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Høringsnotat om endringer i foretakslovgivningen i forbindelse med
Storbritannias uttreden av Den europeiske union - alminnelig høring
Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette høringsnotat med forslag til endringer i
foretakslovgivningen i forbindelse med Storbritannias uttreden av Den Europeiske union på
alminnelig høring.
Om forslaget
Nærings- og fiskeridepartementet foreslår regelendringer i aksjeloven, allmennaksjeloven,
samvirkelova og stiftelsesloven i forbindelse med Storbritannias uttreden av EU og utløpet av
overgangsordningen for Storbritannia 31. desember 2020.
Etter nåværende regler må daglig leder og minst halvdelen av styrets medlemmer i
aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og samvirkeforetak enten være bosatt i Norge, eller
være både statsborgere av og bosatt i en EØS-stat, jf. aksjeloven § 6-11, allmennaksjeloven
§ 6-11 og samvirkelova § 75. Kravet gjelder også bedriftsforsamlingens medlemmer, jf.
allmennaksjeloven § 6-36 og aksjeloven § 6-35. Etter stiftelsesloven skal halvdelen av
styrets medlemmer være bosatt i Norge, eller være både statsborgere av og bosatt i en
EØS-stat, jf. stiftelsesloven § 27.
Nærings- og fiskeridepartementet foreslår å endre krav i disse lovene om bosted og
statsborgerskap for daglig leder, styremedlemmer og medlemmer av bedriftsforsamlingen,
slik at personer bosatt i eller statsborger av Storbritannia, omfattes av lovbestemmelsene.
Formålet med lovforslaget er å gi foretakene mulighet til å beholde allerede tiltrådte
tillitspersoner, samt å kunne velge inn personer med tilknytning til Storbritannia i tillitsverv.
Lovendringen forutsetter for det første at lovforslaget omfattes av en frihandelsavtale mellom
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landene. For det andre forutsetter lovendringen at Storbritannia tiltrer Konvensjon 30.
oktober 2007 om domsmyndighet og om anerkjennelse og fullbyrding av dommer i sivile og
kommersielle saker (Luganokonvensjonen) eller annen internasjonal avtale om
anerkjennelse og fullbyrdelse av dommer mellom Norge og Storbritannia.
Konsekvenser av forslaget
Forslaget vil gjøre det mulig å fortsette å velge daglig leder og styremedlemmer fra samme
krets personer som i dag. Det vil føre til mindre arbeid for foretakene ved at de slipper å bytte
ut eller søke om dispensasjon for sine tillitspersoner.
Forslaget vil ikke ha noen vesentlige konsekvenser for saksbehandlingen, verken i
departementet ved vurderingen av søknader om dispensasjon eller ved registreringen
Foretaksregisteret. Forslaget innebærer at departementet ikke vil måtte behandle
dispensasjonssøknader fra nåværende daglig leder og styremedlemmer med tilknytning til
Storbritannia etter at lovforslaget trer i kraft.
Høringsfrist
Høringsfristen er satt til 23. desember 2020. Vi ber om at høringsinnspill sendes elektronisk
på https://www.regjeringen.no/id2784707/. Høringssvar kan unntaksvis sendes til
postmottak@nfd.dep.no.
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