116-119 
22 Yermack 1996 s.185-2011 
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studerte store firmaer fra Forbes og fant i sin forskning bevis for at selskapets prestasjon avtar 

med størrelsen på styret. Selv med små styrer, som i Norge faller lønnsomhet når styret 

vokser.  

 

2.4. Innovasjon og styrets sammensetning 

Eksempel: Styret i Apple i forbindelse med corporate governance. I corporate governance 

sammenheng og med tanke på selskapets styresammensetning. er det vanskelig å begripe 

hvordan Apple er et beundret selskap som blir anset som mest innovativ. 

Apple grunnlegger, den avdøde Steve Jobs la ikke stor vekt på uavhengighet og risikostyring 

da styremedlemmer ble valgt. Det ble lagt større vekt på innovasjon, ekspertise og personlige 

bånd, og styret bestod av blant annet Steve Jobs personlige venner. 23 

Eksempelvis ble en av Disneys ledere valgt inn i styret, ikke på grunnlag av risikovurderinger 

eller uavhengighet, men fordi han hadde ekspertise som var nødvendig for å utvikle Apple 

selskapet videre innen mediebransjen. Valg av styremedlemmer påvirket ikke aksjekurs til 

selskapet som har vokst betydelig i løpet av årene, og generert store gevinster for investorer. 

Etter Steve Jobs død har det ikke blitt store forandringer i styrets sammensetning, selv om det 

ble krevd mer åpenhet. 24 

Apples styre, og utvikling av selskapet kan dermed sette spørsmålstegn ved tradisjonelle cor-

porate governance modellen, om den er komplett og om det burde utvides utover maksime-

ring av profitt og redusering av risiko. I mange selskaper finnes det ikke en kobling mellom 

corporate governance, vekst og innovasjonsprosesser og dermed kan det argumenteres at sty-

ret skal også spille en større rolle i forbindelse med innovasjon og utvikling. For at corporate 

governance mekanismer skal bidra til større vekst kan det også være nødvendig å utvikle nye 

regler og det kan tenkes at styrer kan spiller en mye større rolle i vekst og verdiskapning enn 

det som var tidligere tilfelle.25 

 

 

 

 

 

 
23 McCahery&Vermeulen 2013 s. 301-306 
24 McCahery&Vermeulen 2013 s. 301-306 
25 McCahery&Vermeulen 2013 s. 301-306 
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2.5 Styrets rolle i små bedrifter  
Corporate governance anbefalinger fokuserer på styrets rolle, blant annet overvåkningsrolle 

og agent problemer men det er ikke sikkert samme type tenkning kan anvendes på små bedrif-

ter. I små bedrifter vil det ikke nødvendigvis eksistere stort behov for overvåkning men styret 

kan spille en stor rolle i eierskap og ledelses struktur, dermed må corporate governance diffe-

rensieres for store og små selskaper.  

 

Den viktigste teorien når det gjelder styrets rolle i corporate governance er agent teorien men 

diskusjon i senere tid handler om teorien er altfor snever, og bare gir en delvis forklaring på 

styrets rolle og om det er behov for fler teoretisk tilnærming, med bruk av blant annet psyko-

logiske teorier for å forstå styrets dynamikk og beslutningsprosess. Det finnes andre grupper 

av teorier som fokuserer mindre på styrets overvåkningsrolle og mer på styrets ressurser, noe 

som er anvendelig for små bedrifter. Den type teorier ser anvendelse av kunnskap og ferdig-

heter til å gi råd til ledelsen som hovedoppgaven til styret, og fokuserer på menneskelig kapi-

tal.26 Den type tilnærming som omfatter bruk av flere teorier har vært mest omfavnet av små 

familie bedrifter og små unoterte selskaper som har minimalt med agent problemer siden eier-

skap og kontroll går hand I hånd, og som kan være motiverte av mange ulike faktorer og ikke 

bare profitt. 

 

OECD understreker at ledelse er spesielt viktig i små bedrifter som skal tilpasses raskt til 

marked i endring samtidig som de har begrensede ressurser. I en kanadisk undersøkelse27 ble 

det konkludert at små bedrifter oftere gikk konkurs på grunn av sine egne mangler enn ekster-

ne faktorer, og at hovedårsaken var ledelsen, som manglet breddekunnskap, og erfaring, ikke 

brukte eksterne rådgivere og eksperter, og ikke hadde klare framtidsplaner.  Siden markeder 

hvor små bedrifter opererer blir mer globale er det relevant forskning, som tyder på at styret er 

avgjørende for utvikling av selskapets kortsiktige og langsiktige strategier, at det kan være 

nødvendig for små bedrifter å hente inn eksterne eksperter, og som understreker styrets rolle 

som rådgiver for ledelsen.28 

 
 

 
26 Neville 2013 s.179-193 
27 Failing Concerns: Business Bankruptcy in Canada s. 23-49 
28 Neville 2013 s. 179-193 
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3. Forholdet mellom allmennaksjeloven, corporate gover-
nance og styreansvar 
 
3.1 Lovbestemmelser 

Ifølge de to aksjelovene er styret et påbudt organ mellom generalforsamlingen og ledelsen. 

Regler om styrets forvaltning av selskapet og styrets tilsynsansvar fremgår først og fremst av 

asal. § 6-12 og § 6-13. 29 

Etter asal. § 6-12 skal «styret skal sørge for forsvarlig organisering av virksomheten, fastsette 

planer og budsjetter for selskapets virksomhet og påse at dets virksomhet, regnskap og for-

muesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll»  

Etter asal. § 6-13 kan styret fastsette instruks for den daglige ledelse. Den daglige ledelse om-

fatter ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller stor betydning, jf. asal § 6-

14. Daglig leder skal «minst hver måned, i møte eller skriftlig, gi styret underretning om sel-

skapets virksomhet, stilling og resultatutvikling», jf. asal. § 6-15, og «forberede saker som 

skal behandles av styret i samråd med styrets leder», jf. asal. § 6-21.  Styret skal behandle 

saker i møte, med mindre styrets leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles 

på annen betryggende måte jf. asal. § 6-19. 

Asal. § 6-27 har bestemmelser om styremedlemmers inhabilitet. Et styremedlem kan ikke 

delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for egen del 

eller for noen nærstående at medlemmet anses for å ha personlig eller økonomisk særinteresse 

i saken. Det samme gjelder for daglig leder.30 

Forbudet mot myndighetsmisbruk følger av asal. § 6-28 og styret kan ikke foreta noe som er 

egnet til å gi visse aksjeeiere eller andre en urimelig fordel på andre aksjeeieres eller selska-

pets bekostning. 

Regler om plikt til å etablere revisjonsutvalg for norske allmennaksjeselskaper følger av asal. 

§ 6-41. For andre selskaper med omsettelige verdipapirer notert på norsk regulert marked vil 

tilsvarende krav om revisjonsutvalg følge av børsforskriften § 1. 31 

 
29 NUES s. 36 
30 NUES s.36 
31 NUES s.36 
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Etter asal. § 6-41 kreves det ikke etablering av revisjonsutvalg for mindre selskaper med 

nettoomsetning under 350 millioner, gjennomsnittlig antall ansatte på under 250 og balanse-

sum på mindre enn 300 millioner kroner. I selskaper som er unntatt fra kravet om revisjonsut-

valg etter første punktum, skal styret utføre oppgavene som nevnt i § 6-43. Styreleder som er 

ledende ansatt i selskapet kan da ikke delta i møter hvor styret utfører revisjonsutvalgets opp-

gaver. 32 

Etter asal. § 6-42 kan det i vedtektene fastsettes at det samlede styret skal fungere som selska-

pets revisjonsutvalg dersom styret til enhver tid oppfyller kravene etter første ledd annet 

punktum og annet ledd. Asal. § 6-43 fastsetter revisjonsutvalgets oppgaver.33 

 

3.2 Allmennaksjeloven § 6-12 

3.2.1 Oversikt  

Hovedbestemmelsen om styrets gjøremål er lov om allmennaksjeselskaper § 6-12 første ledd 

første punktum hvor det heter at «styret skal sørge for forsvarlig organisering av virksomhe-

ten». Styret har en plikt til å forvalte selskapet, og uttrykket forvaltning omfatter i utgangs-

punktet all ledelse av selskapet, både driften av forretninger og enhver annen aktivitet. 

Styret har en generell beslutningsmyndighet og rett å forvalte selv, med mindre avgjørelsen 

eksklusivt er lagt til andre organer, og det gjelder også i viktige saker. Utgangspunktet er at 

styret treffe avgjørelsen uten å forelegge saken for generalforsamlingen, men generalforsam-

lingen kan som øverste organ fastsette at visse saker skal forelegges generalforsamlingen.34 

Forvaltning av selskapet består av forskjellige elementer som er presisert i § 6-12. En hoved-

oppgave for styret er å blant annet å overvåke og eventuelt avsette daglig leder, og en del av 

den rollen er likebehandling av eierne. I forhold til selskapets daglige leder har styret en over-

ordnet stilling. Generell bestemmelse om styrets tilsynsansvar følger av asal. § 6–13 (1), som 

pålegger styret å «føre tilsyn med den daglige ledelse og selskapets virksomhet for øvrig». 35 

Ifølge § 6-12 første ledd andre punktum skal styret sørge for forsvarlig organisering av virk-

somheten. Det omfatter organisasjonsstruktur, avgrensning av ansvarsområder og mye mer. 

 
32 NUES s.36 
33 NUES s.36 
34 Andenæs 2016 s 364-366 
35 Andenæs 2016 s 364-366 



12 
 

Styrets ansvar er overordnet. Ifølge § 6-12 annet ledd skal styret «fastsette planer og budsjet-

ter for selskapets virksomhet» Bestemmelsen må anses som en konkretisering av hovedbe-

stemmelsen om at forvaltning hører under styret og, og alle allmennaksjeselskaper plikter å 

utarbeide planer og budsjetter.36 

Ifølge § 6-12 annet ledd annet punktum kan styret fastsette retningslinjer for virksomheten. 

Formulert på den måten med ordet «kan» betyr det at styret ikke har noe plikt. Under styrets 

forvaltningsoppgave hører også å føre kontroll med virksomheten. Styret skal holde seg orien-

tert om selskapets økonomiske stilling, 6-12 tredje ledd. Daglig leder skal minst hver måned 

gi styret underretning om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling etter §6-15. I 

tillegg skal styret danne seg selvstendig oppfatning. 37 

Styret plikter å påse på at selskapets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand 

for betryggende kontroll etter § 6-12 tredje ledd. Plikten innebærer ansvar for styret for sel-

skapets interne kontroll, og må ikke blandes med revisors eksterne kontroll. Styret skal også 

sørge for ekstern revisjon, og det følger av revisorloven §2-1. Det følger av asal § 6-12 fjerde 

ledd første punktum at styret iverksetter de undersøkelser det finner nødvendig for å kunne 

utføre sine oppgaver. 38 

Kravene kan oppsummeres slik at styret har en strategi- og organiseringsoppgave hvor det 

bestemmes hva man vil og hvordan man skal komme dit, og deretter et ansvar for å føre tilsyn 

med at fastsatte mål oppnås og at risikoen og kapitalen til enhver tid er forsvarlig. 39 

Etter asal § 6-13 er styret pålagt å føre tilsyn med den daglige ledelse: «styret skal føre tilsyn 

med den daglige ledelse og selskapets virksomhet for øvrig» og tilsynsplikten er presisert i 

asal. § 6–12 (3), hvoretter styret skal «holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling» 

og «påse at dets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende 

kontroll.»  Forholdet mellom bestemmelsene i §§ 6–12 og 6–13 er ikke kommentert i forar-

beidene, men bestemmelsene er delvis overlappende. Innholdet av styrets tilsynsplikt vil i 

tillegg variere med arten og størrelsen av selskapets virksomhet.  Dermed har styret ansvar 

 
36 Andenæs 2016 s 364-366 
37 Andenæs 2016 s 364-366 
38 Andenæs 2016 s 364-366 
39 Gaudernack 2009 s.4-9  
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både for å forvalte selskapet og kontrollere forvaltningen av selskapet, noe som kan virke ut-

fordrende.40 

Dersom aksjonærene ønsker å utøve eierinnflytelse i et aksjeselskap, vil det dermed være vik-

tig å ha kontroll over styret. Den som har flertallet av stemmene på generalforsamlingen kan 

som regel sikre seg at styret eller flertallet av styremedlemmene består av flertallsaksjonærens 

kandidater.  

3.2.2 Interessekonflikter 

Det finnes mange aktører med interesser i et allmennaksjeselskap, på engelsk: «stakeholders». 

Ledelsen og aksjeeiere har ofte ulike interesser, for aksjeeiere vil det først og fremst dreie seg 

om å få avkastning på sin investering og sikring av gevinst er hovedmotivasjon for å være 

aktiv dersom selskapet drives dårlig, mens ledelsen kan ha andre typer interesser. Det kan 

tenkes at styremedlemmer har personlige ambisjoner som hovedinteresse, ønske om å beholde 

lederverv eller få høyere lønn.41 

I store selskaper hvor aksjonærer med betydelige midler til disposisjon kjøper stor andel av 

aksjene kan det fort oppstå konflikter mellom aksjonærer og styre, og eksempler på slike kon-

flikter er mange. 

