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Styrets og daglig leders ansvar for handlinger under 

finanskriser 
 

Høyesterettsdommer dr. juris Kristin Normann, Norge 

 

 

1 Innledning 

Det oppgitte temaet er nærmere avgrenset til å gjelde godtgjørelsesordninger til styret 

og daglig leder
1
, og referentens innlegg er utarbeidet i samsvar med dette, jf. 

referentens innlegg avsnitt 1 ”Indledning”. Mine kommentarer knytter seg i det 

vesentlige til hans innlegg. EU kommisjonen har imidlertid understreket betydningen 

av å styrke ”corporate governance” i arbeidet med å forhindre fremtidige kriser.
2
 God 

”corporate governance” handler om langt mer enn lederlønninger, og ledelsens ansvar 

under finanskriser omfatter således også en rekke andre forhold. Jeg tar derfor opp 

enkelte andre spørsmål i et avsluttende avsnitt 5. 

Godtgjørelsesordninger som motiverte de ansatte i finansinstitusjoner til å ta 

høy risiko på institusjonenes vegne, er fremhevet som en viktig faktor i oppbyggingen 

av den internasjonale finanskrisen. Dette gjelder særlig ordninger som belønnet 

kortsiktig risikotakning i store, internasjonale finansinstitusjoner, hvis samlede risiko 

spiller en stor rolle for finanssystemet som helhet.  

Forskrift nr. 1507 (fastsatt 1. desember 2010 med endring 20. desember 

2010) som trådte i kraft 1. januar 2011, gjennomfører EUs Kapitalkravsdirektivs 

(CRD III)
3
 krav til godtgjørelsesordninger i finansielle foretak. Direktivet måtte 

gjennomføres i norsk rett, men det er i Norge intet klart svar på det reelle behovet for 

en slik regulering. Finanstilsynet uttalte i pressemelding 3. mars 2010 ved 

oversendelse av forslag til forskriften til Finansdepartementet at ”omfanget av 

bonusordninger i norske finansinstitusjoner er moderat”.  

Media har i mange år satt søkelys på store sluttpakker og høye lønninger i 

næringslivet generelt; særlig i meglerbransjen. Dette kan ha vært egnet til å skape 

inntrykk av at finansbransjens kompensasjonssystemer generelt ikke er i tråd med 

kundenes, eiernes og samfunnets interesser. Debatten om ledelsens godtgjørelser i 

enkelte selskaper er ”umoralsk” høye eller på et så høyt nivå at det ikke tjener 

aksjonærfellesskapets interesse, reiser imidlertid også andre spørsmål enn om de nylig 

vedtatte reglene er velegnet til å motvirke overdreven og kortsiktig risikotakning og 

dermed en ny finanskrise.  

                                                 
1
 Allmennaksjeloven (lov nr. 45 1997) §§ 6-1 og  6-2. Allmennaksjeloven gjelder ”public companies”, 

mens aksjeloven (lov nr. 44 1997) gjelder såkalte ”private companies”. Allmennaksjeloven åpner for at 

et allmennaksjeselskap kan ha flere daglige ledere, jf. allmennaksjeloven § 2-2 nr. 9. Dette er imidlertid 

ikke vanlig i Norge. På tilsvarende måte som i referentens innlegg, omtales styret og daglig leder med 

fellesbetegnelsen ”ledelsen”. 
2
 Se for eksempel Green Paper; Corporate governance in financial institutions and remuneration 

policies; Brussels 2. 6.2010, COM (2010) 284 final , COM (2010) og Green Paper The EU corporate 

governance framework; Brussels, 5.4.2011, COM(2011) 164 final. 
3
 Direktiv 2010/76/EU. 
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Disse generelle utgangspunktene tilsier at man i alle fall i Norge bør utvise 

forsiktighet med å gi reglene anvendelse på foretak som i dag ikke er omfattet. Mitt 

utgangspunkt for debatten er at tiden heller ikke er inne til å foreslå endringer i regler 

som har vært i kraft mindre enn ett år.  

Dagens tema – styrets og daglig leders ”ansvar for handlinger under 

finanskriser” omfatter både ledelsens plikter og de sanksjoner styremedlemmene og 

daglig leder kan ilegges som følge av pliktbrudd. Referentens innlegg dekker begge 

aspekter, og jeg  er enig i at denne tilnærmingen er hensiktsmessig. Jeg er også enig i 

at debatten bør avgrenses til å omfatte finansinstitusjoner og børsnoterte selskaper, og 

slutter meg til referentens begrunnelse på dette punkt.  

 

2 Fastsettelsen av ledelsens godtgjørelse i finansinstitusjoner m.v. 

I dette avsnittet tar jeg opp enkelte av de spørsmålene som referenten drøfter sitt 

innlegg, avsnitt 2 ”Fastsættelsen af ledelsens vederlag”.  

