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Høringsbrev - Om forslag til midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk 
møte mv i foretakslovgivningen (tiltak for å avhjelpe konsekvensene av 
covid-19) 

Vi viser til høringsbrev med forslag til midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte i 

foretakslovgivningen.  

 

Forslaget til midlertidig lov skal avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19 for foretak 

ved å legge til rette for at saksbehandlingen i styret, generalforsamlingen og andre 

foretaksorganer kan skje uten fysisk møte mv. Forslaget innebærer at bestemmelsene i den 

midlertidige loven ved motstrid går foran det som er bestemt i lovene som er nevnt i utkastet 

§ 1-2, forskrifter fastsatt i medhold av lovene, foretakets vedtekter, selskapsavtale, instruks 

o.l. Lovene som er nevnt i utkastet § 1-2 er:  

 Lov 21. juni 1985 nr. 83 om ansvarlige selskaper og kommandittselskaper 
(selskapsloven)  

 Lov 30. august 1991 nr. 71 om statsforetak  

 Lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven)  

 Lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven)  

 Lov 15. januar 1999 nr. 2 om revisjon og revisorer (revisorloven)  

 Lov 15. juni 2001 nr. 59 om stiftelser (stiftelsesloven)  

 Lov 1. april 2005 nr. 14 om europeiske selskaper ved gjennomføring av EØS-avtalen 
vedlegg XXII nr. 10a (rådsforordning (EF) nr. 2157/2001) (SE-loven)  

 Lov 29. juni 2007 nr. 81 om samvirkeforetak (samvirkelova)  

 Lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) 
 
Forslaget går ut på at loven trer i kraft straks, og oppheves 31. oktober 2020, men da slik at 
møter det er innkalt til innen 31. oktober 2020, kan avholdes i henhold til bestemmelsene i 
loven. 
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Side 2 
 

Departementet har ikke merknader til forslagene, herunder forslaget som gjelder unntak fra 

statsforetaksloven. 

 

Vi vil imidlertid knytte noen kommentarer til problemstillinger som ikke er fanget opp av den 

midlertidige loven, og som etter vårt syn bør adresseres.  

 LOV-1992-06-19-59 om bygdeallmenninger (bygdeallmenningsloven) inneholder 

også regler om allmenningsstyret, årsmøte, valg og protokollføring. Se henholdsvis 

§§ 3-1, 3-3, 3-13, 3-14 og 4-5. Denne loven er ikke tatt inn i listen.  

 LOV-1992-06-19-60 om skogsdrift m.v. i statsallmenningene inneholder tilsvarende 

bestemmelser, som i bygdeallmenningsloven, se §§ 1-2, 1-5, 1-6 og lovens kapittel 3. 

Statsallmenningsloven er heller ikke omfattet av forslaget til midlertidig lov. 

 Ulike tingsrettslige sameier eller lag stiftet av jordskifterettene kan ha vedtekter som 

tilsvarer vedtektene i for eksempel et samvirkelag. Disse forvalter ofte store verdier, 

det kan være seg utmarkseiendommer, kraftverk eller veier. I noen tilfeller er lagene 

registrert i Brønnøysundregistrene som samvirkelag. I så fall vil den midlertidige loven 

få anvendelse. Enkelte tingsrettslige sameier kan være svært store og ha mange 

medeiere eller bruksberettigede, for eksempel det Pihlske sameiet i området ved 

Sjusjøen. Vedtektene varierer naturlig nok i disse organisasjonene, og det er ikke 

klart for oss om alle trenger hjemmel for andre regler om årsmøter, styremøter etc. 

pga. koronasituasjonen, men vi oppfatter at behovet er til stede i mange 

sammenhenger.  

 

Vi mener at det kan være en nyttig avklaring at det i proposisjonen gis uttrykk for at reglene i 

den midlertidige loven om unntak knyttet til samvirkeloven i tilfeller som nevnt over bør få 

analogisk anvendelse så langt det passer.   

 

 

Med hilsen 

 

 

Hanne Klægstad (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Ingrid Aasen 

fagdirektør 
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