Eksempel: Det finnes flere saker hvor store aksjonærer som eide rundt 20-30% av aksjene 

ikke fikk styreplass: 

• Hegnar mot Gyldendal: Trygve Hegnar har ved gjentatte anledninger i flere år krevd 

styreplass i Gyldendal, noe storaksjonæren Erik Must har nektet. Hegnar nådde en ei-

erandel på 30,2 prosent men klarte aldri å kjempe seg til 33 prosent og dermed inneha 

en blokkerende posisjon. Begrunnelsen i saken var at styret skal også være preget av 

godt samarbeid mellom medlemmene, og at det var viktig for Must å beholde Gylden-

dal som en norskeid og uavhengig kulturinstitusjon.  

 

• Fredriksen mot TUI: John Fredriksen var TUIs største aksjonær med 15 prosent av ak-

sjene og har forsøkt i flere år å få en styreplass uten å lykkes Fredriksens krevde i til-

legg om å kaste den sittende styreleder, noe ble stemt ned. Han ble nektet styreplass 

 
40 Lund 2004 punkt 3.1  
41 Lund 2004 punkt 3.2  
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med begrunnelsen at Fredriksen ikke er egnet til å sitte i styret fordi han utelukkende 

har shipping erfaring. 

3.2.3.Hvorfor er styret nødvendig? 

Med tanke på prinsipal agent teori kan det stilles spørsmål om hvorfor styre er nødvendig når 

selskaper har generalforsamling. Det er fortsatt sjeldent at eiere er med i styret i børsnoterte 

selskaper og styremedlemmer flest er agenter. Styret er etter loven den øverste leder for sel-

skapets virksomhet, men samtidig representerer et ekstra agentledd med kostnader mellom 

eierne og ledelse dersom styremedlemmenes interesser ikke faller sammen med eiernes.42 

Samtidig utfører styret oppgave en viktig oppgave, som er å sørge for kontroll og rådgivning 

av ledelsen, på vegne av eierne. Styret har ofte bedre kompetanse enn øvrig ledelse til å utføre 

oppgaver som kontroll og rådgivning. I tillegg kan det enklere for ledelsen å forholde seg til 

styret enn til generalforsamling og det er billigere å betale styre med seks medlemmer enn 

generalforsamlingen med seksti. Eierstyring går fra ledelsen og oppover, ledelsens forhold til 

styret og eierne.43 

3.2.4 Allmennaksjeloven § 8-2 og § 8-4 
Generalforsamlingen er øverste myndighet i allmennaksjeselskaper, og styrets myndighet er 

avgrenset. Kompetansefordeling mellom styret og generalforsamlingen er klar og i allmenn-

aksjelovens kapittel 8, § 8-2 (1) heter det:  

1) Beslutning om utdeling av utbytte treffes av generalforsamlingen etter at styret har 

lagt frem forslag om utdeling eller annen anvendelse av overskudd  

Det er generalforsamlingen som treffer beslutning om hvorvidt bytte skal godkjennes eller 

ikke, og om det skal utbetales lavere utbytte enn foreslått, innenfor den begrensning som føl-

ger av bestemmelsens siste punktum. 44  

 

Generalforsamlingens kompetanse til å fastsette utbytte er dermed avgrenset av styrets for-

slag. I asal. § 8-4 er det imidlertid en spesialbestemmelse som gir tingretten kompetanse til å 

pålegge utdeling av utbytte utover styrets forslag, og hvor urimelighetsvilkår er et sentralt 

 
42 Bøhren 2011 s 105-108 
43 Bøhren 2011 s 105-108 
44 Owe 2016 s.616-617 
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tema. Formålet med bestemmelsen er minoritetsvern, men rettens kompetanse etter § 8-4 er 

imidlertid avgrenset til 5 % av selskapets egenkapital etter balansen.45 

 
3.2.5 Allmennaksjeloven §§ 3-4 3-5 
I asal § 3–5 har lovgiver presisert klare handleplikter for styret slik at ansvaret kan sies å være 

strengere. Ettersom det gjelder begrensning for personlig ansvar ved allmennaksjeselskaper er 

hensynet til kreditorer sterkt vektlagt i lovgivningen. Det skal motvirkes uheldige virkningene 

av ansvarsbegrensningen46 og dette kommer spesielt til uttrykk gjennom asal § 3-4.47 

 

Asal § 3-4 lyder: Selskapet skal til enhver tid ha en egenkapital og en likviditet som er for-

svarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet. Forarbeidene behandler  

innholdet i begrepet forsvarlig egenkapital og likviditet. Bestemmelsens viktigste formål er i 

forarbeidene beskrevet som å gi «selskapets ledelse en påminnelse og en oppfordring til å 

foreta fortløpende vurderinger av selskapets økonomiske stilling, og til å iverksette nødvendi-

ge tiltak»48 

 

Asal § 3-4 retter seg mot styret ettersom forvaltningen av selskapet ligger hos styret. Styret 

har en preventiv funksjon og plikt til å sørge for at selskapet ikke havner i en situasjon hvor 

det ikke lenger har en forsvarlig egenkapital. Eksempelvis ble styrets ansvar i et aksjeselskap 

diskutert i Rt. 1996: 

«Det er styrets ansvar å organisere driften av selskapet forsvarlig. Ansvaret relaterer seg både 

til selskapet og til kreditorene. Organiseringen må sikre at finansinstitusjonene får riktige og 

fullstendige opplysninger, særlig om selskapets inntjeningsmuligheter» 49 

 

Asal § 3–4 skal tolkes skjønnsmessig, på den måten at den retter seg mot styret som har akti-

vitetsplikt og må sørge for forsvarlig egenkapital, men bestemmelsen kan også ha betydning 

for resten av ledelsen. Dersom selskapets egenkapital er lavere enn forsvarlig ut fra risikoen 

ved og omfanget av virksomheten i selskapet og dermed ikke tilfredsstiller kravene i § 3-4, 

inntrer det etter allmennaksjeloven § 3-5 en handleplikt for selskapets styre til å rette på for-
 

45 Truyen 2004 s.323-324 
46 Ot.prp. nr. 23 (1996-1997) s. 13-16 
47 Ot.prp.nr.36 (1993–1994) s. 68 
48 Ot.prp.nr.36 (1993–1994) s. 68 
49 HR-1996-42-A – Rt-1996-742 s.751 
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holdet, eller å foreslå at selskapet oppløses dersom styret ikke finner grunnlag å foreslå tiltak 

eller tiltak ikke lar seg gjennomføre. 50 Asal § 3–5 er dermed en spesialbestemmelse som pre-

siserer styremedlemmenes plikter. Dersom «egenkapitalen er lavere enn forsvarlig ut fra risi-

koen ved og omfanget av virksomheten i selskapet «skal styret straks behandle saken» jf. § 3–

5.  

 

Styret har handleplikt etter § 3-5 som dermed gjelder for hvert enkelt styremedlem, og styrets 

tiltak må ligge innenfor rammer generalforsamlingen angir. Asal § 6–18 lyder: «begjæring om 

gjeldsforhandling eller konkursbehandling for selskapet kan bare fremsettes av styret»  

 

Lovgiver har ar ment å skjerpe styrets ansvar med § 3-5, og bestemmelsen var ikke ment å 

avskjære plikten etter § 6-12.  Innføringen av asal § 3–4 og § 3–5 har dermed skjerpet styre-

medlemmenes plikt til å holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling.  Styrets til-

synsplikt skjerpes blant annet dersom markedet endrer seg dramatisk, selskapet mister viktige 

kunder, og lignende faktorer som fører til ustabil økonomisk situasjon for selskapet. Styret 

skal i utgangspunktet kunne stole på rapporteringer de mottar fra daglig leder og andre. Selv 

om styret kan basere seg på rapporter de mottar, er det styremedlemmene som har ansvaret for 

å sørge for at rapportene inneholder all den informasjon som kreves for å overholde asal § 3–4 

og § 3–5.51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

50 PROP 111 L (2012-2013) s.75 
51 Løvdal 2003 s.472-569 
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4.NUES Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse 
 
4.1 Innledning 
Anbefalingen i Norge fastsettes av NUES, Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse.  

NUES er en privat regulering om eierstyring og en anbefaling, ikke en lovbok, er kun utstedt 

for dette formålet, og gjelder for selskaper på børsen. Prinsipper om eierstyring og selskapsle-

delse har blitt kodifisert gjennom NUES og lovfestet gjennom endringer i selskaps- og regn-

skapslovgivning. NUES er representativ for mange andre anbefalinger i Europa, og har fem-

ten temaområder som dreier seg om styret, eiere og ledelsen, i tillegg til anbefalinger om sys-

temer for risikostyring og internkontroll.  

 

NUES inneholder bestemmelser og anbefalinger som delvis utdyper lovgivningen, og delvis 

går lenger, og NUES går lenger enn loven ved anbefaling om bruk av aksjeklasser og transak-

sjoner med nærstående. 52 NUES er helt sentral i norsk sammenheng, samtidig som noen an-

befalinger har blitt kritisert, spesielt anbefalingen om kun en aksjeklasse: «Anbefalingen går 

ut på at vedtektene ikke bør inneholde noen former for begrensninger som gjelder adgangen 

til å eie, omsette eller stemme for aksjer i selskapet, herunder ved bruk av aksjeklasser.»53 

Anbefaling om en aksjeklasse går lenger enn lovgivningen, og har ikke støtte fra teori eller 

praksis. 

 

NUES er forankret i aksje-, børs-, regnskaps-, og verdipapirlovgivningen. Formålet er at «sel-

skaper i Norge som er notert på regulerte markeder skal ha eierstyring og selskapsledelse som 

klargjør rolledeling mellom aksjeeiere, styre og daglig ledelse utover det som følger av lov-

givningen.» I årsrapporten er det pålagt å utarbeide en redegjørelse for selskapets eierstyring 

og selskapsledelse.  Selskapets eierstyring og selskapsledelse vil utfylle eventuelle retnings-

linjer for virksomheten, jf. allmennaksjeloven § 6-12 og eventuell instruks for den daglige 

ledelsen, jf. asal. § 6-13.54 

 
52 Bøhren 2011 s.97 
53 NUES s.20 
54 https://nues.no/1-redegjorelse-for-eierstyring-og-selskapsledelse/ 
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4.2 NUES og børsen 
Oslo børs er som markedsplass sentral for å bidra til god corporate governance blant noterte 

selskaper, og aktivt medlem av NUES. Børsen har flere tiltak for å oppnå dette og de viktigste 

er: 

• Selskaper som søker opptak til notering ved Oslo Børs, må i søknad om børsnotering 

av aksjer legge ved «Bekreftelse på at selskapet følger Norsk anbefaling for eierstyring 

og selskapsledelse. Dersom anbefalingen ikke følges, skal avvik begrunnes og det skal 

redegjøres for hvordan selskapet innretter seg på annen måte.» 55  

 

• Oslo Børs krever at noterte selskaper årlig skal gi en samlet redegjørelse for selskapets 

eierstyring og selskapsledelse i samsvar med denne anbefalingen.: 

Punkt 7 (1) i Oslo Børs «Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper» tilsvarer pkt. 1 annet 

ledd i NUES: «Selskapet skal i årsberetningen eller i dokument det er henvist til i årsberet-

ningen gi en samlet redegjørelse for selskapets eierstyring og selskapsledelse ...» 

Redegjørelsen skal omfatte hvert enkelt punkt i anbefalingen. Etter de samme reglene skal det 

redegjøres særskilt for avvik fra den norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse og 

begrunnelsen for dette.56 

Selskapet skal dessuten sikre at den årlige redegjørelsen også omfatter opplysningene som er 

påkrevd etter regnskapsloven § 3-3 b: selskapet skal i årsberetningen eller dokument det er 

henvist til i årsberetningen, redegjøre for sine prinsipper og praksis vedrørende foretakssty-

ring. 

 

• Eierstyring og selskapsledelse er et av flere områder som børsen vurderer når selska-

per søker om opptak til notering. Blant annet blir styresammensetning grundig vurdert 

og kan ha betydning for hvorvidt et selskap anses som egnet for notering. 

I tillegg er børsen opptatt av å bringe frem corporate governance perspektiver i samfunnsde-
batten. 57 
 
 
 

 
55 Opptaksregler for aksjer på Oslo Børs punkt 3.4  
56 Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper punkt 7 
57 Dyvik 
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4.3 Comply or explain - følg eller forklar 
Anbefalingen bygger på «comply and explain» prinsipp: følg eller forklar. Det innebærer at 

anbefalingens enkelte punkter enten følges, eller skal selskaper forklare avvik fra anbefa-

lingen. Redegjørelse for selskapets eierstyring og selskapsledelse skal inntas i selskapets års-

rapport. 

NUES lyder: «En samlet redegjørelse vil gjøre det enkelt for markedet å forstå hvordan sel-

skapet har innrettet seg i forhold til eierstyring og selskapsledelse. Redegjørelsen kan imidler-

tid gi henvisninger til mer utførlige opplysninger andre steder i årsrapporten eller på selska-

pets internettsider».58  

 

I den nyeste versjon av anbefalingen, ble det satt inn et krav i regnskapsloven som pålegger 

selskaper i Norge å «redegjøre for sine prinsipper og praksis vedrørende foretaksstyring» jf. 

regnskapsloven §3-3b. Innholdet i "følg eller forklar"-prinsippet er utdypet i kommentarene. 

