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Vedlegg til rundskriv H-11/09 om ikraftsetting av endringer i kommuneloven

I § 36 skal nr. 2 lyde: 
      Skal det velges to eller tre medlemmer, skal hvert kjønn være representert 
på den enkelte liste. Skal det velges fire eller fem medlemmer, skal hvert kjønn 
være representert med minst to. Skal det velges seks til åtte medlemmer, skal 
hvert kjønn være representert med minst tre. Skal det velges ni medlemmer, skal 
hvert kjønn være representert med minst fire, og skal det velges flere 
medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst 40 prosent. Ved valg 
til folkevalgte organer som etter lov bare består av medlemmer av kommunestyre 
eller fylkesting, og ved valg av arbeidsutvalg for folkevalgte organer, skal disse 
reglene følges så langt det er mulig. Når det gjelder representasjon av begge 
kjønn i styret i selskaper som er eid av kommuner og fylkeskommuner i 
fellesskap, vises til kapittel 12 A.

I § 37 skal nr. 3 lyde: 
      Viser det seg at et kjønn etter denne fremgangsmåte vil bli representert med 
færre medlemmer fra en liste enn det som følger av kravene i § 36 nr. 2, rykker 
kandidater fra det underrepresenterte kjønn så langt mulig opp på listen i det 
omfang som er nødvendig for å oppnå slik balanse. 

I § 38 a skal nr. 3 lyde: 
      Kravene til kjønnsbalanse i § 36 nr. 2 gjelder tilsvarende. Viser det seg at et 
kjønn vil få færre medlemmer enn det som følger av første punktum, skal 
kandidater fra det underrepresenterte kjønn settes inn i det omfang som er 
nødvendig for å oppnå slik balanse. Ved valg til folkevalgte organer som etter lov 
bare består av medlemmer av kommunestyre eller fylkesting, og ved valg til 
arbeidsutvalg for folkevalgte organer, skal disse regler følges så langt det er 
mulig. 

Nytt kapittel 12 A skal lyde: 

Kapittel 12 A. Aksjeselskaper der kommuner eller fylkeskommuner 
eier minst to tredeler av selskapet. Representasjon av begge kjønn i 
styret. 

§ 80 a. Representasjon av begge kjønn i styret
1. Reglene i aksjeloven § 20-6 om representasjon av begge kjønn i styret gjelder 

tilsvarende for aksjeselskap hvor kommuner og fylkeskommuner til sammen 
eier minst to tredeler av aksjene i selskapet. Departementet kan gi forskrifter 
om at reglene i første punktum også skal gjelde for aksjeselskaper som eies av 
kommuner eller fylkeskommuner med under to tredeler, når resten av 
selskapet er eid av staten eller selskaper som direkte eller indirekte, er heleid 
av staten.

2. For å legge til rette for at valget oppfyller kravene i nr. 1 kan departementet 
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gi forskrift om den nærmere gjennomføringen av valget av styremedlemmer 
som velges av og blant de ansatte, jf. aksjeloven § 6-4, herunder også 
eventuelt i selskaper som nevnt i nr. 1 annet punktum.

II 
1) Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer. 
2) For selskaper som er stiftet og registrert i Foretaksregisteret før loven settes i 

kraft, skal styret være sammensatt i samsvar med loven her innen to år etter 
ikraftsettingsdatoen. 




