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Høring om forslag til midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte 
mv. i foretakslovgivningen (tiltak for å avhjelpe konsekvensene av covid-
19) 
Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette forslag til midlertidig lov om unntak fra 
krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen (tiltak for å avhjelpe konsekvensene av covid-
19) på alminnelig høring. 
 
Innholdet i forslagene 
Høringsnotatet gjelder forslag til midlertidige regler skal avhjelpe konsekvensene av covid-19 
for aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper, finansforetak, samvirkeforetak, ansvarlige 
selskaper og kommandittselskaper, stiftelser og europeiske selskaper regulert av SE-loven, 
samt unntak fra krav til fysisk møte i revisorloven § 2-3. Forslaget viderefører i det vesentlige 
bestemmelser i forskrifter gitt med hjemmel i koronaloven § 2. Høringsforslaget omfatter 
tilsvarende midlertidige regler til statsforetaksloven. 
 
For det første foreslås unntak fra krav til fysiske møter i aksjeloven, allmennaksjeloven, 
samvirkelova, selskapsloven, statsforetaksloven og stiftelsesloven. Forslaget innebærer 
blant annet at styremøter, generalforsamling og årsmøte kan gjennomføres uten fysisk 
oppmøte. Unntak fra kravet til fysiske møter skal også gjelde for styrets møte med revisor 
etter revisorloven § 2-3. Det foreslås at unntakene fra krav til fysisk møte i aksjeloven og 
allmennaksjeloven skal gjelde tilsvarende for finansforetak som ikke er organisert som 
aksjeselskap eller allmennaksjeselskap, og for europeiske selskaper regulert av SE-loven. 
 
For det andre åpnes det for at samvirkeforetak, ansvarlige selskaper og 
kommandittselskaper, statsforetak og stiftelser kan signere møteprotokoller ved elektronisk 
signatur. 
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Side 2 
 

 
For det tredje foreslås at styret i aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og samvirkeforetak 
kan fravike vedtektsfestede frister for å avholde ordinær generalforsamling eller ordinært 
årsmøte. Forslaget innebærer at foretakene istedenfor kan følge de lovbestemte fristene. 
Forslaget endrer ikke eller gjør unntak fra lovbestemte frister i aksjeloven, allmennaksjeloven 
eller samvirkelova, eller krav som følger av annen lovgivning. 
 
Det foreslås at loven skal gjelde frem til 31. oktober 2020. 
 
Høringsfrist 
Departementet tar sikte på at loven skal vedtas av Kongen i statsråd så raskt som mulig. For 
å sikre at loven trer i kraft så snart som mulig, settes fristen derfor svært kort. Vi beklager de 
ulempene dette måtte medføre, men håper på forståelse i denne krevende situasjonen. 
 
Vi ber om eventuelle merknader innen onsdag 29. april kl. 16:00. Høringsinnspill bes sendt 
postmottak@nfd.dep.no, med cgl@nfd.dep.no i kopi.  
 
 
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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Side 3 
 

Adresseliste 
Departementene  
 
Brønnøysundregistrene  
Finanstilsynet  
Forbrukerrådet 
Lotteri- og stiftelsestilsynet  
Regelrådet  
Skatteetaten  
Økokrim  
 
Handelshøyskolen BI  
Norges Handelshøyskole  
Universitetet i Bergen  
Universitetet i Oslo  
Universitetet i Tromsø  
 
Den Norske Advokatforening  
Den norske revisorforening  
Finans Norge  
Hovedorganisasjonen Virke  
Landsorganisasjonen i Norge  
Norsk Landbrukssamvirke  
Næringslivets hovedorganisasjon 
Oslo Børs ASA  
Regnskap Norge  
Samvirkene  
Stiftelsesforeningen  
Verdipapirfondenes forening  
Verdipapirforetakenes forbund  
Verdipapirsentralen ASA  
 
Advokatfirmaet BAHR AS  
Advokatfirmaet Haavind AS  
Advokatfirmaet Schjødt AS  
Advokatfirmaet Thommessen AS  
Advokatfirmaet Wiersholm AS  
Ernst & Young Advokatfirma AS  
KPMG Law Advokatfirma AS  
Wikborg Rein Advokatfirma AS 
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