Det norske Finanstilsynet har utarbeidet et rundskriv som beskriver hvordan 

forskrift nr. 1507 vil bli tolket og fulgt opp i tilsynet med de berørte institusjoner.
4
 

Innledningsvis uttaler Finanstilsynet at institusjonene som omfattes, skal ha 

godtgjørelsessystemer som samsvarer med god risikostyring, og som ikke inviterer til 

overdreven risikotaking. Foretaket skal undersøke hvilke effekter ansattes handlinger 

har på foretakets totale resultat på kort og lang sikt. Foretakets resultater fra ulike 

forretningsområder varierer over tid. Både de ansattes og foretakets resultat kan derfor 

være misvisende dersom det ikke måles over en tidsperiode som er lang nok til å 

fange opp fluktuasjoner. Målperioden skal tilpasses foretakets konjunktursyklus.  

Reglene har et særlig fokus på langsiktighet. Jeg er enig med referenten i at 

spørsmålet om ”kriterier for incitamentsaflønning skal understøtte værdiskabelse for 

aktionærene på kort eller lang sigt, … ikke nødvendigvis [er] et spørgsmål om 

enten/eller.”
5
 Jeg er også enig med ham i at ved å benytte en statisk modell for 

beregning av variabel lønn, er det en fare for at kriteriene for fastsettelse av 

godtgjørelse ikke på tilstrekkelig måte kan tilpasses de nye mål som eventuelt blir 

fastsatt for virksomheten i opptjeningsperioden. 

Jeg tilføyer at en ytterligere innvending er at det ikke finnes et entydig svar 

på hvilket tidsperspektiv som er det ideelle. De ulike delene av økonomien beveger 

seg i sykluser med ulik lengde. For eksempel svinger aksjekurser relativt hurtig i 

Norge, mens finanskriser opptrer med ujevne og relativt lange mellomrom. 

Finanstilsynet har påpekt at utfordringen med å bestemme syklusenes lengde, gjør det 

vanskelig å lage insentivsystemer som er langsiktige på den rette måten.   

Referenten har stilt seg kritisk til modellen med en bestemt bindingsperiode 

for aksjer, og til modellen med utskutt utbetalingsperiode for den variable lønnsandel 

med krav om fortsatt oppfyllelse av kriteriene for tildeling i måleperioden.  

Det er mulig, slik referenten argumenter for, at en lengre beregningsperiode 

for den variable lønnsandel, er en bedre modell enn en utskutt utbetalingsperiode med 

krav om fortsatt oppfyllelse for tildeling. Etter mitt syn kan det likevel stilles spørsmål 

                                                 
4
 Rundskriv 11/2011. Den norske forskriften gjelder for ”[h]oldingselskaper i finanskonsern, banker, 

finansieringsforetak, forsikringsselskaper, pensjonsforetak, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper 

for verdipapirfond”, jf. forskriften § 1.  
5
Referentens innlegg avsnitt 2.3 ”Krav til indholdet af aflønningspolitikken”. 
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ved enkelte av de momentene referenten har anført som begrunnelse for sin kritikk; 

blant annet hvilken betydning det bør få at ledelsens godtgjørelse er lønn for ytet 

innsats, og ikke en garanti for virksomhetens fremtidige resultat.  

Det er lett å være enig i at det går et skille mellom betaling for utført arbeid 

og avkastning på innskutt kapital. Ledelsen har et uomtvistelig krav på godtgjørelse 

for sin arbeidsinnsats, og garanterer ikke for foretakets fremtidige resultater. Skillet  

mellom lønn og kapitalavkastning er likevel mindre skarpt ved resultatbaserte 

godtgjørelsesordninger enn skillet mellom fast avlønning og slik avkastning. 

Den grunnleggende problemstillingen innen teori om foretaksstyring er den 

såkalte prinsipal – agent relasjonen. Kompetansen til å treffe beslutninger på 

selskapets vegne er delegert fra eierne (prinsipalen) til lederne (agenten). Agenten har 

typisk ingen eller bergrensede eierinteresser i selskapet. Det er gjennom omfattende 

forskning påvist at slike relasjoner kan gi opphav til interessekonflikter. De operative 

beslutningene ledelsen treffer er ikke nødvendigvis de beslutninger som er mest 

optimale for eierne. Eiernes instruksjons- og overvåkingsmulighet er begrenset, fordi 

de har begrenset kunnskap om selskapet.  

Bruken av lederlønnsordninger som er knyttet til selskapets verdiutvikling 

bygger på en forutsetning om at en slik form for avlønning kan bidra til å redusere 

prinsipal - agent problemet. Selskapets verdiutvikling og resultat henger naturligvis 

nøye sammen. Normalt har eiere som mål å øke avkastningen på investert kapital. 

Ledelsen har gjerne i tillegg personlige mål som kan medføre at de bruker færre 

ressurser på å øke verdien av foretaket enn det eierne ønsker. Insentivordninger kan 

samordne eiernes og ledelsens ønsker ved å kompensere ledelsen for bedriftens 

verdiøkning. En slik målsetting er blant annet kommet til uttrykk i Norsk Anbefaling 

for Eierstyring og selskapsledelse punkt 12 ”Godtgjørelse til  ledende ansatte”; hvor 

det fremgår at retningslinjene for godtgjørelsesordninger ”bør bidra til 

sammenfallende interesser mellom aksjeeierne og ledende ansatte”.
6
 Anbefalingen 

gjelder for selskaper som er notert på regulert marked i Norge. 

