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Forslag til nye regler om gjennomføring av møter i foretakslovgivningen 
− høring  

Nærings- og fiskeridepartementet sender forslag til nye regler om gjennomføring av møter i 

foretakslovgivningen på høring.  

 

Forslaget berører aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper, ansvarlige selskaper, 

kommandittselskaper, samvirkeforetak, stiftelser og finansforetak som ikke er organisert som 

aksjeselskap eller allmennaksjeselskap.  

 

I midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. ble det gjort unntak fra kravene til 

behandling i fysisk møte i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av 

covid-19. Spørsmålet i denne høringen er om det skal gjøres permanente endringer i 

kravene til gjennomføring av møter i foretakslovgivningen.  

 

Forslagene til permanente regler kan ikke fullt ut bygge på den midlertidige loven, der 

smittevernhensyn er tillagt særlig vekt. I forslaget til permanente regler legger departementet 

vekt på aksjeeiernes mulighet til å ivareta sine rettigheter, konsekvensene for maktbalansen 

mellom foretakenes ledelse og eiere eller medlemmer, at reglene tilrettelegger for god 

meningsutveksling, og at de ivaretar mindretallets interesser. En permanent lovendring vil 

sette rammene for saksbehandlingen i foretakene fremover. 

 

Departementet ber høringsinstansene om innspill til flere spørsmål som er listet opp i kapittel 

1.2. Vi ber om at spørsmålene besvares med henvisning til spørsmålets nummer.  

 

Stortinget har bedt regjeringen om å vurdere om noen av endringene i den midlertidige loven 

kan gjøres permanente. Den midlertidige loven opphører i juni 2021. For at permanente 
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Side 2 
 

regler skal kunne tre i kraft innen den midlertidige loven opphører, settes derfor 

høringsfristen til åtte uker. Vi ber høringsinstansene om forståelse for at høringsfristen er 

kortere enn det som følger av Utredningsinstruksen.  

 

Høringen er åpen, og alle kan sende innspill. Høringsnotatet ligger på departementets 

hjemmeside. Her ligger også dette høringsbrevet og høringslisten. Vi ber om at høringssvar 

sendes inn via denne siden. Høringssvar kan også sendes til postmottak@nfd.dep.no.  

 

Spørsmål til høringen kan rettes til Marie Wiersholm på marie.wiersholm@nfd.dep.no eller 

Cecilie B. Dueled på cecilie.dueled@nfd.dep.no.  

 

Høringsfristen er fredag 12. februar 2021.  

 

Nærings- og fiskeridepartementet ser frem til gode innspill fra høringsinstansene.  

 

 

Med hilsen 

 

Christian Gløersen (e.f.) 

fung. avdelingsdirektør 

 

 

Marie Wiersholm 

fagdirektør 
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