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KONGELIG RESOLUSJON 

Nærings- og fiskeridepartementet Ref.nr.:  

Statsråd: Iselin Nybø Saksnr.: 20/4817 

 Dato: 26. mai 2020 

 

 

 

Sanksjon av Stortingets vedtak til midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte 

mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 og 

fastsettelse av forskrift om opphevelse av midlertidige forskrifter gitt med hjemmel i 

koronaloven § 2 om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen 
 

1. Sanksjon 

Stortinget har 26. mai 2020 fattet vedtak til midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. 

i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19. Det følger av 

lovvedtaket § 7-1 første ledd første punktum at loven trer i kraft straks. 

 

Vedtaket er gjort etter forslag i en proposisjon til Stortinget om samme emne, se Prop. 115 L 

(2019–2020) og Innst. 283 L (2019–2020) fra Stortingets næringskomité. 

 

Departementet foreslår at vedtaket til lov blir sanksjonert, se Grunnloven § 77. 

 

2. Fastsettelse av forskrift om opphevelse av midlertidige forskrifter gitt med hjemmel i 

koronaloven § 2 om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen 

Den midlertidige loven viderefører, med enkelte tilpasninger, bestemmelser i fem forskrifter 

fastsatt av Kongen i statsråd med hjemmel i koronaloven § 2. Dette gjelder: 

- Mellombels forskrift 27. mars 2020 nr. 463 om unntak frå reglane om fysisk møte i 

samvirkeforetak som følgje av utbrotet av covid-19 

- Midlertidig forskrift 27. mars 2020 nr. 464 om unntak fra reglene om fysisk møte i 

aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper som følge av utbruddet av covid-19 

- Midlertidig forskrift 27. mars 2020 nr. 465 om unntak fra reglene om fysisk møte i stiftelser 

som følge av utbruddet av covid-19 

- Midlertidig forskrift 27. mars 2020 nr. 466 om unntak fra reglene om fysisk møte i selskaper 

som følge av utbruddet av covid-19 

- Midlertidig forskrift 8. april 2020 nr. 731 om unntak fra frister i vedtekter om avholdelse av 

ordinær generalforsamling og ordinært årsmøte for aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og 

samvirkeforetak for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 

 

Det er fastsatt i de midlertidige forskriftene at disse har samme varighet som koronaloven. 

Koronaloven oppheves 27. mai 2020, jf. koronaloven § 7. Det er viktig at de midlertidige 
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forskriftene og midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å 

avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 ikke virker parallelt, for å unngå 

dobbeltregulering. Departementet foreslår at det fastsettes en forskrift som innebærer at de 

midlertidige forskriftene oppheves samtidig med at den midlertidige loven trer i kraft.  
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Nærings- og fiskeridepartementet 

 

t i l r å r: 

 

1. Sanksjon av Stortingets vedtak 26. mai 2020 til midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk 

møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19. 

 

2. Forskrift om opphevelse av midlertidige forskrifter gitt med hjemmel i koronaloven § 2 om 

unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen fastsettes i samsvar med vedlagte 

forslag.  