Mitt poeng er at formålet med variable – i denne sammenheng resultatbaserte 

avlønningssystemer – nettopp er å redusere skillet mellom den variable delen av 

ledelsens godtgjørelse og eiernes avkastning på innskutt  kapital. At den 

resultatbaserte delen reduseres dersom det etter en nærmere angitt periode viser seg at 

foretaket resultater likevel ikke er så gode, fremstår derfor etter mitt syn ikke som 

særlig betenkelig. Dette gjelder selv om resultatbaserte godtgjørelsesordninger 

primært skal være prestasjonsrelatert. 

Jeg kan heller ikke se at en usikkerhet som knytter seg til utbetalingen av den 

variable delen, er en avgjørende innvending mot ordningen med utskutt utbetaling. 

Etter forskrift nr. 1507 § 4 første ledd skal den faste delen av godtgjørelsen være 

tilstrekkelig høy til at foretaket kan unnlate å utbetale den variable delen. Kravet om 

utsatt utbetaling gjelder i tillegg bare for en del av den variable avlønningen, jf. 

forskriften § 4 fjerde ledd. Etter mitt syn kan en utskutt utbetalingsperiode også være 

positivt, fordi insentivelementene må antas å være sterkere jo lengre avstand det er 

mellom innsatstidspunkt og utbetaling.  

Referenten har også vist til at det ved en modell med utskutt utbetaling av 

den variable del av godtgjørelsen, vil være vanskelig å godtgjøre om det svakere 

                                                 
6
 Norsk Anbefaling Eierstyring og selskapsledelse 21. oktober 2010. www.nues.no  

http://www.nues.no/
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resultatet i år 2 eller 4 skyldes ledelsens innsats i år 1 eller andre forhold. Denne 

innvendingen har også vært anført som argument mot variable godtgjørelser som 

utbetales til ledelsen hvert år.  
Finanstilsynet foretok i 2009 foretok en spørreundersøkelse hos et utvalg av finansforetak 

vedrørende hva salgs insentivsystemer som de har tatt i bruk. Undersøkelsen gjaldt de systemer som 

var i bruk pr. 1. januar 2008, og inkluderte ikke endringer som ble foretatt som følge av finanskrisen. 

Det fremgikk av undersøkelsen at hovedprinsippene i de fleste inngåtte avtaler om insentivkontrakter, 

var basert på ettårig opptjening. De fleste ble også utbetalt årlig.
7
  

Det er uansett vanskelig å estimere risiko, og det er vanskelig å utforme 

avtaler om resultatbaserte lederlønninger på en slik måte at de forhold som ledelsen 

har små eller ingen mulighet til å påvirke, ikke får betydning for den godtgjørelsen 

ledelsen mottar, som for eksempel råvarepriser, valutakurser og utviklingen i 

aksjemarkedet generelt.  Selv om variable godtgjørelsesordninger primært skal være 

knyttet til prestasjon, er neppe mulig å helt å unngå at også andre elementer som har 

bidratt til selskapets positive utvikling, får en viss betydning. Jeg kan heller ikke se at 

det er utelukkende negativt at den resultatbaserte avlønningen i noen grad også 

påvirkes av andre forhold enn prestasjoner. 

Etter mitt syn reduserer de momentene jeg her har nevnt, i alle fall delvis 

betydningen  av referentens kritikk mot et avlønningssystem som innebærer utskutt 

betaling av deler av den resultatbaserte godtgjørelsen.  

 

3 Bør reglene om godtgjørelsesordninger i finansinstitusjoner m.v. gis 

anvendelse for børsnoterte selskapet generelt? 

Jeg er enig med referenten i at verken kravet om at aksjer skal inngå som del av den 

variable lønnsandel med hertil knyttet bindingsperiode, eller krav om utskutt 

utbetalingsperiode for den variable lønnsandel med fortsatt krav om oppfyllelse av 

kriteriene, bør gjøres gjeldende for børsnoterte selskaper generelt.  

Referenten  argumenterer på den annen side for at det i børsnoterte selskaper 

etter nærmere angitte kriterier bør settes tak på den variable del av lønnen. Jeg viser til 

redegjørelsen i hans innlegg, avsnitt 5.3 ”Loft for den variable lønandel”. Han holder 

det imidlertid åpent om et slikt krav eventuelt bør lovreguleres eller inntas i 

Anbefalingen for god selskabsledelse.  