Anbefalingen går lenger enn regnskapsloven: «For det første skal redegjørelsen omfatte hvert 

enkelt punkt i anbefalingen. Selskapene skal derfor gi opplysninger også om de punktene der 

anbefalingen blir fulgt. Videre skal et selskap som ikke følger anbefalingen – i tillegg til å 

begrunne dette slik loven krever – gjøre rede for hvordan man i stedet har innrettet seg.»59 

Redegjørelsen skal omfatte hvert enkelt punkt i anbefalingen og dersom selskapene ikke føl-

ger anbefalingen skal de derfor gi opplysninger også om de punktene der anbefalingen blir 

fulgt, og forklare avvik. Begrepet har dermed gradvis blitt utvidet til «følg og forklar prin-

sipp» istedenfor «følg eller forklar», ettersom selskapene må følge NUES eller innrette seg. 

Som mange andre corporate governance anbefalinger og prinsipper går NUES langsomt fra 

soft law til hard law og det er ikke usannsynlig flere deler av anbefalingen skal bli lovfestet i 

framtiden. 

 

I tillegg lyder allmennaksjeloven § 5-6 fjerde ledd: «i allmennaksjeselskaper som plikter å gi 

en redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3 b, skal den ordinære generalfor-

samlingen også behandle denne redegjørelsen» 

 
 
 

 
58 NUES s.11 
59 NUES s.11 
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4.4 Styrets rolle 
NUES anbefalingen retter seg mot styret i selskapet, og omtaler styrets arbeid - det er styret 

som har ansvar for at selskapet har god eierstyring og selskapsledelse. 60 NUES omtaler sty-

rets arbeid under punkt 8 og 9 i tillegg til flere andre punkter som berører styrets arbeid i for-

hold til enkeltpunkter. Flere andre punkter i NUES vil være av betydning for styret i dets lø-

pende virksomhet. 

 

Etter allmennaksjeloven har styret ansvar for forvaltningen av selskapet og tilsyn med den 

daglige ledelsen og selskapets virksomhet. Det er dermed styret som har ansvar for hvordan 

selskapet følger opp anbefalingen, og styret skal gi «en samlet redegjørelse for selskapets ei-

erstyring og selskapsledelse» i årsberetningen, eller dokument det er henvist til.61 Sentralt i 

NUES er at styret skal klargjøre forholdet mellom ulike organer, og legge til rette for en ba-

lansert arbeids- og ansvarsfordeling. Styret bør fastsette en gi instruks for den daglige ledelsen 

med særlig vekt på klar ansvars- og oppgavefordeling.62 Styrets effektivitet kan bli påvirket 

av blant annet styrets mangfold og størrelse. Styrets mangfold dreier seg om kjønnsbalanse, 

alder, arbeidserfaring og om ansatte er med i styret.   

 

En av forventningene som følger av NUES anbefalinger til god corporate governance er at 

styrer bør evaluere sitt arbeid og sin kompetanse årlig 63 Styrets oppgaver er mange, som be-

tyr at styret må ha blant annet kompetanse og erfaring for å utføre oppgaver som risikostyring, 

overvåking, og forebygging av kriser. En egenevaluering kan dermed være nyttig for å vurde-

re styrets utførelse av arbeidsoppgaver, og på den måten kan det bidra til styreeffektivitet 64 

 

Likebehandling av aksjonærer er et kjernebegrep innen selskapsretten, og derfor inneholder 

både NUES, allmennaksjeloven og verdipapirhandelloven bestemmelser om dette jf. asal § 4-

1 og § 6-28 og vphl § 5-14. Det er styrets oppgave i å sørge for likebehandling. Ved emisjoner 

følger både allmennaksjeloven og NUES at eksisterende aksjonærer har fortrinnsrett til å delta 

likt ved kapitalutvidelser. NUES lyder: «aksjeeiernes fortrinnsrett ved aksjekapitalutvidelser 

 
60 Harto s.6 
61 NUES s.11 
62 NUES s.33 
63 NUES s.33 
64 Rasmussen 2013 s.77-85 
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kan etter allmennaksjeloven fravikes av generalforsamlingen med flertall som for vedtekts-

endring»65 Styret må i så fall begrunne dette ut fra selskapets og aksjeeiernes felles interesse.  

Emisjonen besluttes av styret på bakgrunn av fullmakt, og i det tilfelle følger det av NUES at 

begrunnelsen for å fravike fortrinnsretten bør fremgå av børsmeldingen som offentliggjør ka-

pitalforhøyelsen. Hensikten er å gjøre det mulig for de øvrige aksjonærer å vurdere begrun-

nelsen samtidig med at emisjonen gjennomføres. 66 

 

Det følger videre av NUES at «Styret bør fastsette instrukser for styret og for den daglige le-

delsen med særlig vekt på klar intern ansvars- og oppgavefordeling»67 Styreinstruksen bør 

inneholde regler for styrets arbeid, saksbehandling og hvilke typer saker skal styrebehandles. 

Instruksen for den daglige ledelsen «bør klargjøre de plikter, fullmakter og ansvar som daglig 

leder har etter de regler som gjelder for virksomheten» og at «daglig leder har et særlig ansvar 

for at styret mottar presis, relevant og tidsriktig informasjon som er tilstrekkelig for at styret 

skal kunne utføre sine oppgaver» Styresakene skal forberedes av daglig leder, i samråd med 

styrets leder.68 

Etter NUES skal styrelederen sikre at styret fungerer godt og at det oppfyller sine forpliktelser 

og styrelederen har et særlig ansvar for at styrets arbeid er godt organisert og drives effektivt: 

«Styrelederen bør oppmuntre til åpen og konstruktiv debatt i styret, og være særlig oppmerk-

som på behovet for at styremedlemmer er faglig oppdatert i forhold til de krav som må stilles 

til et kvalitativt godt styrearbeid. For å sikre uavhengig behandling bør annet styremedlem 

lede diskusjonen i vesentlige saker hvor styreleder er eller har vært engasjert selv.» 69 

 

Etter NUES bør styret sammensettes slik at det kan handle uavhengig av særinteresser. Det 

bør tas hensyn til at styret kan fungere godt som et kollegialt organ. 70  

Dette gjelder i forhold til både majoritetsaksjonærer, selskapets ledelse og forretningsforbin-

delser.  

Styremedlemmene skal ikke opptre som individuelle representanter for ulike aksjeeiere, ak-

sjeeiergrupperinger eller andre interessegrupper. For å bidra til aksjemarkedets tillit til styrets 

 
65 NUES s.17 
66 Harto 2013 s.9 
67 NUES s.33 
68 NUES s.34 
69 NUES s.34 
70 NUES s.28 
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uavhengighet, bør minst to av styremedlemmene være uavhengige av selskapets hovedaksje-

eiere.71  Et slikt prinsipp er spesielt viktig i selskaper med en eller flere kontrollerende aksje-

eiere som i praksis kan avgjøre et styrevalg.  

 

NUES er opptatt av om at styret i selskaper har et forhold til anbefalingen og er engasjert i 

rapporteringen, og erfaringer fra børsen viser at mange selskaper rapporterer om på meget bra 

nivå, at styrene er engasjerte og at det også gjelder for noen mindre selskaper.  

Naturlig nok er rapporteringer fra de største børsnoterte selskapene mer omfattende enn for de 

mindre. Det betyr ikke at eierstyringen og selskapsledelsen systematisk er dårligere i mindre 

selskaper, men at det er muligens synliggjøringen av selskapenes og styrenes engasjement 

som kan forbedres.»72 

 

Forholdet mellom selskapsrett og lovgivning har endret seg i stor grad etter finanskrisen. Selv 

om NUES anbefaling er foreløpig bare en anbefaling og soft law kan det tenkes at flere lover 

etter hvert absorberer anbefalinger og lovgivning formes etter kodens innhold. Flere prinsip-

per for corporate governance har allerede blitt lovfestet gjennom endringer i selskaps- og 

regnskapslovgivning, slik som redegjørelse for foretaksstyring, innføring av krav til revi-

sjonsutvalg, og redegjørelse om samfunnsansvar.73 

NUES arrangerer "Forum for eierstyring og selskapsledelse" hvert år for å informere om sitt 

arbeid og for å bidra til debatt om eierstyring og selskapsledelse.74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
71 NUES s.28 
72 Harto 2013 s.12-13 
73 Klepp&Brun 2014 Avslutning 
74 NUES s.3 
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5. EU perspektiv 
 
5.1 Innledning 
Samspillet mellom selskapsrett og europeisk corporate governance er et komplisert tema, som 

blir enda mer kompleks med tanke på EU dimensjon siden det ikke er alltid passende med 

overnasjonal lovgivning i selskapsrettssaker.  

 

Europeisk corporate governance lovgivning er begrenset, og dens påvirkning på nasjonal lov-

givning er beskjeden i forhold til lovgivning til enkelte land.75 Det har blitt diskutert om det 

skal opprettes felles corporate governance kode for EU, men forslaget ble avvist av EU kom-

misjonen da det ble anset som mer hensiktsmessig å prøve å koordinere de nasjonale initiati-

vene med tanke på en tilnærming på lengre sikt. 

 

Det følger av NUES at i EØS-prospekter ved tilbud om tegning eller kjøp eller opptak til no-

tering på regulert marked skal det opplyses om selskapet følger den nasjonale anbefaling for 

eierstyring og selskapsledelse. Det følger av samme bestemmelse at hvis selskapet ikke følger 

anbefalingen, skal dette angis og forklares.».76  I de fleste europeiske land gjelder lignende 

NUES prinsipper som er frivillige og hvor selskaper ønsker å fremstå som profesjonelle på 

corporate governance området og følger anbefalinger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

75 Birkmose&Neville&Sørensen 2013 s.13 
76 https://nues.no/1-redegjorelse-for-eierstyring-og-selskapsledelse/ 
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5.2 Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2017/828 

Som følge av økende fokus på å utvikle corporate governance i EU har det blitt introdusert 

flere direktiver, og en av de som tidligere ble implementert i norsk lov og førte til mindre end-

ringer i allmennaksjeloven, aksjeloven og verdipapirhandelloven er direktiv 2007/36/EF. 

 

Endringsdirektiv 2017/828 «endrer aksjonærrettighetsdirektiv 2007/36/EF om oppmuntring til 

langsiktig aksjonærengasjement, og 2013/34/EU om visse sider av redegjørelsen for eiersty-

ring og selskapsledelse». Direktiv er følge av «målsetning om å gi enklere regler, styrke ak-

sjeeiernes innflytelse i selskapene, oppfordre til langsiktig forpliktelse fra aksjeeierne og di-

rektivets formål er å legge til rette for at aksjeeierne kan utøve rettighetene som følger med 

aksjene.» Aksjonærrettighetsdirektivet og endringsdirektivet er minimumsdirektiver.77 

 

Som følge av det at finanskrisen ble oppfattet som resultat av overdreven risikotaking som ble 

oppdaget for sent ble det i etterkant lagt stor vekt på lovgivning og regulering på rekke corpo-

rate governance områder, og dermed er også direktivet en følge av at mange aksjeeiere hadde 

støttet ledelsens overdrevne kortsiktige risikotakning.78 Derfor er hovedformålet med direkti-

vene å innføre nye regler som regulerer forholdet mellom mellommenn og øker aksjeeiernes 

og institusjonelle investorers innflytelse i selskapet. 79 

 

De foreslåtte nye reglene som blant annet omfatter endringer til § 8-10 om selskapsfinansierte 

aksjeerverv og endringer i aksjelovene § 3-8 om nærstående avtaler ligger i dag til behandling 

i næringskomiteen.80 Tilleggene er: Selskapets rett til kunnskap om aksjeeiere, mellommenn, 

mer åpenhet om både virksomhet, lønn for ledere, og avtaler som inngås med nærstående. 

Det er Finansdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet som har ansvar for aktuelt 

regelverk, som gjelder for «selskaper som omsetter aksjer i marked, institusjonelle eiere av 

noterte aksjer og tjenesteytere som forvalter slike verdipapir» 81 

 

 
77 Høringsnotat 2019 s.6-9               
78 Fossan-Waage 2019 Bakgrunn 
79 Høringsnotat 2019 s. 5  
80 Fossan-Waage 2019 Ikraftsettelse 
81 Høringsnotat 2019 s.10               
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Direktivet innfører en rett for børsnoterte selskaper til å vite hvem som er selskapets aksjeeie-

re, og det er flere av de samme hensyn som går igjen, hovedsakelig ønske om fokus på sel-

skapets langsiktige resultater.  

I bakgrunnen for direktiv vises det til at «børsnoterte selskaper ofte administreres gjennom 

komplekse kjeder av mellommenn og at kompleksitet er noe som sannsynligvis gjør utøvelsen 

av aksjeeierrettighetene vanskeligere».82 Videre forklares det i fortalen at det er en forutset-

ning for dialog mellom aksjeeierne og selskapet at selskapet er i stand å identifisere sine egne 

aksjeeiere og at institusjonelle investorer og kapitalforvaltere er ofte store aksjeeiere i børsno-

terte selskaper, og er dermed viktige for selskapets langsiktige resultater.83 Bakgrunnen for 

direktiv konkluderer at manglende engasjement fra investorer kan føre til at markedet driver 

selskapene til å fokusere på kortsiktige resultater.84 

 

Dermed ble det bestemt at selskapene ifølge direktivet har rett til å etterspørre aksjeeiernes 

identitet, også der eier er representert ved mellommenn, eksempelvis en bank.  

