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Høringsuttalelse - forslag til nye regler om gjennomføring av møter i 
foretakslovgivningen 

 
Norges Bondelag viser til høringsbrev og -notat fra Nærings- og fiskeridepartementet med forslag 
om endringer i krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen. Våre innspill gjelder i hovedsak 
samvirkeloven og lov om ansvarlige selskaper mv. 
 
Norges Bondelag støtter forslaget om å innføre digitale møteplattformer som et substitutt til 
fysiske møter, slik at man oppnår bedre fleksibilitet mht. avvikling av møter.  
 
Vi slutter oss til innspillene fra Norsk Landbrukssamvirke, og viser i sin helhet til deres 
høringsbrev.  
 
Norges Bondelag vil i tillegg komme med følgende synspunkter: 
 
Styreleders rett til å bestemme møteform - ordlyden 
Ordlyden i forslaget til endring av samvirkeloven § 82 er vanskelig tilgjengelig. Forslaget lyder: 
 

(1) Styret skal behandle sakene i møte om ikkje styreleiaren meiner at saka kan leggjast 
fram skriftleg eller takast opp på annen måte. Behandlingsmåten skal vere fullgod.  

 
(2) Styreleiaren skal syte for at styremedlemmane lengst råd kan vere med på ei samla 

behandling av saker som skal behandlast utan møte». 
  
Møte er definert i forslagets § 6a som enten fysisk eller digitalt møte. Ut fra forarbeidene (s 15-16) 
synes det som at departementet mener at styrelederen alene skal kunne bestemme om det skal 
gjennomføres fysisk eller digitalt møte. Dette bør i så fall presiseres bedre i lovteksten. 
 
Skal styreleder ha eksklusiv rett til å bestemme møteform? 
Departementet foreslår at styreleder gis eksklusiv rett til å bestemme om styremøter kan 
gjennomføres betryggende uten personlig fremmøte, jf. samvirkeloven § 82 (forutsetningsvis).  
 
Etter dagens lovgivning gis daglig leder eller styremedlemmer rett til å kreve at styremøtet skal 
avvikles med fysisk oppmøte.  
 
Norges Bondelag mener det kan være uheldig at én person (styrelederen) alene sitter med slik 
avgjørelsesmyndighet. Et slikt utgangspunkt bør i alle fall kombineres med en mulighet for en 
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andel av styremedlemmene til å kreve fysiske møter. I et velfungerende styre vil sannsynligvis ikke 
spørsmålet om fysiske / ikke-fysiske møter by på utfordringer. Dersom det skulle oppstå 
maktkamp eller splid i styret, vil imidlertid en slik rett til fysiske møter kunne gi et viktig verktøy 
for styremedlemmene. Hvorvidt også daglig leder fortsatt bør ha slik rett, har vi ingen særlig 
formening om.  
 

➢ Norges Bondelag mener at fysiske styremøter skal avholdes dersom det kreves av minst en 
tredjedel av styrets medlemmer. 

 
 
Selskapsloven – ansvarlige selskaper 
Selskaper med ubegrenset (personlig) ansvar må vurderes noe annerledes enn selskaper med 
begrenset ansvar. Deltakere i selskaper med ubegrenset ansvar bør gis større rett til å kreve fysiske 
møter. Norges Bondelag støtter derfor departementets forslag om at deltakere og andre som har 
rett eller plikt til å delta i selskapsmøtet kan kreve fysisk eller elektronisk møtebehandling, jf. 
selskapsloven § 2-11 a (2).  
 
Når det gjelder styremøter etter selskapsloven mv. er forslagets § 2-15 nytt annet og tredje ledd 
etter vårt syn ikke tilstrekkelig klare når det gjelder styreleders myndighet. Se også våre 
kommentarer til ordlyden i samvirkeloven § 82 over. 
  
Det er ikke gitt noen definisjon av «møte» i forslaget til nye regler i selskapsloven. Skal «møte» 
etter forslagets § 2-15 forstås som fysisk møte så bør dette presiseres. I nytt tredje ledd gis 
styremedlemmene anledning til å kreve møtebehandling. Det legges til grunn at man her mener 
fysisk møte. Vi støtter en løsning som gir styremedlemmene anledning til å kreve fysiske 
styremøter. 
 

➢ Norges Bondelag ønsker en nærmere presisering av styreleders kompetanse mht. 
styremøter etter selskapsloven, herunder at styremedlemmene kan kreve fysiske 
styremøter. På grunn av at selskapsformen tilsier større personlig ansvar for deltakere i 
ansvarlige selskap, bør det være tilstrekkelig at ett styremedlem krever fysiske styremøter. 

 
 
Kravet om forsvarlig behandling 
I forslaget til selskapslov § 2-15 (2) siste ledd benyttes ordet «betryggende». I samvirkeloven er 
ordet «fullgod» brukt, mens aksjeselskapslovgivningen opererer med «forsvarlig» (al. § 5-8 a) og 
«betryggende» (al. § 6-19).  
 
Det vil være en fordel om man samordner begrepsbruken, og Norges Bondelag mener at 
«forsvarlig» bør brukes gjennomgående.  
 
Det bør i forarbeidene pekes på at forsvarlighetsvurderingen også skal ta hensyn til den praktiske 
tilgangen eiere/medlemmer/deltakere har mht. å delta digitalt på ulike møter. I distriktene har 
mange fortsatt tekniske utfordringer ettersom kommunikasjonsnettverket ikke er tilstrekkelig 
utbygget overalt.  
  

➢ Norges Bondelag mener begrepsbruken bør samordnes bedre mellom de ulike lovene. Det 
vil bl.a. være en fordel å benytte samme begrep mtp. forsvarlig styrebehandling i alle 
foretakslovene.  

 
 
 
Med hilsen 
 
Elektronisk godkjent, uten underskrift 
 
Erlend Stabell Daling         Mari Cecilie Gjølstad 
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