
 

 

 

 

 Høringssvar – forslag til midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk 
møte mv. i foretakslovgivningen 

Det vises til høringsbrev av 27. april 2020 med forslag til midlertidig lov om unntak fra krav til 
fysiske møter mv. i foretakslovgivningen (tiltak for å avhjelpe konsekvensene av covid-19).  
 
Finans Norges hovedsynspunkter:  

• Finans Norge støtter at det legges til rette for at generalforsamling, styremøter og 
møter i bedriftsforsamlingen kan gjennomføres digitalt.  

• Finans Norge støtter også at det åpnes for at generalforsamlingen kan utsettes til 
tross for eventuelle vedtektsbestemmelser. Det er særlig viktige tiltak sett i lys 
dagens smittesituasjon og myndighetens restriksjoner i forbindelse med covid-19.  

 
Finans Norge har ikke konkrete merknader til lovforslaget som vil ha positive virkninger for 
finansnæringen. Forslaget innebærer i stor grad å lovfeste unntak som allerede er fastsatt i 
midlertidige forskrifter gitt i medhold av koronaloven § 2, og som Finans Norge tidligere har 
gitt sin tilslutning til. En lovfesting av forslagene innebærer mer forutsigbarhet for 
finansforetakene fremover i tid og etter at koronaloven potensielt oppheves 27. mai, og er 
derfor noe Finans Norge vil gi sin tilslutning til.  
 
Unntak fra krav til fysiske møter:  
Finans Norge er enig i at mange av dagens restriksjoner som følge av 
myndighetsrestriksjoner vanskeliggjør fysiske møter, og kan forhindre medlemsforetak fra å 
treffe viktige beslutninger. Elektronisk deltakelse er som påpekt nødvendig for å sikre at 
møter avholdes, saker behandles og beslutninger treffes. Finans Norge støtter også 
Finansdepartements syn om at elektronisk deltakelse kan være nødvendig for å sikre at 
aksjeeiere og andre skal kunne ivareta sine rettigheter, og for at styremedlemmer, revisorer 
og andre skal kunne oppfylle sine lovbestemte plikter uten å opptre i strid med restriksjoner 
eller anbefalinger fra myndighetene.  
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Departementet viser til at det bør utvises tilbakeholdenhet med at generalforsamling og 
årsmøte kun avholdes ved skriftlig saksbehandling. Finans Norge deler samme synspunkt da 
det kan svekke eierdemokrati.  
 
Mulighet til å fravike vedtektsfestede frister for å avholde ordinær generalforsamling eller 
ordinært årsmøte:  
 
Som angitt i Finans Norges høringssvar av 23. mars 2020 (Forslag til forskrifter om unntak fra 
reglene om fysisk møte mv. i aksjeloven, samvirkeloven, selskapsloven og stiftelsesloven) er 
det behov for regler som gir styret adgang til en utsettelse av generalforsmalingen 
uavhengig av vedtektsbestemmelser. Vedtektene er beregnet på en normalsituasjon, og ikke 
dagens særegne situasjon som følge av myndighetens restriksjoner. Fristutsettelse vil også gi 
foretakene mulighet til å finne forsvarlige løsninger for å kunne gjennomføre 
generalforsamlingen digitalt. Løsningen som nå foreslås er tidsriktig og nødvendig, og noe 
Finans Norge kan stille seg bak.  
 
 
Med vennlig hilsen 
Finans Norge 

 

 

Sign.    Sign.  

Nils Henrik Heen   Caroline Akthar  

juridisk direktør     juridisk seniorrådgiver  