I tillegg ble det bestemt at «medlemsstatene kan fastsette at selskaper bare kan be om identifi-

kasjon av aksjeeiere som besitter mer enn en viss prosentandel av aksjene eller stemmerettig-

hetene»»85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
82 Høringsnotat 2019 s.5 
83 Høringsnotat 2019 s.5 
84 Høringsnotat 2019 s.6 
85 Høringsnotat 2019 s.12  
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5.3 Økonomiske og administrative konsekvenser 
Allmennaksjeloven har regler som gir aksjeeierne mulighet til å engasjere seg i eierstyring og 

selskapsledelse, og dermed kan noen av direktivenes regler anses som oppfylt:  

Det følger blant annet av allmennaksjeloven §§ 4-4 og 4-5 at allmennaksjeselskapet skal opp-

rette aksjeeierregister som skal være tilgjengelig for enhver og krav til at: «Styret skal utar-

beide en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre le-

dende ansatte» jf. § 6-16a. Departementet foreslår derfor å videreføre dagens regler om aksje-

eierregisteret i allmennaksjeloven, «ettersom dagens regler allerede oppfyller endringsdirekti-

vets krav om hvilke opplysninger selskapet skal gi til aksjeeierne og mellommenn».86 

 

Departementet foreslår i tillegg noen endringer: 

For å sikre langsiktig eierskap i noterte selskaper foreslår departementet i høringsnotatet 

«endringer i allmennaksjeloven, aksjeloven §§ 3-8 om nærstående avtaler, 8-10 om selskaps-

finansierte aksjeerverv og § 5-8a og § 5-8b om elektronisk deltakelse på generalforsamling og 

forhåndsstemming». 87 

Det foreslås videre at «alle allmennaksjeselskaper skal sende elektronisk bekreftelse på at 

stemmen er mottatt når avstemmingen skjer elektronisk. I tillegg skal aksjeeiere som avgir sin 

stemme på generalforsamlingen, ha anledning til å be om bekreftelse på at stemmen ble regi-

strert og tatt med i avstemningen."88 

De foreslåtte nye reglene ligger til behandling i næringskomiteen og det er ikke gitt indikasjo-

ner på når lovforslaget vil iverksettes og fra hvilket tidspunkt endringene vil gjelde. 

 

I tillegg til direktiver foregår det mye arbeid med corporate governance i EU ettersom god 

eierstyring og selskapsledelse kan bidra med å utvikle bærekraftig økonomi og gjøre det mu-

lig for selskaper å ta strategiske steg som er nødvendige for å utvikle nye teknologier og ut-

bedre forretningsmodeller, noe som vil også føre til bedre risikohåndtering og muligens mer 

innovasjon. Press om kortsiktig gevinst fra markeder kan derimot gjøre det vanskelig å lage 

langsiktige strategier for selskaper og EU Kommisjonen har derfor tatt flere steg og laget en 

Action plan om «bærekraftig vekst» for å jobbe mot det som kommisjonen kaller «utilbørlig 

kortsiktighet» Det følger av Action 10 i planen at kommisjonen jobber aktivt med interessen-

 
86 Høringsnotat 2019 s.13 
87 Høringsnotat 2019 s.19 
88 Høringsnotat 2019 s.18 
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ter for å vurdere styrets behov for å utvikle bærekraftige strategier og regler om handleplikt 

for langsiktige interesser.89 

 

6. Styrets uavhengighet  
Styrer har en viktig rolle i corporate governance-mekanismene og en viktig forutsetning for 

utviklingen av god eierstyring og selskapsledelse er å sørge for styrets uavhengighet.  

Uavhengighet er et grunnleggende viktig prinsipp i den norske anbefalingen, og det gjelder 

både for styrets uavhengighet generelt og i forbindelse med eiere, ledelse og forretningsfor-

bindelser.90 

 

Som respons på finanskrisen ble det som nevnt innført rekke reguleringer, og styrets uavheng-

ighet ble et viktig tema etter krisen ettersom det ble oppfattet slik at styrer hadde delvis bidratt 

til krisen. I tillegg åpnet krisen for en internasjonal debatt om corporate governance og risiko-

styring. 

EU Kommisjonens «Green paper on corporate governance» legger stor vekt på styrets uav-

hengighet, men selve konseptet kommer fra USA hvor det er påkrevd med et visst antall uav-

hengige styremedlemmer, og ble lagt stor vekt på det at uavhengige styremedlemmer også er 

eksperter på risikostyring.  Løsning for å effektivisere selskapets risikostyring ble ansett å 

være uavhengige styremedlemmer som kontrollerer og har ekspertise på det området. Fokuset 

på styrets sammensetning, ledelse og lignende ble langt større enn før finanskrisen, og i til-

legg ble det anbefalt at bankene skal ha framgangsmåte for å håndtere konflikter. 

 

Det finnes ingen avgrenset definisjon på styrets uavhengighet men flere corporate governance 

anbefalinger forsøker å lage en liste over kriterier som fører til at styremedlemmer ikke kan 

anses som uavhengige og UK Corporate Governance Code91 lister opp kriterier som: nylig 

ansatt i selskapet, forbindelser med revisorer, andre styremedlemmer og overordnede, godt-

gjørelser fra selskapet og lignende, men det er utfordrende å lage en komplett liste. Til tross 

for økende fokus på tema etter finanskrise har ikke alle oppfattet uavhengighet som noe posi-

 
89 Action Plan 2018: Financing sustainable growth s.11 
90 Rasmussen 2013 s.75 
91 The UK Corporate Governance Code 2012 
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tivt. Styrets uavhengighet er ikke et globalt standard og var for eksempel ikke påkrevd i Japan 

inntil nylig.92 

 

OECD definerer styrets uavhengighet på følgende måte på side 64: 

“In many instances objectivity requires that a sufficient number of board members not be em-

ployed by the company or its affiliates and not be closely related to the company or its man-

agement through significant economic, family or other ties. In others, independence from con-

trolling shareholders or another controlling body will need to be emphasized. This has led to 

both codes and the law in some jurisdictions to call for some board members to be independ-

ent of dominant shareholders, independence extending to not being their representative or 

having close business ties with them” 

OECD understreker i corporate governance prinsipper at styrets sammensetning er varierende 

og praksis varierer fra land til land slik at styrets uavhengighet må forsøke å møte utfordringer 

som oppstår i ulike land og tilpasse seg. OECD har i tillegg forsket på styrets uavhengighet og 

utredet at uavhengighet er innført hovedsakelig med å fokusere på uønskede egenskaper og at 

det kunne ha ført til at positive egenskaper ble forbigått. Dermed kan uavhengighetskravet 

føre til erfarne ansatte og eksperter blir ekskludert. 

 

Allmennaksjeloven oppstiller få krav til styremedlemmenes uavhengighet. Styremedlemme-

nes uavhengighet ivaretar to viktige aksjeeiernes interesser, kontroll med administrasjonen og 

forvaltning av selskapet. For tette bånd mellom styret og administrasjonen kan svekke mulig-

hetene for at styret kan ivareta overvåknings og forvaltningsoppgaver.93 

 

Tradisjonell begrunnelse for at vi har uavhengig styre har vært at styrets hovedoppgave er 

overvåkning, og at de som overvåker må være uavhengige av de som blir overvåket. Akade-

misk ble det oppfattet at uavhengig styre opptrer som surrogater for aksjeeiere for å sikre at 

selskapet blir ledet på en måte som er best for eiernes interesser. Betydning av uavhengighet 

betyr for styrets arbeid viser seg muligens mest i kriser. Det har i tillegg blitt påstått at styre-

medlemmer forhindrer økonomisk kriminalitet og dermed er nyttige ikke bare for selskaper 

men for hele samfunnet.94 

 
92 Ringe 2013 s.408-411 
93 Lund 2004 punkt 4 
94 Ringe 2013 s.408-409 
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6.1 Er styreuavhengighet en bra anbefaling? 

Styret skal være informert og effektivt. Det legges stor vekt på uavhengighet i NUES: «Styret 

bør sammensettes slik at det kan handle uavhengig av særinteresser. Flertallet av de aksjeeier-

valgte medlemmene bør være uavhengige av ledende ansatte og vesentlige forretningsforbin-

delser» 95 NUES anbefaler videre at ledende ansatte bør ikke være medlem av styret. NUES 

anbefaler også at «Minst to av de aksjeeiervalgte medlemmene bør være uavhengige av sel-

skapets hovedaksjeeiere.» 

 

Corporate governance anbefalinger legger stor vekt på styre som er uavhengig av ledelsen, 

ettersom den som kontrollerer og overvåker må være uavhengig av den kontrollerte. Av 

forskning som finnes så langt på området konkluderes det likevel at uavhengighet ikke auto-

matisk fører til større lønnsomhet for selskapet. Manglende lønnsomhet i forbindelse med 

fokus på uavhengighet kan kanskje forklares med det som er styrets viktigste oppgaver -  sty-

ret skal ikke bare kontrollere men også gi råd og stort fokus på uavhengighet kan føre til nega-

tive konsekvenser med å redusere styrets informasjonstilgang og dermed føre til lavere nivå 

av kunnskap om konkurrentene, bransjen og selskapet. Styrets informasjonstilgang kan bli 

begrenset også på den måten at en ledelse som misliker kontroll ikke melder om alt som fore-

går i selskapet og kan føre til at styret mister muligheten å kontrollere ledelsen og gi råd. For å 

øke styrets innsidekunnskap er anbefaling om at styret skal eie aksjer mer fornuftig.96 

 

Ferreira and Kirchmaier analyse97 av styrets karakteristikker i Europa – slik som størrelse, 

uavhengighet og andel kvinner viser at enkeltes land styringsregler er avgjørende for slike 

variabler. Styrets egenskaper er i stadig forandring og finanskrisen har også ført til at styrer i 

selskaper som presterte årlig under krisen krympet i både størrelse og uavhengighet. Det ut-

fordrer forestillinger om styrets uavhengighet som positivt og profitabelt for selskaper.  

Når det gjelder kvotering av kvinner i styrer er det uklart om kvinneandel i styrer er corporate 

governance sak eller likestillingssak. Ettersom styrer med kjønnskvotering finnes kun i Norge 

finnes det ikke nok data eller forskning ennå til å konkludere på spørsmål om selskapets lønn-

somhet i forhold til kvinneandel.98 

 
95 NUES s.28 
96 Bøhren 2011 s.108-110 
97 Ferreira&Kirchmaier 2013 s.191-224 
98 Gerner-Beurle&Schuster 2013 s 27-28 
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Lignende ordninger i andre europeiske land er under utvikling for øyeblikket, noe som vil 

gjøre det enklere å konkludere om sammenheng mellom lønnsomhet og kjønnsbalanse. 

 

6.2. Revisjonsutvalg  

Revisjonsutvalg er regulert i allmennaksjeloven §§ 6-41 til 6-43. EU og OECD er ansvarlige 

for innføring av begrepet som nå er vanlig i de største kapitalmarkedene i verden, og i tillegg 

inneholder NUES-anbefalingen kapittel 9 en anbefaling om etablering av revisjonsutvalg.  

Direktiv 2006/43/EF artikkel 41 pålegger medlemslandene å «regulere forholdet rundt revi-

sjonsutvalg for selskap med allmenn interesse, herunder børsnoterte foretak.» Det følger av 

allmennaksjeloven at revisjonsutvalg skal være underutvalg av styret.99 

 

Som følge av EUs ønske om å styrke revisors uavhengighet har Europaparlamentet og rådet 

vedtatt både en forordning nr. 537/2014 om krav til revisjonen av foretak av allmenn interes-

se, og revisorer, og et direktiv 2014/56/EU om endring av direktiv 2006/43/EF om lovpliktig 

revisjon av årsregnskap og konsoliderte regnskap. Hovedformålet med endringene i revi-

sjonsdirektivet for foretak av allmenn interesse, er «å sette klarere og strengere krav til revi-

sors uavhengighet»100 

 

Det følger av asal § 6-42 at «1) Revisjonsutvalgets medlemmer velges av og blant styrets 

medlemmer. Styremedlemmer som er ledende ansatte i selskapet kan ikke velges til medlem-

mer av revisjonsutvalget.» 

Krav om uavhengighet ble drøftet av Kredittilsynet og Finansdepartementet i forbindelse med 

både rekommandasjon om uavhengige styremedlemmer og NUES anbefaling om ledende 

ansatt i selskapet. Det ble konkludert at «dersom hensikten med å innføre revisjonsutvalg skal 

oppfylles, må dets medlemmer inneha tilstrekkelig kompetanse til å utføre sine oppgaver, og 

dets vurderinger og råd må i størst mulig grad være uavhengig av ledelsen i selskapet» 101 

 

 
99 Deloitte Introduksjon 2019 
100 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/56/EU, sammendrag   
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2014/mai/endringer-i-revisjonsdirektivet/id2434727/ 
101 Ot.prp.nr 78 (2008-2009) s.72 
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Når det gjelder sammenheng med styrets oppgaver ble det konkludert at «beslutninger innen 

området for revisjonsutvalgets funksjoner, blant annet når det gjelder selskapets interne kon-

troll eller risikostyring, vil det etter departementets forslag fortsatt være styret som fatter. 

