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Høring: Forlengelse av midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte 
mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av 
covid-19 

Nærings- og fiskeridepartementet viser til midlertidig lov 26. mai 2020 nr. 54 om unntak fra 

krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av 

covid-19. Etter § 7-1 første ledd oppheves loven 1. november 2020.  

Innholdet i forslaget 

I dette høringsbrevet foreslår Nærings- og fiskeridepartementet å forlenge lovens varighet til 

1. juni 2021.  

 

Midlertidig lov 26. mai 2020 nr. 54 om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretaks-

lovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 gir unntak fra krav til fysisk 

møte i selskapsloven, aksjeloven, allmennaksjeloven, revisorloven, stiftelsesloven, 

samvirkeloven og finansforetaksloven. Loven gir også unntak som gjør at møteprotokoller 

kan signeres elektronisk og at aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og samvirkeforetak 

kan fravike vedtektsfestede frister for å avholde ordinær generalforsamling og ordinært 

årsmøte.  

 

Loven legger til rette for at saksbehandling i styret, generalforsamlingen, årsmøtet, 

foretaksmøtet, selskapsmøtet, bedriftsforsamlingen og andre foretaksorganer kan skje uten 

fysisk møte. Formålet med loven er å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19 og 

legge til rette for at foretakene kan følge pålegg og anbefalinger som myndighetene har 

fastsatt eller gitt. 

 

Behovet for den midlertidige loven er nærmere omtalt i Prop. 115 L (2019−2020) og i Innst. 

283 L (2019−2020). Disse dokumentene finnes på Stortingets hjemmeside. 
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Side 2 
 

Den 11. mars 2020 erklærte Verdens helseorganisasjon at utbruddet av covid-19 utgjør en 

pandemi. Til grunn for håndteringen av pandemien ligger blant annet regjeringens langsiktige 

strategi og plan for håndteringen av covid-19 av 7. mai og beredskapsplanen for 

smitteverntiltak ved økt smittespredning under covid-19-pandemien av 10. juni. 

 

Helsemyndighetene har varslet at covid-19-pandemien vil vedvare i lengre tid fremover, slik 

at det fremdeles vil være bevegelsesrestriksjoner, anbefalinger om å unngå reiser, karantene 

og begrensninger i antall som samles også etter at loven oppheves 1. november 2020. Etter 

Nærings- og fiskeridepartementets vurdering er det behov for å forlenge lovens varighet så 

lenge helsemyndighetene anbefaler restriksjoner eller andre tiltak som følge av pandemien. 

Dersom den midlertidige loven ikke forlenges, vil det kunne få konsekvenser for muligheten 

til å gjennomføre lovpålagte møter og lovpålagt fysisk undertegning av protokoller etter 

foretakslovgivningen.  

 

Departementet vil starte arbeidet med å vurdere om det er grunnlag for å foreslå permanente 

endringer i kravene til å holde fysiske møter og undertegne protokoller fysisk. Et eventuelt 

permanent lovforslag må utredes nærmere, og permanent lov krever også andre nødvendige 

prosesser iht. utredningsinstruksen. Departementet vil eventuelt komme tilbake med et slikt 

forslag i en egen høring.  

 

Forslag til endringer i midlertidig lov 26. mai 2020 nr. 54 om unntak fra krav til fysisk 

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

 

I 

 

I midlertidig lov 26. mai 2020 nr. 54 om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretaks-

lovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 gjøres følgende endringer:  

 

§ 7-1 første ledd andre punktum skal lyde: 

Loven oppheves 1. juni 2021. 

  

§ 7-2 andre ledd skal lyde: 

(2) Møte det er innkalt til før 1. juni 2021, kan avholdes etter bestemmelsene i denne loven. 

  

II 

Loven trer i kraft straks. 

 

Høringsfrist 

For at forslaget skal kunne behandles i Stortinget før dagens lov oppheves, må et forslag 

legges frem for Stortinget primo oktober 2020. Høringsfristen settes derfor til 15. september 

2020. Vi ber om forståelse for den korte høringsfristen.  
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Vi ber høringsinstansene vurdere behovet for å sende høringsbrevet til underliggende 

virksomheter, tilknyttede virksomheter, eiere, medlemmer eller lignende.  

 

Vi ber om at høringssvar sendes elektronisk på www.regjeringen.no/id2740290. Høringssvar 

kan unntaksvis sendes til postmottak@nfd.dep.no.  

 

Med hilsen 

 

 

Marit Elisabeth Bolstad (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Cecilie Bakke Dueled 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

Kopi: Statsministerens kontor 
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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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