Jeg er skeptisk til ytterligere regulering i Norge av noterte selskapers 

lederlønninger. For det første vises det til mine innledende synspunkter om behovet 

for de nye reglene. For det andre kommer at de hensyn som kan begrunne 

reguleringen av lederlønninger i større banker og finansinstitusjoner, ikke gjør seg 

gjeldende på samme måte for børsnoterte selskaper generelt. Det overordnete mål for 

sistnevnte selskaper bør etter mitt syn være å skape åpenhet om egne 

godtgjørelsesordninger, slik at aksjonærene gis en kontrollmulighet. For det tredje kan 

anføres at  Norsk Anbefaling for selskapsledelse og eierstyring inneholder  enkelte av 

de samme elementene som finansforetakene nå er pålagt i forskrift å følge. Det kan på 

den andre siden være hensiktsmessig å skjerpe kravene til selskapenes redegjørelse for 

hvorfor anbefalingen eventuelt ikke følges.  

                                                 
7
 Brev fra Finanstilsynet til Finansdepartementet 2. mars 2010 med forslag til endringer av 

kapitalkravsforskriften som følge av endringer i kapitaldirektivene – forskriftsbestemmelser om 

godtgjøring. 
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Jeg viser også til at allmennaksjeloven § 6-16 a – som ble vedtatt i 2006 – 

pålegger styret å utarbeide en erklæring om lønn og annen godtgjørelse til daglig leder 

og andre ledende ansatte. Erklæringen skal behandles på ordinær generalforsamling. 

Det skal holdes en rådgivende avstemning over styrets retningslinjer for 

lederlønnsfastsettelsen. Avstemningen over retningslinjer for ”tildeling av aksjer, 

tegningsretter, opsjoner og andre former for godtgjørelse som er knyttet til aksjer eller 

utviklingen av aksjekursen i selskapet eller andre selskaper innenfor det samme 

konsernet” er bindende for styret dersom noe annet ikke er fastsatt i vedtektene, jf. 

allmennaksjeloven § 5-6 tredje ledd jf. § 6-16 a første ledd nr. 3 jf. annet ledd.
8
 Ved 

innføring av denne bestemmelsen fikk aksjonærene større mulighet til å påvirke 

selskapets lederlønnspolitikk.  

Referenten reiser spørsmålet om det bør overveies å utvide 

opplysningskravet i den danske årsregnskapsloven til å omfatte opplysninger om den 

samlede lønn og andre fordeler for hvert enkelt ledelsesmedlem.
 9

 I dag gjelder et slikt 

krav i Danmark bare for ”finansielle virksomheder”. De norske regnskapsloven 

inneholder allerede i dag et slik krav. Allmennaksjeselskapene er underlagt en 

omfattende plikt til å opplyse om godtgjørelse til ledelsen, jf. regnskapsloven § 7 – 

31b.
10

 Jeg er enig med referenten i at et utvidet opplysningskrav er hensiktsmessig. 

Jeg kan ikke se at det er behov for ytterligere regulering av lederlønninger i 

selskaper med aksjer notert på regulert markedsplass i Norge. Styrets skjønnmessige 

kompetanse til å fastsette retningslinjer for avlønning av selskapets ledelse bør ikke 

ytterligere begrenses. Kriser og økonomiske nedgangstider skaper en risiko for 

overregulering. Ytterligere et argument for å avvente ny regulering, er at vi foreløpig 

heller ikke har tilstrekkelig kunnskap om hvordan de foretakene som allerede er 

omfattet av de nye reglene, vil tilpasse seg disse.  

Jeg nevner et eksempel på tilpasning som er hentet fra Dagens Næringsliv 2. 

mars 2011. Oppslaget gjaldt et av Norges største meglerhus – ABG Sundal Collier. 

Forskrift nr. 1507 er gitt et videre virksomhetsområde enn det begrunnelsen for 

innføring av reglene umiddelbart skulle tilsi. Reglene gjelder blant annet også for 

verdipapirforetak. Meglerbransjen peker seg i Norge for øvrig tydeligere ut enn 

bankene når det gjelder høye resultatbaserte godtgjørelser til ledelsen.  

ABG Sundal Colllier økte med virkning fra 1. januar 2010 lønnen til sine 

ledende ansatte med i gjennomsnitt 400 %. Formålet var en tilpasning til de nye 

reglene man visste ville tre i kraft fra 1. januar 2011; nærmere bestemt å oppfylle de 

nye kravene til en balanse mellom faste og resultatbaserte ledelseslønninger. 

Meglerhuset hadde tidligere en relativt lav fastlønn og en høy variabel del. En slik 

tilpasning har i alle fall den negative effekten at ordningen medfører mindre 

fleksibilitet for forerakene i de år de har svakere resultater. Lønnsnivået er i følge 

meglerhusets daglige leder begrunnet i konkurransemessige hensyn. De nye reglene 

tar ikke sikte på å regulere lønnsnivået i seg selv. Om lederlønninger i enkelte bransjer 

er for høyt, er en annen debatt.  