Dermed er kravene om revisjonsutvalg en presisering av styrets tilsynsansvar, og revisjonsut-

valg er forberedende og rådgivende organ for styret, uten beslutningskompetanse»102 

 
6.2.1 Risikokontroll 
Risikostyring er styrets ansvar, og styret fatter beslutninger, noe som følger av flere bestem-

melser som innebærer at styret må ha oversikt: 

Det følger av regnskapsloven § 3-3a at årsberetning skal inneholde: «opplysninger om finan-

siell risiko som er av betydning for å bedømme foretakets eiendeler, gjeld, finansiell stilling 

og resultat» som skal inneholde «mål og strategier som er fastsatt for styring av finansiell risi-

ko» Liknende krav følger av verdipapirhandelloven § 5-6.  Det innebærer at styret må ha kon-

troll over det som skrives og at det stemmer med underliggende realiteter.   

 

NUES kapittel 9 sier følgende: «Større selskaper skal etter allmennaksjeloven ha revisjonsut-

valg. Det samlede styret bør ikke fungere som selskapets revisjonsutvalg. Mindre selskaper 

bør vurdere etablering av revisjonsutvalg. I tillegg til lovens krav om revisjonsutvalgets sam-

mensetning bør flertallet av medlemmene i utvalget være uavhengig av virksomheten.» 103 

NUES kapittel 10 angir kravene til risikostyring og internkontroll «Styret skal påse at selska-

pet har god intern kontroll og hensiktsmessige systemer for risikostyring i forhold til omfang-

et og arten av selskapets virksomhet. Styret bør årlig foreta en gjennomgang av selskapets 

viktigste risikoområder og den interne kontroll»104 

 

På side 37 i NUES anbefalingenes105 kommentar er det forklart at «anbefalingen om risikosty-

ring og intern kontroll er en presisering av styrets tilsynsansvar» og ikke utvidelse av all-

mennaksjelovens regler. Anbefalingen om risikostyring og internkontroll i NUES er relevant 

 
102 Ot.prp.nr. 78 (2008-2009) s.78 
103 NUES s.33 
104 NUES s.37 
105 NUES s.37 
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for norske styrer. Presiseringen kan i tillegg virke skjerpende fordi styrer kan bli oppfordret til 

å se forbedringsbehov i forhold til tilsynet med risikostyring, regnskap og revisjon.106 

 

Risikostyring og internkontroll er dermed styrets ansvar, styret skal ha oversikt over risiko-

eksponeringen for selskapet, og det er også styret som skal fordele og delegere oppgaver i den 

forbindelse, blant annet til daglig leder. 

Styret skal ha oversikt over kontrolltiltak, kunnskap og system for risikostyring og interkon-

troll. Kompleksitet av oppgaver er avhengig av størrelsen på selskapet eller virksomheten. 

Kravene knyttet til risikostyring og internkontroll er i stor grad er basert på fornuft. Styret skal 

organisere virksomheten forsvarlig, holde seg informert, fastsette mål, og følge med på at 

ledelsen på tilstrekkelig vis kjenner igjen og håndterer risikofaktorer som dukker opp.107 

 

7. Aksjeeiernes rolle 
7.1 Likebehandling av aksjonærer 
For å sikre et effektivt marked er det viktig å sikre at aksjonærer ikke blir forskjellsbehandlet, 

og dermed er likebehandlingsprinsippet et viktig børs-og aksjerettsligprinsipp. 

 

Det følger av asal § 4-1 første ledd at alle aksjer gir lik rett i selskapet mens NUES anbefa-

lingens punkt 4, om likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående går lenger 

enn lovens bestemmelser for å sikre at store eller dominerende aksjonærer ikke beriker seg på 

bekostning av mindre aksjonærer.  

 

Verdipapirhandelloven oppstiller likebehandlingsprinsipp i § 5-14 og «utstedere av finansielle 

instrumenter opptatt til handel på norsk regulert marked,  skal likebehandle innehaverne av 

deres finansielle instrumenter» og børsen har tilsvarende regler i løpende forpliktelser for 

børsnoterte selskaper på Oslo Børs punkt 2.1. «børsnoterte selskaper skal likebehandle inne-

haverne av deres aksjer» 

 

 

 

 
106 Gaudernack 2009 s.5-8 
107 Gaudernack 2009 s.8 
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7.2 Statlig eierskap 
Den norske staten eier nær halvparten av landets næringsvirksomhet og dermed er det særlig 

interessant å forstå eierskap og hvordan det virker. I børsnoterte selskaper ligger Norge på 

toppen i Europa på statlig eierskap og nederst på personlig eierskap. Staten eier cirka en tred-

jedel av de totale verdiene på Oslo Børs. Som en av de største aksjeeiere i de fem største sel-

skapene på børsen Equinor, DNB, Kongsberg Gruppen, Norsk Hydro, Telenor, og Yara har 

staten samme rettigheter og forpliktelser som de andre aksjeeiere, samtidig som det finnes 

rekke forskjeller. Staten henter betydelige inntekter via statlig eierskap, og i 2018 ble det hen-

tet inn rundt 40 milliarder kroner, hvor omtrent halvparten er utbytte, og Equinor ASA er 

største bidragsyter.108 

Hovedprinsipp for statens eierstyring har vært at det er organer med spesiell kompetanse som 

skal utøve den rollen. Statens oppgaver er mange og inkluderer blant annet lovgivning og 

overvåking. Dermed fører det lett til rolleblanding hvor staten fungerer både som aksjeeier og 

lovgiver, og som fører til rekke juridiske problemstillinger, for eksempel i forbindelse med 

kontroll over styre, samfunnsansvar, og slik som regjeringen formulerer det109: potensielle 

konflikter mellom utøvelse av rollen som eier av næringsvirksomhet og utøvelse av statens 

øvrige roller. Kombinasjon av eierstyringsprinsipper og åpenhet kan anvendes for avklaring i 

forbindelse med rolleblanding. 

 

Staten har ikke egne styremedlemmer i selskaper, og statens eierstyring er påvirket av valget 

av styremedlemmer. En av statens hovedoppgaver er å sikre at styret er kompetent og dyktig 

og hovedfokuset har tradisjonelt vært på spesialkompetanse, det er begrenset hvor mye vekt 

kan legges på ikke kommersielle hensyn.110 Regjeringen mener at «det er flere gode grunner 

til at staten bør være eier i ulike selskaper. Begrunnelsene varierer fra selskap til selskap og 

tar utgangspunkt i at statlig eierskap «kan bidra til at samfunnsøkonomiske og samfunnsmes-

sige hensyn ivaretas.»111 

 

Eierskap handler ikke bare om finansiering, og lønnsomheten som tilfaller eier med høy eier-

andel sammen med muligheten til å få avgjørende ord gjennom i generalforsamlingen er vik-

 
108 Sæbø 2018 
109 Meld. St. 27 (2013–2014) s.39. 
110 Bråthen 2018 s.128 
111 Meld St. 27 (2013-2014) s.50 
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tig og kan virke motiverende for en eierinnsats. Hvis en aksjonær har høy eierandel vil man 

sannsynligvis ha stor økonomisk motivasjon til å bruke tid på eierstyring. Et av problemene 

med aksjonærer med store eierandeler er andre mer passive medeiere som også kalles gratis-

passasjerer og som muligens nytter godt av eierstyring innsats til en person, mens de bare 

finansierer. 112 

 

Siden Norge er statlig regulert er kjønnsbalanse og ansatte representanter interessant tema. I 

forbindelse med agentperspektivet og statlig eierskap kan det tenkes at det vil oppstå konflik-

ter mellom eiere og ansatte, men det er også mulig at eierne er tjent med ansatte i styret, for å 

være mindre avhengig av informasjon fra ledelsen, og for å lettere ta beslutninger hvor ansatte 

er delaktige. 113 

7.2.1 Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse 

I 2002 ble statens prinsipper114 for eierstyring og selskapsledelse utformet. Statens corporate 

governance prinsipper definer at staten «opptre på samme vilkår og med de samme rettigheter 

og plikter som enhver annen aksjeeier.»  

Det er lagt stor vekt på likebehandlingsprinsipp som er meget viktig for private eiere ettersom 

staten er en storeier i mange selskaper. For å ikke påvirke andre aksjeeieres rettigheter eller 

økonomiske interesser negativt er det lagt vekt på åpenhet knyttet til statens eierskap. Statens 

eierskap «skal utøves i tråd med selskapsrettens prinsipp om likebehandling av aksjeeiere.» og 

«skal ikke urettmessig medføre andre konkurransevilkår, verken fordeler eller ulemper, sam-

menlignet med selskaper uten statlig eierandel» 115 

Statens corporate governance prinsipper skal gjelde på samme måte som andre prinsipper i 

eierstyring og selskapsledelse og de er i tråd med NUES og OECDs retningslinjer for statlig 

eide selskaper. I NUES finnes det ikke spesialbestemmelser om statens eieskapsrolle, men 

NUES krever at børsnoterte selskaper: «skal gi en samlet redegjørelse for eierstyring og sel-

skapsledelse» og staten som eier forventer at også selskaper som er heleid av staten følger 

anbefalingen der denne passer. 
 

112 Bøhren 2011 s.41-79 
113 Bøhren 2011 s. 111 
114 Statens ti prinsipper for god eierstyring 
115 https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/statlig-eierskap/eierstyring-og-ledelse/id613433/ 
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Staten deltar i Eierforum for institusjonelle investorer og OECDs Corporate Governance 

Committee. I tillegg er det kontakt med andre lands statlige eierskapsforvaltningsmiljøer, spe-

sielt i andre nordiske land. 

7.2.2 Sammenheng mellom eiertype og lønnsomhet 

Spørsmålet som stilles ofte er om det er sammenheng mellom direkte og indirekte eiertype og 

lønnsomhet. Statlig eierskap er alltid indirekte siden det er politikere eller dem de utnevner 

som står for eierutøvelsen på innbyggerens vegne.116 

Blant annet er statlig eierstyring i noen tilfeller billigere enn eierstyring for private organisa-

sjoner ettersom de ofte skriver omfattende, dyre, private kontrakter mens staten kan starte 

med allmennaksjelov og supplere med privatkontrakter.117 

 

Kausalitet kan gå fra lønnsomhet til eierstruktur, staten ble eksempelvis storeier i norske ban-

ker fordi bankene gikk dårlig og trengte kapital, og manglende lønnsomhet tvang fram det 

statlige.  Debatten rundt statlig eierskap dreier seg ofte om privatisering og oppfatning at pri-

vate eiere er flinkere til å drive forretningsvirksomhet - privatisering av statlig virksomhet 

begrunnes med at verdiskapningen blir bedre når privat eierskap overtar for statlig. Den på-

standen har ikke støtte i empirien sannsynligvis har ikke Norge noen finansielle grunner til å 

privatisere.118 

Forskning fra både USA og Norge viser at direkte eierskap kan føre til bedre lønnsomhet, 

mens det ikke finnes direkte sammenheng med de andre eiertypene, og det gjelder uansett om 

indirekte eierskap er statlig eller privat.  

Det finnes derimot også empiriske fakta som tyder på det motsatte, statlig eide selskapene har 

hatt god økonomisk utvikling, og utviklingen er også godt over gjennomsnittet i selskapenes 

bransjer. Selv om det ikke kan konkluderes at lønnsomhet er følge av statlig eierskap er det 

flere mulige faktorer som kan forklare sammenheng mellom statlig eierskap og lønnsomhet 

eller vellykket statlig eierskap– slik som119: skille mellom rollen som eier og regulerende 

 
116 Bøhren 2011 s.59 
117 Bøhren 2011 s. 83-85 
118 Bøhren 2011 s.41-79 
119 Norvik 2014 
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myndighet, at staten styrer som andre eiere gjennom styret, langsiktighet, likebehandling av 

andre aksjonærene, og kapitaltilførsel også i bransjer med høy risiko.120 

 
7.2.3 Utfordringer 
Statlig eierskap tilhører landets innbyggere og er samtidig delegert til næringsministeren som 

delegerer videre og dermed representerer det et eksempel på skille mellom eierskap og kon-

troll som er unikt og ikke sammenlignbar med andre typer eierskap.  

 

Som nevnt blir statlig eierskap diskutert ofte og kritikken dreier seg både om blanding av rol-

ler som eier, regulator og kontrollør og kompetanse til å drive eierstyring. I tillegg kan det 

være særlige utfordringer med usedvanlig stort og spredt eierskap»121 Staten eier en betydelig 

andel av aksjer i store selskaper, dermed kan det kan også være utfordringer med minoritetsin-

teresser som likevel må ivaretas, og eksisterende selskapsstruktur som må respekteres. 

 

Statens prinsipper for eierstyring kan derimot brukes som instruks for styret, men styremed-

lemmer kan ikke bli holdt ansvarlige dersom de ikke innretter seg.  Statens rolle kan i tillegg 

tenkes å være meget uklar i spørsmål om erstatning. Det er uklart om staten kan holdes an-

svarlig dersom aksjeeiere har berettigete forventninger og staten utøver sine rettigheter i strid 

med likebehandlingsprinsippet.   

