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Forslag til endringer i aksjelovgivningen mv. (tilknytningskrav for 
styremedlemmer og daglig leder mv.) – alminnelig høring 

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår i dette høringsnotatet endringer i aksjeloven §§ 6-

11 og 6-24, allmennaksjeloven §§ 6-11, 6-24 og 6-36, finansforetaksloven § 7-5, 

foretaksregisterloven §§ 3-1 til 3-4, 3-6, 3-8 til 3-10 og 5-1, samvirkelova §§ 75 og 86, og SE-

loven §§ 9 og 10. 

 

Bakgrunn 

Endringsforslaget har sin bakgrunn i at ESA åpnet formell sak mot Norge. ESA har lagt til 

grunn at nåværende bosteds- og tilknytningskrav i aksjelovgivningen og finansforetaksloven 

er i konflikt med EØS-avtalens regler om rett til etablering for selskaper og personer, samt fri 

bevegelighet for arbeidstakere. Norge har overfor ESA forpliktet seg til å endre reglene.  

 

I dag stilles det krav til både bosted og statsborgerskap innenfor EØS for personer som ikke 

er bosatt i Norge. Kravet gjelder for daglig leder og minst halvdelen av styret. Formålet med 

endringene er å etterleve våre forpliktelser etter EØS-avtalen og bringe norsk regelverk i 

samsvar med disse. 

 

Det foreslås i tillegg endringer i foretaksregisterloven, blant annet om registrering av 

foretakets representant ved rettergang og ny forskriftshjemmel om identitetskontroll. Disse 

endringene gjennomfører EU-regelverk. 

 

Hovedinnholdet i forslaget 

I utkast til høringsnotat foreslås å endre aksjelovene og samvirkelova til at daglig leder og 

minst halvdelen av styrets medlemmer skal være bosatt i Norge, eller være statsborger av. 

eller bosatt. i en EØS-stat eller en EFTA-stat. Det foreslås tilsvarende endringer i 
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allmennaksjeloven hva gjelder bedriftsforsamlingens medlemmer, og i finansforetaksloven 

hva gjelder finansforetak som skal følge aksjelovgivningens tilknytningskrav til daglig leder, 

styret og stiftere. Dispensasjonsadgangen i aksjelovene, samvirkelova og 

finansforetaksloven foreslås videreført. 

 

Det foreslås også å stille et tilleggskrav i aksjeloven § 6-24, allmennaksjeloven § 6-24 og 

samvirkelova § 86 til når styret er beslutningsdyktig. Endringen medfører at minst ett av 

styremedlemmene som er tilstede eller deltar i styrebehandlingen må oppfylle 

tilknytningskravet. Forslaget omfatter også tilfeller der varamedlemmer er deltar i 

styrebehandlingen som ordinære styremedlemmer. Det foreslås at departementet også kan 

gi dispensasjon fra dette kravet. 

 

Det foreslås i tillegg at det tas inn bestemmelser i foretaksregisterloven kapittel 3 om at det 

særskilt skal angis og registreres i Foretaksregisteret hvem som representerer foretaket i 

rettergang og som kan motta forkynnelser på vegne av foretaket. De nye reglene vil gjelde 

for nyregistreringer, og for alle foretak som ønsker å oppdatere denne opplysningen. 

 

Til slutt foreslås det ny forskriftshjemmel i foretaksregisterloven om bruk av elektronisk 

identifikasjon og tillitstjenester for identitetskontroll, og om bruk av identitetskontroll ved 

rekvisisjon av d-nummer eller ved elektronisk stiftelse og registrering av foretak som omfattet 

av direktiv (EU) 2019/1151. 

 

Konsekvenser av forslagene 

Forslaget knyttet til tilknytningskravet antas ikke å ha direkte økonomiske eller administrative 

konsekvenser for det offentlige. For selskapene vil det bety økt valgfrihet ved valg av 

ledende personer. Dette kan være positivt for selskapenes økonomi. Det er ikke foretatt 

beregninger av den økonomiske kostnaden ved noe økt usikkerhet for markedet knyttet til 

adgangen til å få realisert krav mot ledende personer som ikke er bosatt i Norge. 