Finanskrisen har ikke bare tydeliggjort behovet for å endre resultatbaserte 

avlønningsordninger, men har også vist hvor viktig det er for virksomheter å ha 

                                                 
8
 Det er også mulig å vedtektsfeste at avstemningen over de øvrige retningslinjene skal være bindende. 

9
 Referentens innlegg avsnitt 2.4 ”Åbenhed om ledelsesaflønning”. 

10
 Bestemmelsen gjelder ”store foretak”. ”Store foretak” er definert i regnskapsloven § 1-5 og omfatter 

blant annet allmennaksjeselskapene. 
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fleksibilitet til å tilpasse seg nye forhold og for å kunne eksperimentere med blant 

annet nye former for finansielle instrumenter, nye organisasjonsformer og nye 

industrielle ideer. Et fleksibelt juridisk rammeverk kan i seg selv fremme muligheten 

for endring og tilpasning til nye forhold, og dermed være et viktig bidrag til å 

opprettholde selskapers konkurransekraft.
11

 Jeg viser til Report of the Reflection 

Group on the future of EU company law hvor det er uttalt: 

”Striking a balance between the need for rules discouraging excessive risk-

taking and the goal of preserving a flexible legal framework is no easy task: there are 

no quick, ”one size fits all” rules that are good for each and every company 

irrespective of its specific features”.12  

Dette leder frem til en oppfordring til myndighetene om nå å skynde seg 

langsomt ved utviklingen av nye regler.  

 

4 Styrets ansvar for fastsettelsen av godtgjørelse til daglig leder. 

”Bestyrelsens ansvar for fastsættelse af vederlag”, drøftes i referentens innlegg 

avsnitt 3 ”.  

Allmennaksjelovens hovedregel er at daglig leder tilsettes av styret, jf. 

allmennaksjeloven § 6-2. Selv om bestemmelsen ikke uttykkelig nevner fastsettelsen 

av lønn- og andre tilsettingsvilkår, følger dette av at tilsettingsmyndigheten ligger hos 

styret.
13

 I motsetning til i Danmark oppstiller den norske loven heller intet krav om 

godtgjørelsen skal være sedvanlig og forsvarlig. Et tilsvarende krav kan likevel 

hevdes å gjelde i  Norge på ulovfestet grunnlag.  

Også i Norge har styret betydelig frihet til å vurdere hva som er en 

hensiktsmessig avlønning av daglig leder. Som referenten er inne på i sitt innlegg, er 

avgjørelsen av hva som er en hensiktsmessig avlønning, forbundet med et betydelig 

skjønn. Denne vurderingen er – på samme måte som for andre forretningsmessige 

beslutninger – dårlig egnet til i ettertid å skulle overprøves av en domstol. Norske 

domstolene har tradisjonelt vist tilbakeholdenhet med å overprøve styrets 

forretningsmessige skjønn.
14

 
 
Etter mitt syn er dette en klok holdning. Det er neppe 

grunn til å anta at domstolenes vurdering av om styrets fastsettelsen av godtgjørelse til 

daglig leder er erstatningsbetingende, vil stå i en annen stilling enn vurderingen av 

andre forretningsmessige beslutninger.  

Referenten viser til at styrets beslutning må være basert på et forsvarlig 

beslutningsgrunnlag, og til at styret må sikre seg at det har tilstrekkelig kunnskap til å 

vurdere den incitamentsmodellen som skal anvendes. Muligheten til å nå frem med et 

erstatningskrav som er basert på at avgjørelsen er truffet på uriktig eller utilstrekkelig 

grunnlag, vil være større enn i et tilfelle hvor kravet er begrunnet med at godtgjørelsen 

er uforsvarlig høy. Her vil det i så fall være tale om å pålegge ansvar som følge av 

uforsvarlig saksbehandling.  

                                                 
11

 Report of the Reflection Group on the future of EU company law, Brussels April 5, 2011 side 7.  
12

 ”Reflection Group” l.c. 
13

 Aarbakke m.fl. Aksjeloven og allmennaksjeloven, Kommentarutgave, 2. utgave 2004 side 453. 
14

 Se blant annet Rt. 2003 side 335 avsnitt 14, Kristin Normann Aarum, Styremedlemmers 

erstatningsansvar i aksjeselskaper, 1994 side 322 følgende og Filip Truyen, Aksjonærenes 

myndighetsmisbruk, 2005, side 268 og 310.   
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Etter mitt syn har styremedlemmenes erstatningsansvar – i alle fall på det 

nåværende tidspunkt – begrenset betydning på det området vi her diskuterer. Erfaring 

viser riktignok at fokuset på styremedlemmers erstatningsansvar blir større i 

økonomiske nedgangstider. Dette opplevde vi i Norge etter børskrakket i 1987 som 

ble etterfulgt av en sterk økning i antall konkurser rundt 1990. I 1993 avsa Høyesterett 

tre dommer om styremedlemmers erstatningsansvar – de første høyesterettsdommene 

på dette området siden 1970 årene. I tillegg var det en relativt stor økning i antall 

underrettsdommer. Etter et sterkt fall i kursene på verdens børser da dot.com boblen 

sprakk rundt 2001, ble det igjen satt fokus på temaet. Spørsmålet er igjen aktualisert 

etter finanskrisen i 2008.  