 

Statens prinsipper for god eierstyring slår fast at aksjeeiere skal likebehandles, og dette omfat-

ter også hvilken informasjon staten som eier mottar fra selskapet og hvilken kontakt det er 

med staten som eier.122 Det kan tenkes at informasjonsutveksling kan være utfordrende i for-

bindelse med så stort eierskap. Informasjonsutveksling og statens kontroll funksjon gjennom-

føres blant annet gjennom eierskapsdialog. NUES angir ikke retningslinjer for kontakt mel-

lom aksjeeiere og selskapet utenfor generalforsamling, mens meld St.27 (2013-2014) tar opp 

blant annet hvordan staten kan gjennomføre slik kontakt mellom staten og selskaper staten 

investerer i. Informasjonsutvekslingen fra selskap til eier kan gjennomføres på mange ulike 

måter, blant annet offentlig tilgjengelig informasjon årlige rapporter, kontaktmøter.123 

 
120 Gitmark 2014 s.8 
121 Bøhren 2011 s.54 
122 St.27 (2013-2014) s.85 
123 St.27 (2013-2014) s.85 
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Som nevnt dreier kritikken av statens eierskap seg ofte om statens rolleblanding, hvor staten 

har plikter og rettigheter som vanlige aksjeeiere på den ene siden og må beskytte offentlige 

interesser på den andre.  Selv om selskaper eksisterer for å maksimere profitt har staten pri-

mæransvar for å sikre alle borgernes velferd og for å beskytte offentlige interesser. Private 

aksjeeiere er frie til å forsøke å maksimere gevinst uten å nødvendigvis ta samfunnsmessige 

eller sosiale hensyn mens det er ikke tilfelle når staten eier aksjer. Staten må utøve sine rettig-

heter som aksjeeier på den måten som best nyttiggjør offentlige interesser.124 Statens eierskap 

er meget velfungerende men det gjenstår mange ubesvarte spørsmål. 

 

7.3 Aksjonæraktivisme 
Noen aksjeeiere ønsker å spille en aktiv rolle i bedriftene de kjøper seg inn i, og det kan ten-

kes at de utfordrer selskapets ledelse på generalforsamlingen eller påvirker styrets sammen-

setning. 

Bøhren hevder i en undersøkelse at «styrets verdiskaping øker dersom større eiere er represen-

tert i styret» Av analysen fremgår det at «styremedlemmer som har profesjonell forretningser-

faring og deltar i flere styrer bidrar til mer verdiskaping». 

Begrepet aksjonæraktivisme har vokst i omfang de siste årene. Investorer er ofte opptatt av 

mål om rask gevinst som kan oppnås ved å restrukturere og effektivisere selskapets kapital-

struktur, og selv om denne typen finansiell manøvrering er ofte kortsiktig kan det likevel føre 

til økt verdi av selskapet, som er gunstig for alle aksjonærer.125 

 

Aksjonæraktivisme handler ofte om å finne forslag til effektivisering av selskapet uten å for-

andre ledelsen, med formål om å maksimere profitt.  Aksjonæraktivisme fører ikke alltid til 

økning i verdi for selskaper, og det kan også tenkes at det påvirker selskapets drift negativt og 

motvirker spesialkompetanse som finnes i styret. Dermed skal avgjørelsen om å være aktiv 

baseres på vekting av ulike faktorer som kostnader og gevinst. Siden kostnader er forutsigbare 

mens gevinst er usikker, og det er dyrt å være aktiv er aksjonæraktivisme i utgangpunktet et 

unntak, og det er derfor vi ikke ser ofte at aksjeeiere bruker sin stemmerett til å påvirke styret 

i selskaper.  

 

 
124 Papadopoulos 2017 s.255-250 
125 Skaugen Del 4 
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Hovedårsaken for at vi ikke ser flere tilfeller av aksjonærer som utfordrer ledelsen er dermed 

sannsynligvis at aktivismen er dyrt: aksjonæraktivisme er dyrt ettersom aksjonæren må kjøpe 

seg en stor nok eierandel til å kunne utøve eiermakt, hente inn gode juridiske råd, muligens 

finansiere en kampanje for å få valgt inn alternative styrekandidater osv. Øvrige aksjonærer 

som kanskje spiller mer passiv rolle vil likevel nyte godt av gevinsten om aktivismen skulle 

føre frem og gi gevinst for alle aksjonærer.126 

 

Grad av aksjonæraktivisme er i tillegg avhengig av type investor. Eksempelvis er hedgefond 

aktivisme ofte beskrevet som offensiv mens strategien til andre typer investorer er ofte defen-

siv, og dermed kan hedgefond være for aktive mens pensjonsfond kan bli kritisert for å være 

lite handlekraftige. Passivt eierskap vil blant annet kunne vise seg gjennom eiernes fravær i 

styrerommet.  Etter finanskrisen ble aktive investorer anset å være positive for verdiskapning 

men det trenges fortsatt spesialisering for å utvikle deres egenskaper.127 

 

Balanse mellom eierskap, kontroll og aktivisme er i tillegg avhengig av hvor store selskaper 

er, i små selskaper vil de fleste aksjeeiere som regel ha kunnskap og erfaring om driften av 

selskapet, delta i generalforsamlingen og godkjenne avgjørelser som blir tatt.  

I store selskaper er aksjeeiere vanligvis ikke like involverte, og deltar ikke på generalforsam-

lingen i like stor grad. I tillegg vil aksjeeiernes rolle variere ut fra det om de eier majoritet 

eller minoritet av aksjene. Minoritetsrollen er ofte mer passiv, det kan være enklere å selge 

seg ut av selskapet dersom minoritetseiere er misfornøyde med hvordan selskapet styres, enn 

å engasjere seg i aksjonæraktivisme, med medfølgende kostnader og utfordringer.128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
126 Aksjerebellens fristelse, Dyrt å være aktiv 2015 
127 Belcredi&Ferrarini 2013 s.39-40 
128 Martinez-Echevarria 2017 s.45-48 
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7.4 Corporate governance forpliktelser til aksjeeiere 
Aksjeeiere kan være involverte i styring av selskapet gjennom generalforsamlingen, men de-

res innflytelse og styringsrett i selskapet er begrenset og deles med styre og andre eiere. 

Noen av teoriene som har formet corporate governance regler har muligens endret selve be-

grepet aksjeeier, siden eierskap av aksjer og eierskap av selskaper ikke reguleres på samme 

måte, mens eierstyring og selskapsledelse har lagt ekstra vekt på selskapsrett og maktbalanse 

mellom de ulike partene.129 

Birkmose definerer formålet med aksjeeiernes forpliktelser i corporate governance på følgen-

de måte «beskytte investerende selskapets interesser og adressere agent utfordringer og kon-

flikter mellom styret, eiere og aksjeeiere.»130 

Corporate governance forpliktelser til aksjeeiere er mer varierende enn økonomiske forplik-

telser siden de ikke bare dreier seg om selskapet, men også om interesser til potensielle inves-

torer som er interesserte i informasjon om hvem kan påvirke eierstyring og selskapsledelse til 

selskapet som de vil investere i. Både selskapet, aksjeeiere og andre parter kan tenkes å være 

interesserte i informasjon om eierskap og kontroll strukturer for å beskytte deres interesser.131 

 

I tillegg finnes det forpliktelser og regler som sikrer aksjeeiernes corporate governance rettig-

heter og samtidig sikrer at utøvelse av deres rettigheter ikke skader selskapets interesser, slik 

som plikten å ikke misbruke rettigheter, stemmerett og rett til informasjon. Målet er å forhind-

re at enkelte aksjeeiere utøver sine rettigheter på en måte som skader interesser til selskapet 

og andre aksjeeiere. Staten, eller selskaper som sikrer offentlige tjenester og andre har også 

forpliktelser i forbindelse med samfunnsansvar. 132 

 

Tradisjonelt har det vært slik at Europeisk kommisjon har vært motvillig til å inkludere corpo-

rate governance i selskapsrett og har heller gjennomført det gjennom soft law og diverse an-

befalinger. Det kan tenkes det endrer seg i framtiden og corporate governance utvikler seg til 

å bli mer regulert av lovgivere. Det kan også tenkes at lovgivere er bedre rustet til å håndheve 

corporate governance plikter.  133 

 
 

129 Martinez-Echevarria 2017 s.30 
130 Birkmose&Möslein 2017 s.9-14 
131 Birkmose&Möslein 2017 s.9-14 
132 Birkmose&Möslein 2017 s.9-14 
133 Birkmose&Möslein 2017 s.9-14 
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7.4.1 Økonomisk perspektiv på aksjeeiernes forpliktelser  
Aksjeeiernes økonomiske forpliktelser er som regel regulert gjennom soft law anbefalinger. 

De to største initiativer har vært The Stewarship Code i UK og EU direktiv 2017/828. The UK 

Financial Reporting Council har publisert en ny revidert UK Stewardship Code som gjelder 

fra 01.01.2020.  

 

Stewardship Code fungerer på samme «følg eller forklar»-prinsippet som NUES og skapelsen 

av koden er en del av mange soft law anbefalinger som har oppstått i de siste årene og som 

forsøker å løse diverse utfordringer, blant annet særegne utfordringer som eksisterer i globale 

markeder og større fokus på samfunnsansvar slik som den nyeste UK koden. 

Mange av de nye soft law anbefalinger er følge av interaksjoner mellom markeder, lovgivere 

og investorer som opererer på et globalt nivå. Aksjeeier forpliktelser er basert på tanken at det 

er ubalanse mellom de ulike partene, som selskapet og andre, som fører til at makt og gevinst 

ikke blir fordelt riktig. Den ideen ble forsterket eter finanskrisen, som har forsterket ideen om 

den type ubalanse i selskaper.134 

 

Den første Stewardship Code som har blitt introdusert i Storbritannia i 2010 har som mål å  

skape bedre dialog mellom aksjeeiere og styrer, og oppfordre til både langsiktighet, åpenhet 

og effektiv corporate governance i selskaper. Selskaper kan velge mellom flere ulike typer av 

corporate governance modeller og stewarship handler om at «steward» er en person som iva-

retar andres interesser, i selskapssammenheng vil det bety at selskapets lederskap skal ivareta 

aksjeeieres interesser. Målet er å løse agent problemer mellom aksjeeiere og selskapets ledel-

se.  

 

De siste årene har vi fått en revurdering av anbefalingens uforpliktende karakter, det har gått i 

retning hardere tilnærming til «stewardship» plikter, og NUES anbefalinger har gått fra «følg 

eller forklar» til langt mer forpliktende «følg og forklar» i praksis. Det er rimelig å anta at 

aksjeeiernes plikter kommer til å utvikles videre og bli mer definerte, noe som også er illus-

trert av den nyeste UK Stewarship koden med flere endringer som går i retning hardere aksje-

eier «stewardship».135 

 
134 Strand 2017 s. 51-54 
135 Payne 2017 s.131-133 
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I tillegg har vi sett at store fond har spilt en viktig rolle som pådrivere av global selskapskapi-

tal, og at det har blitt økende fokus på store fond som forvalter enorme summer. Det inklude-

rer alle typer fond, som statlige, private og hedgefond. Gradvis har aksjeeiersentriske model-

ler blitt absorbert mer i global corporate governance. Det har skjedd en utvikling hvor hedge-

fond har begynt å være mer aktive og pensjonsfond har blitt mer villige til å respondere på 

deres forslag, som har ført til sterkere behov for regulering og beskyttelse av minoritetsrettig-

heter.»136 

 

7.5 Den riktige aktive eierskap 

Etter finanskrisen konkluderte EU kommisjonen blant annet at mye av skylden for skandaler i 

finanssektor kan legges på aksjeeiere som ikke har vært aktive nok, fokusert på langsiktighet 

eller fungert som overvåkeren. Kommisjonen anser kortsiktighet som skadelig for økonomisk 

vekst til selskaper og dermed ble aksjeeiere i etterkant oppmuntret til å være mer aktive i cor-

porate governance, og det ble lagt stor vekt på å promotere langsiktige investeringer. Corpora-

te governance reform Green Paper understreker fokus på langsiktighet med flere punkter, 

blant annet «long-term incentive plans»137 som skal samordnes med selskapets og aksjeeie-

rens langsiktige interesser. For lovgivere er innføring av nye reguleringer og anbefalinger er 

en omfattende og stor oppgave siden aksjeeiere er stor heterogen gruppe med ulike interesser, 

ferdigheter og meninger.  

 

Etter finanskrisen ble det lagt større fokus på å regulere blant annet hedgefond som har blitt 

kritisert for å være kortsiktige investorer som ødelegger langsiktig verdiskapning for selska-

per. Det er utfordrende å regulere hedgefond, spesielt de største, siden de er utelukkende in-

teresserte i gevinst samtidig som de ikke er begrenset til sine porteføljer, ikke må diversifisere 

og har relativt frihet fra strukturelle barrierer. De er ofte aktive eiere som posisjonerer seg 

stort i markedet, ofte eier store aksjeposter og dermed får stor innflytelse over selskaper de 

investerer i. Hedgefond er derimot ofte effektive til overvåkningsrollen og kan også bidra til 

verdiøkning for selskaper på den måten, samtidig som de er kortsiktige investorer som er fo-

kuserte på å utnytte selskapets svakheter og ineffektivitet for å skape gevinst og ikke nødven-

digvis fokuserte på selskapets interesser eller andre aksjeeiere.  