 

Forslaget om at selskaper kan registrere representant ved rettergang, vurderer vi som 

forenklende, og fjerner tvil om hvem oppgaven tilligger. Å anlegge søksmål mot selskaper 

hvor det er vanskelig å få tak i de riktige personene, kan oppleves byrdefullt. I tillegg kan 

manglende og utdaterte opplysninger bidra til å forhindre at rettmessige krav fremmes. 

 

Forslaget om identitetskontroll vil bidra til å forbedre og forenkle Foretaksregisterets 

kontrollfunksjoner. Mulighet for å benytte av eID og tillitstjenester vil innebære besparelser.  

 

Høringsfrist 

Høringsfrist er 16. januar 2020. 

 

Vi ber adressatene forelegge høringsbrevet med vedlegg for berørte underliggende etater og 

lignende tilknyttede virksomheter som ikke er oppført på adressatlisten.   
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Høringen er åpen, og alle kan sende innspill. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved 

å bruke skjemaet for høringssvar på www.regjeringen.no.  

  

Hvis det er ønske om ytterligere informasjon eller ønske om dialog med departementet 

knyttet til lovforslaget, kan saksbehandler kontaktes. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Marit Elisabeth Bolstad (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Vilde N. O. K. Leikanger 

førstekonsulent 

 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Adresseliste: 

 

Departementene  

 

Brønnøysundregistrene  

Datatilsynet  

Domstolene 

Finanstilsynet  

Forbrukerombudet  

Konkurransetilsynet  

Norges Bank  

Regelrådet  

Riksrevisjonen 

Skattedirektoratet  

Statistisk Sentralbyrå  

Tolldirektoratet 

Økokrim  

  

Handelshøyskolen BI  

Norges Handelshøyskole  

Universitetet i Bergen  

Universitetet i Oslo  

  

Akademikerne 

AksjeNorge 

Aksjonærforeningen i Norge  

Den norske Advokatforening 

Den norske Revisorforening  

Eiendom Norge  

Energi Norge  

Finans Norge  

Finansforbundet  

Finansieringsselskapenes Forening  

Folketrygdforbundet  

Forbrukerombudet 

Forbrukerrådet 

Hovedorganisasjonen Virke  

IKT-Norge 

Kommunesektorens organisasjon-KS 

Landsorganisasjonen i Norge  

Norges Bondelag 

Norges Fiskarlag 

Norsk Industri 

Norsk Journalistlag  
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Norsk Kapitalforvalterforening  

Norsk Venturekapitalforening  

NTL Skatt 

Næringslivets hovedorganisasjon  

Pensjonskasseforeningen  

Regnskap Norge  

SMB Norge   

Sparebankforeningen i Norge  

Spekter 

Verdipapirfondenes Forening  

Verdipapirforetakenes Forbund  

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund 

  

Aabø-Evensen & Co Advokatfirma AS 

Advokatfirmaet BA-HR DA  

Advokatfirmaet CLP AS 

Advokatfirmaet Grette DA  

Advokatfirmaet Haavind AS  

Advokatfirmaet Hjort DA  

Advokatfirmaet Pricewaterhousecoopers AS  

Advokatfirmaet SANDS DA  

Advokatfirmaet Schjødt AS  

Advokatfirmaet Selmer DA 

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS 

Advokatfirmaet Thommessen AS  

Advokatfirmaet Wiersholm AS  

Advokatfirmaet Østgård DA 

Arntzen De Besche Advokatfirma AS  

BN Bank ASA  

Brækhus Dege Advokatfirma DA  

Danske Bank NUF  

Deloitte Advokatfirma AS  

DNB ASA  

Ernst & Young Advokatfirma AS  

Føyen Torkildsen Advokatfirma DA 

Garmann, Mitchell & Co Advokatfirma DA   

Handelsbanken NUF   

Kluge Advokatfirma DA  

KPMG Law Advokatfirma DA  

Kvale Advokatfirma DA  

Landkreditt Bank AS  

Nasdaq Clearing Oslo NUF  

Nasdaq Oslo ASA  

Nordea Bank Norge ASA  
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Nordic Trustee ASA  

Oslo Børs ASA  

Pareto Bank ASA  

SIX x-clear Norway  

SpareBank 1  

Sparebanken Sør  

Verdipapirsentralen ASA 

Wikborg Rein & Co  

 

Kopi: 

Statsministerens kontor 