I norsk rettspraksis finnes det likevel fortsatt relativt få saker der aksjeeierne 

har saksøkt styrets medlemmer. Økningen i antall dommer mot styrets medlemmer, 

som jeg nettopp har vist til, gjaldt i det alt vesentlige søksmål anlagt av 

enkeltkreditorer eller selskapets konkursbo. Styremedlemmenes plikt  til å fastsette 

lederlønninger om ivaretar selskapets interesse, gjelder i forhold til selskapet og 

aksjeeierne. Erstatningskravet må – ved brudd på denne plikten, primært reises av 

selskapet eller en aksjeeierminoritet på selskapets vegne, jf. allmennaksjeloven §§ 17-

3 og 17-4. At aksjeeierne etter allmennaksjeloven § 17-6 dessuten har subsidiær 

adgang til å fremme krav mot styremedlemmene for sitt indirekte tap, gir økt mulighet 

til å gjøre ansvar gjeldende mot selskapsledelsen.
 15

  

For at styrets erstatningsansvar i praksis skal kunne bidra til å begrense 

uheldige avlønningsordninger, forutsettes derfor at aksjeeierne utøver sin eierkontroll 

på en mer aktiv måte enn de har hittil har gjort i Norge. Det er riktignok hevdet at 

hyppigheten av søksmål fra aksjeeiere i børsnoterte selskaper har vært økende de siste 

årene, særlig etter finanskrisen i 2008.
16

  

Når det gjelder de foretak som i dag er omfattet av forskrift nr. 1507, er det 

derfor i alle fall på det nåværende tidspunkt behov for andre sanksjonsregler enn et 

potensielt erstatningsansvar for styret. Forskrift nr. 1507 § 8 hjemler adgang for 

Finanstilsynet til å gi foretakene som omfattes ”pålegg om utforming, endring og 

reversering av godtgjørelsesordning”. Finanstilsynet har også myndighet til å sette 

kvantitative grenser for foretakets omfang av variabel godtgjørelse i forhold til 

foretakets nettoresultat for å sikre kapitalgrunnlaget i foretaket. Ved brudd på 

pålegget, kan foretaket ilegges en løpende tvangsmulkt.  

 

5 Er det behov for andre initiativer?   

I dette avsluttende avsnittet tar jeg opp enkelte andre aspekter av ”corporate 

governance” enn lederlønninger. Som nevnt innledningsvis, har EU kommisjonen 

understreket betydningen av å styrke ”corporate governance” i arbeidet med å 

forhindre fremtidige kriser. Spørsmålet er om det er andre svakheter i den EU rettslige 

                                                 
15

 Rune Sæbø, Om erstatningskrav i aksjeselskapsforhold. Nybrott og odling – festskrift til Nils 

Nygård, side 199 – 212, Kristin Normann Aarum, Indirekte aksjonæransvar. Nordisk Tidsskrift for 

Selskapsrett 1999 nr. 3 side 64 – 80.  
16

 Shareholder Suits and Shareholder Democracy, Olav F. Perland. Artikkel under publisering i 

konferansebok, 9. Nordiske selskabsretskonference, Investorer og børsnoterede selskaber, København 

november 2010, red. Mette Neville m.fl.  
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og nasjonale lovgivning, som kan begrunne endringer som kan bidra til å forhindre 

fremtidige finanskriser.  

Eierstyring og selskapsledelse eller ”corporate governance” kan defineres 

som ” …  a set of relationships between a company’s management, its board, its 

shareholders and its other stakeholders.”
17

 Det overordnete formålet med god 

”corporate governance” er å sikre økonomisk vekst.  

EU kommisjonen har blant annet satt fokus på styrets rolle. Dette må sees på 

bakgrunn av at styrets rolle har vært under utvikling de siste tiårene, og at styret i dag 

blir betraktet som en viktig verdiskapende ressurs for selskapet.
18

  

Et av de spørsmål som er reist, er om det bør settes tak på antall styreverv og 

om det bør innføres krav til styrets sammensetning når det gjelder kompetanse, 

internasjonal bakgrunn og kjønn. 

I Green Paper – The EU corporate governance framework fra 2011 fremgår 

at andelen kvinnelige styremedlemmer i børsnoterte selskaper i EU er 12, 5 %. Det 

fremheves der at blant annet kjønnsfordeling i styrer kan motvirke gruppetenkning, at 

kvinner har ulik lederstil og deltar på flere styremøter.
19

 På denne bakgrunn reises 

spørsmål om rekrutteringen til styret bør bli mer spesifikk for å sikre at styret har 

tilstrekkelig og riktig kompetanse, om selskapene bør pålegges å offentliggjøre om de 

har ”a diversity policy” og om børsnoterte selskaper bør pålegges å ha en bedre 

kjønnsbalanse i sine styrer. 