 
136 Chin&Katelouzou 2017 s.136-138 
137 Corporate Governance Reform, Green Paper 2016 s.32  
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Ulike aksjeeiere og investorer kan havne i konflikt på grunn av rekke faktorer, blant annet 

ulik motivasjon og målsetning samt forskjeller i interesser eller kunnskapsnivå. Mange aksje-

eiere har ofte nøytral innvirkning på selskapet de har investert i. Det er utfordrende for aktivt 

eierskap som effektiv corporate governance mekanisme som krever at aksjeeiere aktivt deltar 

i økning av verdien av selskapet.  

Dermed er utfordring å finne mekanismer som promoterer ønsket oppførsel fra aksjeeiere. Det 

problemet kan tenkes løst på flere måter, eksempelvis med intervensjoner i selskapets makt-

fordeling, slik som suspensjon av stemmerettigheter, eller med å etterlate det til markedet å 

suspendere uønsket oppførsel. Suspensjon av stemmerettigheter er tillatt etter amerikansk 

selskapsrett men omdiskutert i Europa. EU Kommisjonen har valgt hovedsakelig å følge den 

andre ruten hvor informasjonen gjøres offentlig og markedet regulerer seg selv. I tillegg har 

kommisjonen innført restriksjoner av short salg og innført gjennomsiktighet for rapportering 

av short posisjoner.138 

 

7.6 EU perspektiv  
I EU har behov for harmonisering, risikostyring og sikring av økonomisk stabilitet ført til 

transformering av flere corporate governance anbefalinger til hard law. Det fører også til be-

hov for harmonisering av regler i større kontekst.  

Europeisk kommisjon anser aktivt aksjeeierskap som en viktig corporate governance meka-

nisme og kommisjonen har tatt flere regulatoriske initiativer til å øke aksjeeier aktivisme og 

forbedre aksjeeiernes rettigheter. Derfor har kommisjonen fokusert på aktivt eierskap for å 

løse problemer med passivitet og forbedre selskapers corporate governance og strategier. 

 

Nye corporate governance normer og anbefalinger skal «sikre økonomisk helse av hele finan-

siell sektor.» 139 Større fokus på langsiktighet og risikostyring er som nevnt en konsekvens av 

finanskrisen hvor det ble ansett sånn at blant annet mangel på kontrollmekanismer, koder, og 

manglende informasjon fra aksjeeiere om sin rolle i selskaper, har ført til overdreven risikota-

king. Det ble lagt større fokus på det at aksjeeiere er en stor gruppe med forskjellige mål stra-

tegier 140 

 
138 Neville 2017 178-187 
139 Chin&Katelouzou 2017 s.148-151 
140 Neville 2017 s.175 
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Den europeiske kommisjonen anser i tillegg aktivt eierskap som viktig disiplinær mekanisme 

ettersom investorer har en viktig governance rolle i selskaper de investerer i, og basert på 

økonomisk teori har aksjeeiere felles interesse som består i gevinstmaksimering, og er dermed 

rustede til å spille rolle som overvåkeren.  

 

Kommisjonens ønske om mer aktivt eierskap er preget av samme problem som ellers oppstår i 

den sammenheng og det er at europeiske aksjeeiere for det meste holder seg passive. I teorien 

kan de utøve aktivt eierskap og på den måten prøve å maksimere selskapets verdi, men prak-

sis har vist at aksjeeiere oftest utøver passivt eierskap hvor de ikke prøver å utøve innflytelse 

og heller selger aksjene dersom de er misfornøyde med driften av selskapet. Det er mange 

årsaker til passivitet, betydelige kostnader, konflikter, mangel på økonomiske insentiver og 

lignende.141 

 
7.6.1.OECD anbefaling 
Det følger av OECD at aksjeeiere skal ha rett å fjerne styremedlemmer og delta i nomina-

sjonsprosessen. I tillegg skal styre gjøre offentligjøre system for godtgjørelser, for å fremheve 

linken mellom godtgjørelse og resultater, og aksjeeiere skal ha mulighet å uttrykke sine me-

ninger om dette: «Shareholders should be able to make their views known on the remunera-

tion policy for board members and key executives. »142 

 

Det følger videre av OECD at metoder for å forbedre corporate governance er blant annet 

bedre dialog direkte med selskapet og bedre koordinering i nominasjonsprosessen og valg av 

styremedlemmer. OECD identifiserer samme problemstilling som ellers med aktivt eierskap 

som er betydelige kostnader og derfor anbefaler OECD at kostnader skal reduseres.  Prinsip-

per foreslår at det skal løftes unødvendige barrierer mellom selskaper og institusjonelle inves-

torer og på den måten sikres dialog. 

 

 

 

 

 
 

141 Neville 2017 s. 176-178 
142 OECD s.18 
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7.7 Aksjonærenes informasjonsplikt 
Aksjonærene er avhengige av informasjon om selskapets virksomhet for å kunne bruke sin 

stemmerett effektivt. Selskapene informerer gjennom forskjellige kanaler, årsberetningen er 

muligens den viktigste kanalen, men informasjon kan leveres på mange ulike måter, blant 

annet gjennom generalforsamlingen, børsmeldinger, nettsider osv. Informasjonsnett er av stor 

betydning og stadig under utvikling og i USA har det blitt foreslått at selskapene skal kunne 

bruke internett til å distribuere informasjon om generalforsamling.143 

 

På motsatt side har det gradvis blitt utviklet delvis informasjonsplikt som gjelder for aksjonæ-

rene. Informasjonsplikt for aksjeeiere kan tenkes å promotere bra corporate governance på 

den måten at andre investorer og aksjeeiere kan se hvem som utøver stor innflytelse på sel-

skapet og muligens bli mer aktive som følge av det. Det kan også bidra til god corporate go-

vernance slik at aksjeeiere som utøver sin rolle aktivt og påvirker driften av selskapet deler 

opplysninger og på den måten gir klarere bilde av eierskap og kontroll systemer. I tillegg kan 

det tenkes at informasjonsplikt virker preventivt for å forhindre innside handel og markeds-

manipulasjon. 

 

Informasjonsplikt må ikke forveksles med ulovfestet lojalitetsplikt som gjelder i kontraktsfor-

hold, og det gjelder heller ikke samme hensyn som ved kontraktsinngåelse hvor partene må 

informere om alle forhold av betydning for avtalen. Aksjeeiere er vanligvis ikke direkte in-

volvert i driften av selskapet og har kun begrenset innflytelse gjennom generalforsamling.  

 

EU har innført flere plikter for aksjeeiere for å promotere bedre corporate governance. Kan-

skje den viktigste regel som ble innført er OECD anbefaling om å informere om kjøp av store 

aksjeposter «Disclosure should include: Major share ownership and voting rights»144 

Dersom en aksjonær blir majoritetseier vil det føre til stemmerettigheter, større innflytelse 

over selskapet og styret, og kan muligens påvirke prising av aksjer. For å promotere god cor-

porate governance er det viktig med informasjonsplikt om store aksjekjøp, majoritetseier kan 

endre selskapets struktur og kan føre til at andre eiere mister innflytelse over styring av sel-

skapet.  

 
 

143 Statens pensjonsfond utland, årsrapport 2005 s.4 
144 OECD s.24 
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Det følger av OECD at transaksjoner med store aksjeeiere skal gjøres offentlige, noe som kan 

virke preventivt – dersom det informeres om transaksjoner med store aksjeeiere på forhånd 

kan andre aksjeeiere utfordre det. Det følger videre av OECD anbefaling at investorer som 

eier store aksjeposter skal informere om corporate governance og stemmepolitikk. Det kan 

tenkes at flere anbefalinger kommer til å bli lovfestet i framtiden og informasjonsplikt kan 

være en av dem. Selv om informasjonsplikt er foreløpig bare anbefaling har noen land formet 

sine regler etter USA, så Tyskland krever for eksempel at aksjeeiere som oppnår mer enn 10% 

av stemmerettigheter skal informere om sine hensikter, strategier, planer om endringer for å få 

flere stemmer eller endre selskapets kapitale struktur.145 

 

Det finnes forskjellige tilnærminger for å gjennomføre slike endringer ettersom corporate go-

vernance er soft law basert. I EU har det vært slik at harmonisering påvirker hvordan med-

lemstater innfører kapital markeds lov med å standardisere status og makt av direktorater an-

svarlige for overvåking og gjennomføring. I forbindelse med informasjonsplikt har det blant 

annet blitt diskutert om aksjeeiere skal bli pålagt å informere om framtidige planer slik at 

andre aksjeeiere kan innrette seg, men det kan tenkes å være særlig utfordrende ettersom det 

er lite hensiktsmessig å innføre sanksjoner for planer som ikke blir gjennomført av ulike årsa-

ker.146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

145 Sørensen 2017 s. 307-318 
146 Sørensen 2017 s.328-329 
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7.8 Bransjeanbefaling for medlemmene av Verdipapirfondenes forening 
Verdipapirenes forening er «en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive 

fondsforvaltning og/eller aktiv forvaltning.» Medlemmer av Verdipapirfondenes forening, 

som inkluderer blant annet Nordea Funds, Storebrand Asset Management og SKAGEN fon-

dene oppfordres til å følge de bransjeanbefalinger som vedtas av foreningens styre. Utøvelse 

av eierskap anbefalingen omfatter «oppfølging av eierrettigheter for kundemidler både innen 

fondsforvaltning og i aktiv forvaltning.»147 

Det følger av anbefalingen at «forvaltningsselskapets retningslinjer for utøvelse av stemmerett 

i samleforskriften og kreditorrettigheter bør ha som mål å ivareta andelseiernes interesser på 

best mulig måte» 

 

Forvaltningsselskapet anbefales videre «å bidra til at prinsippene i NUES blir etterlevd av 

selskap notert i det norske markedet, og som fondene det forvalter har investert i» 

Når det gjelder anbefalt praksis utover gjeldende lovregler for aktiv forvalting anbefales at det 

bør framgå om det er forvalter eller kunde som skal utøve stemmerett i tilknytning til kundens 

forvaltede midler.148 

 
7.9 Valgkomité 
Samfunnet og verdensbildet er i endring, styrets arbeid har fått mer oppmerksomhet de siste 

årene, vi har sett eksempler på manglende tillit til ledelse og styrer, og styreverv har blitt mer 

utfordrende. Styrets sammensetning er avgjørende for hvordan styre vil utføre sine oppgaver, 

og dermed har mange selskaper etablert valgkomiteer som har ansvar for prosessen med å 

nominere medlemmer til styret, bistå generalforsamlingen med å sikre god sammensetning av 

komiteen, og forslaget fra valgkomiteen legges frem for generalforsamling.  

 

Forventinger til valgkomite og betydning har utviklet seg parallelt med økt fokus på eiersty-

ring og selskapsledelse og mer oppmerksomhet på styrets ansvar. Flere selskaper, har oppret-

tet instruks for valgkomite som sikrer at oppgaver ivaretas, og eksempel på selskaper som har 

opprettet gode instrukser er Equinor og Storebrand. I tillegg er selskapets vedtekter sentrale 

ettersom de regulerer rekke forhold som er viktige for komiteer, slik som antall medlemmer, 
 

147 VFF Utøvelse av eierskap https://www.vff.no/bransjeanbefalinger 
148VFF Bransjeanbefalingen s.1-3 https://vff.no/assets/Bransjenormer/Bransjeanbefalinger/Bransjeanbefaling-
ut%C3%B8velse-av-eierskap.pdf 
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perioder, og oppgaver overfor generalforsamlingen. Det er vanlig at valgkomiteen består av få 

medlemmer som ofte velges blant selskapets største aksjonærer.149 

 

Prosessen for innstilling av styremedlemmer er omtalt i OECD i begrenset grad, men det spe-

sifiseres at det er styrets ansvar å sikre en formell og transparent nominasjonsprosess:150 
“The board should fulfil certain key functions, including: Ensuring a formal and transparent 

board nomination and election process”151 

The board has an essential role to play in ensuring that this and other aspects of the nomina-

tions and election process are respected. First, while actual procedures for nomination may 

differ among countries, the board or a nomination committee has a special responsibility to 

make sure that established procedures are transparent and respected. 152 

 

NUES anbefalingen gir detaljerte føringer på hvordan valgkomiteen skal settes sammen: 

«Selskapet bør ha en valgkomité, og valgkomiteen bør vedtektsfestes. Valgkomiteen bør 

sammensettes slik at hensynet til aksjonærfellesskapets interesser blir ivaretatt. Flertallet i 

valgkomiteen bør være uavhengig av styret og øvrige ledende ansatte. Maksimalt ett medlem 

av valgkomiteen bør være styremedlem og bør da ikke stille til gjenvalg til styret. Daglig le-

der eller andre ledende ansatte bør ikke være medlem av komiteen. Valgkomiteens oppgave 

bør være å foreslå kandidater til styret og valgkomiteen og godtgjørelse til medlemmene av 

disse organene.» 153 

Aksjonærfelleskapets interesser blir ivaretatt på flere måter, blant annet slik at selskapet in-

formerer om hvem som er medlemmer i valgkomiteen og angir tidsfrister for å fremme for-

slag til valgkomiteen, og aksjonærer får dermed mulighet til å henvende seg til det organet i 

selskapet som foreslår kandidater. 

