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“
Forventninger til styret fra en daglig leder (8.11.2018 kl. 12:15 – 13:00) 

«Et styre skal gi energi og verdi til en administrasjon. Tiden for «passe-på» styrer er forbi.                                  

Kravene til styremedlemmer er større i dag enn tidligere»

• Kort om egen bakgrunn og rolle nå

• Styrets hovedansvar

• Daglig leders forventninger – og behov

• Rolleforståelse- og interesse for oppdraget

• Styreleder og styremedlem – å forstå organisasjonens virksomhet

• Å stimulere styret til arbeid med å skape merverdi for selskapet eller organisasjonen

• Strategisk plan, årsplan og «styrestrategi»

• Styrets evne til å motivere en administrasjon/organisasjon til retningsvalg og måloppnåelse



Bakgrunn og rolle           
i dag

• Styre- og ledergruppeerfaring inkl. 
styreledelse fra konsulentorganisasjon 
(IML)

• Styre- og ledergruppeerfaring fra IT-
organisasjoner

• Styre- og ledererfaring fra landbruket 

• Styreerfaring fra/ledelse i ideelle 
organisasjoner (toppidrett) og små 
bedrifter

I dag:
• Rollen som daglig leder i AgriKjøp AS og 

Agrol AS – begge med eierrepresentanter 
i styrene



Styrets oppgaver og plikter

- Vedtekter
- Selskapslover (spesialtilpassede 

lover og regler)
- Styreinstruks

Styrets hovedansvar –
etter aksjeloven
• Forvaltningsansvaret § 6-12

✓ Sørge for å fastsette planer og budsjetter
✓ Sørge for forsvarlig organisering
✓ Holde seg orientert om den økonomiske 

tilstanden – og påvirke «kursen»

• Tilsynsansvaret § 6-13
✓ Med daglig ledelse
✓ Med selskapets virksomhet

Styret har plikt til å påse at organisasjonen og 
daglig leder har betryggende kontroll på
- Virksomheten/bedriften
- Regnskapet
- Formuesforvaltningen



Forvaltningsansvaret (§6-12)

Fastsette planer

Strategi og overordnede mål

Handlingsplaner

Kontroll av målsetting og 
måloppnåelse

Fastsette budsjetter

Handlingsplan

Økonomiske konsekvenser

Budsjett(er)

• Generalforsamlingsprotokoller
• Vedtekter og aksjonæravtaler
• Styreinstruks
• Strategiplan(er)

• Styrets årsplan
• Styreprotokoller
• Budsjett(er)
• Regnskaps- og styringsrapporter, -

og prognoser



Mine forventninger

• Styreleders og styremedlemmets interesse for rollen -
engasjementet for virksomheten 

• Evne og vilje til «å ta på seg styrehatten» - ref.: Vi

• Styrets individuelle og felles ønske om å få virksomheten 
til å lykkes

• Styrets forståelse for - og balanserte støtte - til 
organisasjonen

• Bidra til å se muligheter framfor barrierer

• Styremedlemmets vilje til å delta – med selvstendige 
meninger

• Romslighet til å tåle motstand uten å vike før man blir 
ærlig overbevist

• Styremedlemmets tilstrekkelige kompetanse

• Tilstrekkelig organisasjons- og «bransjeforståelse»

• Motivasjon til å lære

• Styremedlemmer som evner å se helhetlige konsekvenser av 
resultater og måloppnåelse

• Økonomiske resultater (reell lønnsomhet)

• Prosessuelle resultater (effektfulle arbeidsformer)

• Utvikling i forhold til framtidige mål

Mine primære behov

- Tillit mellom styreleder og daglig leder

- Tillit og tilstrekkelig respekt i styret, dvs. hos samtlige 
styremedlemmer

- Tilstrekkelig forskjellighet mellom styremedlemmene 
(kompetanse, form, særinteresse)

- En styreleder som har evnen til å holde fast ved overordnede 
mål og til å få med seg styret på hensiktsmessige beslutninger 
– beslutninger som underbygger virksomhetens primære 
formål (mission) 



Daglig leders bidrag til styrets suksess

• Jeg må som daglig leder ha dyp respekt for at 
ingen er født som utlært styreleder eller 
styremedlem => Bistå og tilrettelegge