I Norge gjelder som kjent kravet om representasjon av begge kjønn i blant 

annet allmennaksjeselskaper, jf. allmennaksjeloven § 6-11 a.
20

 Det har imidlertid vist 

seg svært vanskelig å isolere effekten av at det kommer inn flere kvinner inn som 

styremedlemmer. Når man ser på den internasjonale dokumentasjonen, spriker 

resultatet i alle retninger. Vi mangler blant annet dokumentasjon  på at det har lønt seg 

økonomisk med flere kvinner i styrene, og at kvinnerepresentasjon har bidratt til flere 

arbeidsplasser.
21

 Det kan imidlertid hevdes at kjønnskvotering har ført til at 

valgkomiteene har måttet søke i et bredere utvalg av kompetente personer i sitt arbeid 

med å fremme forslag til styremedlemmer. Etter min oppfatning har det skjedd en 

profesjonalisering av arbeidet med rekruttering av styremedlemmer de senere årene, 

og reglene om kjønnskvotering er trolig ett blant flere bidrag til dette. Regler om 

kvotering til styrene vil imidlertid neppe kunne bidra til å redusere risikoen for at vi 

vil oppleve nye finanskriser i fremtiden. 
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 OECD Principles of Corporate Governance, 2004, p. 11, 

http://www.oecd.org/dataoecd/32/18/31557724.pdf. 
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 Se blant annet Janicke Lilletvedt Rasmussen, Corporate Governance in Norway; The Development 

of a Board Evaluation Model with Special Emphasis on Large Listed Companies, phd avhandling, Cass 

Business School 2010 (Rasmussen). Kristin Normann Aarum, Styremedlemmers erstatningsansvar i 

aksjeselskaper, 1994 side 18 – 20 med videre henvisninger. ”The time is past when the purpose of 

being on a board is to be member of the ”club”. Robert K. Mueller, Are directors boardworthy? – A 

Report Card for Board Members, Management Review, September 1976 side 14 flg. 
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 Green Paper viser på side 7 til blant annet Women Matter, McKinsey and Company 2007 og 2010.  
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 Tilføyd ved 19. desember 2003 nr. 120. 
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Innlegg i Dagens Næringsliv 24. juni 2011 ved Hilde Bjørkhaug (seniorforsker ved Norsk 
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Boardroom”. 
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Når det gjelder spørsmålet om det bør innføres spesifikke krav til 

kompetanse for styrer i børsnoterte selskaper, er jeg for min del skeptisk. I Norge ble 

selskaper med verdipapirer notert på regulert marked fra 2010 pålagt å opprette 

revisjonsutvalg, jf. allmennaksjeloven § 6-41. Jeg redegjør ikke for bestemmelsen i 

detalj, men nøyer meg med å nevne at loven stiller krav om at minst et av 

medlemmene skal være uavhengig av virksomheten og ha kvalifikasjoner innen 

regnskap eller revisjon, jf. allmennaksjeloven § 6-42. I tillegg kan det vises til Norsk 

Anbefaling for Eierstyring og Selskapsledelse punkt 8 og punkt 9, som blant annet 

stiller krav til at selskapene skal et visst antall uavhengige styremedlemmer. Norske 

styrer har gjennomgående færre styremedlemmer enn i mange andre land. Jeg er redd 

ytterligere spesifikke krav til kompetanse vil føre til unødige bindinger på 

aksjeeiernes valg av styre, og til en økning i antall styremedlemmer. En økning i 

antall styremedlemmer øker, slik jeg ser det, risikoen for at styrearbeidet blir mindre 

effektivt, risikoen for et lavere engasjement fra det enkelte styremedlem og en 

pulverisering av medlemmenes ansvar. 

Evaluering av styrets arbeid og kompetanse er – benyttet på riktig måte – 

ansett som et hensiktsmessig virkemiddel for å effektivisere styrearbeidet.
22

 I sin ph.d. 

avhandling fra 2010 har Janicke Rasmussen redegjort for spørreundersøkelser av 

styremedlemmer i flere børsnoterte norske selskaper. Hennes konklusjon er at styrene 

i de selskapene undersøkelsen omfattet, ikke hadde identifisert noe klart formål med 

evalueringen. Videre er det fremhevet at norske styrer mangler tilstrekkelig kunnskap 

om styreevaluering til å kunne implementere en prosess som vil bidra til å fremme 

bedre selskapsstyring. Evalueringen blir isteden et mål i seg selv. Avhandlingens 

konklusjon er at den norske anbefalingen ikke gir tilstrekkelige veiledning for 

hvordan styreevaluering skal foretas. Rasmussen foreslår både en modell for bedre 

styrevaluering og en presisering av kravene til gjennomføring av evalueringen i den 

norske anbefalingen. Etter mitt syn vil en mer målrettet og bedre styreevaluering 

kunne være et viktig bidrag til en bedre selskapsledelse. 

EU kommisjonen etablerte i desember 2010 den såkalte ”Reflection Group” 

on the future of EU company law”.
23

 Gruppens ambisjon har vært å analysere 

problemer i EU selskapsretten, og å komme med innspill til regelendringer der dette 

er funnet velbegrunnet.  