 

Bruk av valgkomite har blitt diskutert internasjonalt og selv om det finnes begrenset forskning 

på tema valgkomiteens effektivitet, har noen nordiske og amerikanske forskere påstått at ord-

ning med valgkomité er mest effektiv og ønskelig. Det har blitt argumentert at makten er 

overført fra styre til eiere gjennom bruk av valgkomiteer, og at valgkomité sørger for at inves-
 

149 PWC Valgkomiteboken 2018 s.7-22 
150 PWC Valgkomiteboken 2018 s.10 
151 OECD s.24 
152 OECD s.61 
153 NUES s.25 
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torer har et forum hvor de kan diskutere saker som angår selskapsledelse, og gå i dialog med 

styremedlemmer siden de er ofte også medlemmer av valgkomité.  

 

Bruk av komiteer har dermed blitt oppfattet som vellykket corporate governance ordning, men 

det kan også argumenteres at ordningen er mer fungerende I nordiske land enn USA på grunn 

av strukturelle forskjeller i hvordan styremedlemmer velges i Norge og Sverige. I tillegg har 

man særegen kjønnskvotering I styrer I Norge som påvirker komiteens opptreden. 154 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
154 Andersson 2013 s. 271-272 
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8. Bedriftenes samfunnsansvar  
Samfunnsansvar er i dag et vanlig tema blant investorer, analytikere og media. Kjernen i cor-

porate social responsibility eller bedriftenes samfunnsansvar er hvilket ansvar bedrifter bør 

påta seg for mennesker, samfunn og miljø som påvirkes av virksomheten.155 

 

I en kjent og omdiskutert artikkel fra New York Times skrevet av økonomi- nobelprisvinner 

Milton Friedman argumenterer han at konsernleder jobber for aksjeeiere for å maksimere pro-

fitt i virksomheter som har økonomisk gevinst som formål. Han eller hun opererer som agent 

for eiere og er ansvarlig overfor dem. Hvis samme personen påtar seg andre samfunnsoppga-

ver i fritiden så opererer han som «principal» og ikke agent, samfunnsansvar ligger på indivi-

der, ikke på selskaper, argumenterer Friedman, leder opererer ikke som agent dersom han 

bruker penger istedenfor å la eiere og andre aksjonærer bestemme å bruke økonomiske midler 

selv. Dersom ledere skal bruke selskapets midler på samfunnsansvar så blir de offentlig ansat-

te, og dermed er samfunnsansvar sosialistisk, Friedman sier det slik: «there is one and only 

one social responsibility of business- to increase its profits» 156 Det har skjedd betydelig ut-

vikling i selskapets samfunnsansvar siden 1970, også i USA, og selskaper har beveget seg 

langt fra den type ytterpunkter. 

 

Spesielt de siste årene har samfunnsansvar blitt et tema som får oppmerksomhet både i media, 

næringslivet og har stor betydning for staten som eier. Regjeringen forventer dermed at «sels-

kaper med statlig eierandel arbeider systematisk med sitt samfunnsansvar og at de har god 

risikoforståelse med hensyn til hvordan klimapolitiske tiltak kan påvirke deres virksomhet. 

Statlige selskaper skal være ledende når det gjelder arbeidet for klima og miljø i sin bran-

sje.»157 

Bedriftenes samfunnsansvar skaper bra omdømme for selskaper, noe som igjen fører til profitt 

og dermed lønner seg, og næringslivet har en viktig og stor rolle i forbindelse med bærekraf-

tig utvikling og bærekraftige investeringer.  

 

 

 
 

155 St.meld. nr.10 (2008-2009) s. 7. 
156 Friedman 1970 
157 Meld St.27 (2013-2014) s.11 



50 
 

8.1 Aksjeeiernes rolle 
Fokusskifte i corporate governance, fra aksjeeiernes rettigheter til plikter har også ført til at 

aksjeeiere har en viktig rolle i bedriftenes samfunnsansvar. Aksjeeiernes rolle i selskapets 

samfunnsansvar er blant annet inspirert av stewarship debatt som oppstod i Storbritannia.158 

UK Financial Reporting Council har publisert en ny revidert UK Stewarship Code som gjel-

der fra 01.01.2020. Den nye stewardship koden bygger på den gamle men samtidig reflekterer 

den betydelige samfunnsmessige utviklingen som har skjedd siden på 2012 på området bære-

kraftige og ansvarlige investeringer. 

Det er lagt enda større vekt på langsiktighet og bedriftenes samfunnsansvar. Bedriftenes sam-

funnsansvar er spesifisert I punkt 3 I endringen: «Signatories will be expected to take envi-

ronmental, social and governance factors, including climate change, into account and to en-

sure their investment decisions are aligned with the needs of their clients. » 159 

 

Aksjeeiere er en stor heterogen gruppe som kan påvirke selskapet gjennom generalforsamling, 

og som muligens kan spille stor rolle når det gjelder økt fokus på langsiktighet og bærekraf-

tighet i selskaper.  Utenfor generalforsamling kan aksjeeiere eksempelvis utøve innflytelse 

gjennom privat uformelt møte mellom utvalgte aksjeeiere og styreleder. Selv om de de fleste 

selskaper har integrert bærekraft og samfunnsansvar i sin forretningsstrategi, er det fortsatt 

myer jobb igjen og ansvaret har blitt en langt større del av corporate governance enn før.160 

 

Aksjonærenes minoritets og majoritets rolle er under utvikling og fokuset skal være langsik-

tig, noe som følger både av europeisk kommisjon og OECD: «The corporate governance 

framework should recognize the rights of stakeholders established by law or through mutual 

agreements and encourage active co-operation between corporations and stakeholders in cre-

ating wealth, jobs, and the sustainability of financially sound enterprises» 161  

 

EU kommisjonens definisjon er inspirert av OECD: «Corporate social responsibility is a con-

cept whereby companies integrate social and environmental concerns in their business opera-

 
158 Sjåfjell 2017 s. 377-403 
159 Financial Reporting Council 2019, https://www.frc.org.uk/news/october-2019/revised-and-strengthened-uk-

stewardship-code-sets 
160 Sjåfjell 2017 s. 377-403 
161 OECD s.46 
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tions and in their interaction with their stakeholders on a voluntary basis”162 Langsiktighet 

handler om å skape verdier for aksjonærer samtidig som selskaper bidrar til økt verdiskapning 

ellers i samfunnet. 

 

EU kommisjonen ønsker å avklare institusjonelle eiernes rolle i bærekraftig økonomi ettersom 

forskning viser at bærekraftighet fortsatt ikke er en faktor i investeringsprosessen og derfor 

har kommisjonen tatt steg mot avklaring i Action 7 av planen, og laget forordning forslag163 

for å avklare investors rolle i forbindelse med bærekraftige hensyn. Banker, forsikringsselska-

per og pensjonsfond er viktige for Europas økonomi og samtidig utsatt for risiko i forbindelse 

med mangel på bærekraftige tiltak, derfor har kommisjonen fokusert på inkludering av risiko 

assosiert med klimaendringer i institusjonens risikostyringstiltak. Kommisjonen har derfor 

invitert European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) for å konsultere 

om bærekraftige investeringer for forsikrinsselskaper, og rapport om det vil bli sendt til Euro-

peisk Parlament innen 2021.164 

Kommisjonen har sendt forordning forslag til EU Parlamentet som har blitt godkjent i april 

2019165, og ikke er publisert ennå. Forslaget kommer til å bli publisert før slutten av 2019. 

Forslaget er en følge av corporate governance utvikling som går mot flere aksjeeier forpliktel-

ser i forbindelse med både samfunnsansvar og bærekraftighet, og som retter seg spesielt mot 

store fond, slik som Oljefondet, Klp, Storebrand gruppen. 

 

8.2 Styrets rolle 
Styret som er det høyeste permanente organet i selskaper har en viktig jobb med å integrere 

selskapets samfunnsansvar i daglig drift og å og promotere selskapets interesser.  I daglig drift 

av selskapet kan det oppstå mange dilemmaer og det kan tenkes at det oppstår situasjoner 

hvor styret antar at offentlighet aldri vil få vite om de har nektet å akseptere uetisk lønnsomt 

alternativ, og da vil kombinasjon av lov og etikk tilsi at styret likevel burde velge etisk alter-

 
162 Green Paper on Promoting a European framework for Corporate Social Responsibility 
163 European Commission, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on disclo-

sures relating to sustainable investments and sustainability risks and amending Directive (EU) 2016/2341, 
24.5.2018, COM(2018) 354 final 

164 Action Plan: Financing sutainable growth s.8-9 
165 European Parliament legislative resolution of 18 April 2019 on the proposal for a regulation of the European 

Parliament and of the Council on disclosures relating to sustainable investments and sustainability risks and 
amending Directive (EU) 2016/2341 (COM(2018)0354 – C8-0208/2018 – 2018/0179(COD)), 
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0435_EN.html. 
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nativ, eksempelvis i forbindelse med inngåelse av kontrakter som har miljøskadelige konse-

kvenser. I tillegg kan det oppstå en konflikt mellom mindre økonomiske interesser og større 

samfunnsmessige interesser. I forbindelse med corporate governance reformer og anbefa-

linger har det blitt diskutert om det skal inkluderes en anbefaling om at styret må promotere 

selskapets langsiktige interesser, for at de skal få prioritet over interesser til individuelle ak-

sjeeiere. Selskaper i Norge har integrert bærekraft og samfunnsansvar i sin forretningsstrategi, 

som førte til at det ble en del av styrets oppgaver og selskapets eksterne forretninger.166  

 

Aksjeeiernes profitt er ofte hovedformålet for selskaper og store aksjeeiere kan ha stor makt 

over styre gjennom generalforsamlingen, men det er rom for styret å drive forretninger på en 

bærekraftig måte. For å jobbe mer effektivt med bærekraft kan det tenkes at det kan være 

nødvendig å endre styrets rolle og oppgaver i den forbindelse og utvide styrets handleplikt. 

 

I store selskaper i verden har samfunnsansvar utviklet seg til spørsmål om å utvikle fremtids-

rettede strategier for kjernevirksomheten. Norske bedrifter som Hydro, Storebrand og mange 

andre er eksempler på organisasjoner og virksomheter som arbeider bevisst med problemstil-

lingene, og som ligger langt fremme også i internasjonal sammenheng.167 

 

Det finnes også utfordringer med å inkorporere samfunnsansvar i verdens største selskaper, 

slik som Google. Da Google ble børsnotert var meldingen til investorer at de skal gi 1% av 

selskapets overskudd til veldedige formål, som ble kjent som google.org. Det økte selskapets 

omdømme, men selve prosjektet er omdiskutert i etterkant, da gjenoppfinnelse av veldedighet 

med store midler til disposisjon førte til mange prosjekter som ikke hadde tydelige resulta-

ter.168 Google.org er startup som har ambisiøse mål og det blir interessant å se hvordan det 

utvikles videre i framtiden. 

 

Debatt om samfunnsansvar er en kompleks og nødvendig debatt som også møter en viss mot-

stand fra finanssektoren og hvor det er klart at den gamle måten å drive selskaper ikke er et 

alternativ lenger og vi må søke løsninger. 169  

 
166 Sjåfjell&Sørensen 2013 s. 153-170 
167 Kretuzer 2007 s.101 
168 Strom&Helft 2011 https://www.nytimes.com/2011/01/30/business/30charity.html 
169 Sjåfjell 2017 s.403 
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9. Avslutning 

Jeg har i denne oppgaven laget en oversikt over corporate governance prinsipper i norske 

børsselskaper, og hvordan styrets forvaltningsansvar etter allmennaksjeloven kapittel 6 sams-

varer med prinsipper for corporate governance.  

 

For å forstå corporate governance må man ha forståelse for hvordan styret arbeider og hva 

som er kravene for godt styrearbeid. Det er styret som skal sørge for prosesser som sikrer ver-

diskapningen. Å skape gode rutiner for eierstyring og selskapsledelse er en viktig oppgave 

som de fleste store selskaper i Norge tar seriøst. For børsselskaper er corporate governance av 

ytterste viktighet - både styre og resten av ledelsen skal beskytte verdiskapningen for eierne. 

Styre har mange funksjoner og oppgaver og dermed kan det være vanskelig å gi et klart svar 

på hva som er god eierstyring og selskapsledelse. 

 

Norge er et land med åpent marked, og stor eksportindustri, og internasjonal utvikling, spesi-

elt OECD prinsipper for corporate governance og EU direktiver har hatt klar påvirkning på 

rettsutvikling. 

Dagens anbefalinger er soft law som beveger seg i retning hard law, og i tillegg vil corporate 

governance anbefalinger ha rettskapende effekt, påvirke selskaper ettersom de inkorporerer 

prinsipper i sine vedtekter og domstolene kan lett bli påvirket av corporate governance i for-

bindelse med utøvelse av skjønn. 

Corporate governance er under stadig utvikling, og det er derfor anbefalinger er formulert på 

en måte som er åpen for tolking og tilpasning, anbefalinger skal kunne endres og tilpasses 

med tid. Store institusjonelle investorer og profesjonelle eiere vil sannsynligvis påvirke utvik-

ling videre og det kan tenkes at både styrets oppgaver og formålet med selskaper endres grad-

vis med tid, samtidig som selskapets hovedoppgaver forblir de samme, å skape verdier og 

ivareta interesser til alle parter. 
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