• Jeg må som daglig leder føle et tungt ansvar 
for at «mitt» styre skal lykkes i sitt arbeid

• Jeg må som daglig leder bidra til at «mitt» 
styre» får mulighet til å 

• nyttiggjøre seg beste praksis,
• bygge sine beslutninger på så sikker 

informasjon som mulig og 
• lykkes med å utnytte sin samlede 

kompetanse på best mulig måte –
i forhold til den konkrete virksomheten 
det dreier seg om. (få utnyttet sitt 
potensial) 



Rolleforståelse- og interesse for oppdraget

Rollen

Forstå rollens ansvarsspenn

Kunne ta på seg «styrehatten»

Engasjert nok

Nysgjerrig nok

Konsekvensforståelse

Nytenkende nok – se alternativer

Tørre å stille spørsmål både ut fra 
egen kunnskap og erfaring – og ut 
fra «magefølelsen»

Er det forskjell på om man kommer 
inn i et styre som ansatt eller som 
tillitsvalgt?

Personlighet og «stil»

Evne og vilje til å motivere

«Stimulerende adferd»

Tydelighet

Åpen, ærlig og direkte(nok)

Bevissthet om virkningen og 
konsekvensen av en uttalelse gitt i 
styresammenheng kontra andre 
arenaer



Styrets strategi – strategisk plan

Tidshorisont (2 – 3 år)
Kvartalsvis og/eller årlig måling av  de fleste 

resultatområdene – inkl. styreevaluering

Strategi (stratos): 
Måter å gjøre ting på for å nå planlagte mål

Nåsituasjon

Mål

• Visjon
• Verdier
• Vedtekter
• Målområder (få)
• Lederstil
• Ressurser

STRATEGISK PLAN
Et dokument å styre 

etter – å legge 
handlingsplaner ut fra



Styrets årsplan

Strategi

- Mål – også retningsmål

o Økonomiske

o KPI-er

o Ressursutvikling (inkl. 
personal/kompetanse)

- Planer

o Samsvar med strategisk plan

- Budsjetter

o Økonomisk styringsgrunnlag

o KPI-er – viktigste målefaktorer

o Motiverende; ambisiøst – men 
oppnåelig (tilstrekkelig 
realisme)

Kontroll

- Sette av nok tid – styremøteplan

- Risikostyring – vurdering & 
beslutning

- Intern kontroll – ofte basert på 
daglig leders info. eller meldinger fra 
tillitsvalgte/ansatte

- Rapportering/økonomi

- Budsjettoppfølging

- Revisjonsrapporter

- Forsikringsdekning (NB! også 
styreforsikring i AS)

- Lover, regler og forskrifter

Organisering

- Organisasjonens tilstand

o Ressurser tilpasset 
aktivitetskravene

o Kompetansevurdering

- Virksomhetsområdene

- Ansvar- og myndighetsfordeling

o Stillingsinstrukser

o Arbeidsbeskrivelser

o Kommunikasjonslinjer

o Rapporteringslinjer



• Styrets evne til å motivere til 
måloppnåelse

• Mye å spille på, bl.a.:
• Interesse for og tid til forberedelse
• Vist interesse overfor administrasjonen
• Generalforsamlings betydning 
• Evne til å forstå bestilte økonomi- og resultatrapporter
• Se og varsle om økonomiske eller ressursmessige 

faresignaler 
• At hele styret bidrar til styrets strategiarbeid 
• Ansvar for selskapets IT-sikkerhet.

• Kunnskap om hva som kan og bør forventes av en 
daglig leder? (Sortere styrets ansvar fra daglig leders 
ansvar)

• Gi grunnlag til valgkomiteen , og dermed indirekte 
bidra til best mulig styresammensetning ved 
utskiftinger/fornyelse (ønsker og kriterier. Ref. 
organisasjonsforståelse)

• Tilstrekkelig kunnskap om selskapsformer, juridiske 
plikter og norsk lovgivning

• Styrets samlede kompetansebehov
• Og de tradisjonelle: Se, anerkjenne og stimulere i 

samsvar med strategisk retning og mål.



“
Og så dagens lille sitat….

Life is what happens to you 
while you’re busy making 

other plans



Takk for oppmerksomheten
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