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VELKOMMEN TIL ÅPENT MEDLEMSMØTE

Alle illustrasjoner: LivLaga Animasjon



STYREARBEID TIL GLEDE OG BEKYMRING

• Styrearbeid gir deg stor mulighet til å påvirke og til å skape, 
men også til å pådra seg ansvar

• Hva opplever revisorene og advokatene på dette felt? 



Hvem? 

• Den erfarne partner i PWC Jon Haugervåg;
– hva vi må passe på, og hva som kan skje, og faktisk har 

skjedd - på godt og vondt

• Dagens møteleder;
– senioradvokat Camilla Meland Madsen fra Harris



Styrets plikter 
• Aksjelovens § 6-12 og  § 6-13

• Aksjeloven § 6-12 (1)
– «Forvaltningen av selskapet hører under styret» 

• Forvaltningsplikt (§ 6-12) 
– Være orientert om virksomhetens økonomiske stilling 
– Beslutte planer og budsjetter 
– Sikre betryggende kontroll (virksomheten, regnskaper, 

formuesforvaltning) 
– Organisering

Sikre verdiskaping!
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Styrets plikter, forts

• § 6-13 – Tilsynsansvar 

– Med den daglige ledelse og selskapets virksomhet 
for øvrig 

– Styret kan fastsette instruks for daglig ledelse 

• Hvordan dekker styret sitt behov for 
informasjon og kunnskaper?

– Fra selskapet 

– Fra andre kilder 



Styrets kunnskaper  og informasjon om 
selskapet

• Informasjon om selskapet - minst kvartalsrapportering 
– Aksjeloven § 6-15 (1)

• Daglig leders oppgaver 
– Foretar daglig ledelse, underlagt styrets instrukser. Forhold 

av uvanlig art, eller av stor betydning, skal forelegges styret 

• God virksomhetsstyring
– Plan for styremøter (O-saker og V-saker) 

– Løpende rapportering; fremtidsutsikter, økonomiske 
forhold, organisatoriske forhold, mm   

• Styremøter 
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Styrets plikter, saksbehandlingen

• § 6-19 – Saksbehandlingskrav 
– Behandle saker i møte eller på annen betryggende måte 
– Styrebehandlingen ledes av styrelederen 

• § 6-20 – Styreleders ansvar for saksbehandlingen i 
styret
– Sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn 

under styret 

• § 6-24 til § 6-28 – Krav til styrets beslutninger
– Habilitet, flertallskrav, misbruk av posisjon mv 

• § 6-29 – Krav til styreprotokoller 
– Formalisert og kontrollerbart
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Styrets plikter, handleplikten

• § 3-4 og § 3-5 – kravet til forsvarlig egenkapital 
(styrets handleplikt)

– «Bestemmelsen forutsetter at styret har en plikt til 
kontinuerlig å overvåke selskapets 
egenkapitaldekning» (Rettspraksis)

• Formelle krav til minimumskapital

• Ulike utfordringer i forbindelse med 
bestemmelsen og vurderinger som må tas



Grunner til at styret ikke fungerer 
tilfredstillende

• Manglende opplæring i styrearbeid

• Manglende forarbeid / forberedelser

• Saksdokumenter og underlag sendes ikke ut i 
tide

• For mye tid på historikk og låst rundt detaljer

• Feil sammensetning av styret

• Mangel på engasjement

• Tar ikke arbeidet alvorlig nok

20.11.2015 9



Styrets ansvar

• Hvilket ansvar har selskapets styre og ledelse for 
tap påført selskapet, aksjonærer, kreditorer, 
andre tredjeparter?
– Aksjelovens 17-1

– Utvikling i rettspraksis

• Hva er terskelen for styreansvaret?
– For å bli ansvarlig må man ha utvist uaktsomhet 

(«burde ha skjønt») eller forsett («med vitende og 
vilje»)

– Brudd på lovbestemte plikter
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Ser man i dag et skjerpet ansvar for styrets 
medlemmer?

Styrearbeid minst til glede, mest til 
bekymring?