Gruppen har blant annet vært opptatt av at fokuset i mange børsnoterte 

selskaper de siste tiårene har endret seg fra et mer langsiktig fokus til mål om å oppnå 

kortsiktig gevinst. Som årsaker til en slik utvikling er nevnt at institusjonelle 

investorer gradvis har økt sitt eierskap, markedets press på selskapene for å levere 

større avkastning, økt aksjeeieraktivisme kombinert med stor likviditet i 

aksjemarkedene frem til finanskrisen i 2008. Disse forholdene sammenholdt med 

avlønningsmodeller for ledelsen har bidratt til at ledelsen har fokusert på stor og 

kortsiktig  risiko.
24

 I rapporten vises det videre til at børsnoterte selskaper er pålagt å 

rapportere resultater hvert kvartal,
25

 og at de er pålagt en løpende plikt til å 
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 Rasmussen s. 254. Styreevaluering er også tema i Green Paper  - The EU corporate governance 
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 Report of the Reflection Group on the future of EU company law, Brussels 5 April 2011 
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 ”Reflection Group” side 36. 
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offentliggjøre opplysninger som er egnet til å påvirke kursen på utsteders finansielle 

instrumenter merkbart, jf. verdipapirhandelloven § 5-2 jf. § 3-2.
26

 Børsnoterte 

selskapers løpende informasjonsplikt gjelder uavhengig av om forholdene det pliktes 

opplyst om vil påvirke selskapets strategi på lengre sikt. I dag hersker det dessuten 

uklarhet rundt hvilke opplysninger som utløser informasjonsplikt, og en større 

klargjøring på dette punkt vil etter gruppens oppfatning være positivt. 

”Reflection Group” fremsetter på denne bakgrunn forslag om at børsnoterte 

selskaper i EU skal kunne ta et bevisst valg med hensyn til egne mål, og at disse 

målene bør kunne vedtektsfestes i samsvar med nasjonale regler for 

vedtektsendringer. Det foreslås en mulighet til å vedtektsfeste at ledelsen skal forvalte 

selskapet i dettes interesse, og at selskapsinteressen skal gis forrang fremfor 

enkeltaksjeeieres interesse dersom det er en konflikt mellom de ulike interessene, og 

dersom prioritering av aksjeeierinteressen har en direkte negativ effekt på selskapets 

evne til å overleve i et langsiktig perspektiv. Det er etter min oppfatning vanskelig å 

se i hvilken utstrekning adgangen til å innta en slik bestemmelse i vedtektene, vil 

medføre en endring i den prioritering styret i dag kan gjøre på grunnlag av gjeldende 

rett.  

Gruppen foreslår videre at man bør vurdere selskapenes rapporteringsplikt 

for å se om disse pliktene fokuserer for meget på et kortsiktig perspektiv. Spørsmålet 

om børsnoterte selskaper bør gis mulighet til å velge bort kvartalsrapportering, bør 

etter min oppfatning vurderes nærmere.  

Gruppen har videre foreslått at EU landene gis mulighet til vedtektsfeste 

favorisering av langsiktige eiere ved for eksempel å vedtektsfeste differensiert 

stemmerett eller ekstra utbytte til langsiktige eiere. Gruppen peker videre på at dagens 

regler om tilbudsplikt og konsolidering kan bidra til at aksjeeiere unnlater å involvere 

seg. Dersom en gruppe investorer blir enige om å støtte selskapets langsiktige strategi, 

kan dette føre til at dette utløser tilbudsplikt, jf. verdipapirhandelloven § 6-5 

konsolidering. Forslaget om differensiert stemmevekt forutsetter derfor en klargjøring 

av tilbudspliktreglene. Gruppens forslag lyder slik: 

”Companies´ Articles should be allowed to provide for longterm 

shareholders preferential treatment. These benefits might consist of: 

a) Enhanced voting rights 

b) Higher dividends 

Coordination between the company and its long term shareholders to further 

its long term objectives should be possible without triggering rules on 

sharing of inside information and concerted action.”
27

 

Det kan blant annet innvendes at denne type vedtektsbestemmelser vil føre til at 

selskapets aksjer blir mindre likvide, noe som igjen medfører økte 

transaksjonskostnader ved omsetningen av disse. Dette vil være negativt for de av 

selskapets aksjeeiere som av ulike grunner ønsker å selge sin aksjepost, og vil kanskje 

særlig ramme minoritetsaksjeeierne som har liten mulighet til å påvirke selskapets 

strategi. Denne type vedtektsbestemmelser kan derfor få en negativ effekt på verdien 

av selskapet. Innvendingene gjør seg særlig gjeldende for selskaper som er notert på 

regulert markedsplass. 
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De nevnte forslagene utgjør bare en del av ”Reflection Groups” rapport. 

Gruppens arbeid bør kunne danne utgangspunkt for en debatt om endringer av 

gjeldende regler som kan føre til bedre ”corporate governance”, og kanskje være et 

lite bidrag i alle fall å redusere risikoen for fremtidige finanskriser. 

 




