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Styrets ansvar i samvirkeforetak

Adv. Anniken R. Arntzen
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Om Advokatfirmaet Seland Orwall DA

• 16 advokater og 
advokatfullmektiger

• Forretningsjuridisk bistand innen 
skatt og avgift, fast eiendom og 
selskapsrett

• Primærnæring/landbruk

• En av Norges største 
leverandører av juridiske 
tjenester til samvirkeforetak
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Innhold

• Styrets oppgaver - ansvarsfordeling

• Habilitet

• Styreansvar
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Styrets oppgaver
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Styrende organer

Årsmøtet

Styret

Daglig 
leder
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§ 35.Mynde

Årsmøtet har øvste myndet i foretaket
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§ 76.Forvaltinga av foretaket

(1) Forvaltinga av foretaket høyrer under styret. Styret skal syte for 
forsvarleg organisering av verksemda.

(2) Styret skal så langt det trengst, fastsetje planar og budsjett for 
verksemda. Styret kan også fastsetje retningslinjer for verksemda.

(3) Styret skal halde seg orientert om den økonomiske stoda for 
foretaket og skal sjå til at det blir ført fullgod kontroll med verksemda, 
rekneskapen og formuesforvaltinga.

(4) Styret kan setje i verk dei undersøkingane som det meiner det treng 
for å kunne utføre oppgåvene sine. Styret skal setje i verk slike 
undersøkingar dersom ein eller fleire av styremedlemmane krev det
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§ 77.Tilsynsansvar for styret

• Styret skal føre tilsyn med den daglege leiinga og verksemda i 
foretaket elles. Styret kan fastsetje instruks for den daglege 
leiinga.
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§ 78.Dagleg leiing

(1) Dagleg leiar skal stå for den daglege leiinga av verksemda i foretaket
og skal følgje dei retningslinjene og pålegga som styret har gitt.2

(2) Den daglege leiinga omfattar ikkje saker som etter tilhøva i foretaket
er av uvanleg slag eller har mykje å seie.

(3) Dagleg leiar kan elles avgjere ei sak etter fullmakt frå styret i kvart 
einskild tilfelle eller når det er til vesentleg ulempe for foretaket å vente 
på styrevedtak. Styret skal ha melding om avgjerda snarast råd.

(4) Dagleg leiar skal syte for at rekneskapen for foretaket er i samsvar 
med lov3 og forskrifter, og at formuesforvaltinga er ordna på ein fullgod 
måte
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Forvaltning av selskapet

• Strategiarbeid
• Forankres i årsmøte

• Kontrollarbeid
• Daglig ledelse: Instruksjoner og krav om informasjon 

• Orientering til årsmøtet

• Oppfølging/beslutninger

• I noen tilfeller – krav om behandling i årsmøte

• Særskilte oppgaver tillagt styret
• Søknader om medlemskap

• Føring av medlemsregister
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Når skal det avholdets styremøte?

• Forut for ordinært årsmøte

• Daglig leders rapportering hver 4. måned

• Men også ved:
- Fastsettelse av budsjett

- Tapt egenkapital

- Saker som etter forholdene er «av uvanleg slag eller har mykje å seie»
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Hvem innkaller til styremøte?

§ 83.Krav om styrebehandling o.a.

Styreleiaren skal syte for behandling av aktuelle saker som høyrer 
under styret. Styremedlemmane og dagleg leiar kan krevje at styret tek 
opp bestemte saker.
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Krav om styrebehandling

• Saker som følger av loven
• Forsvarlig egenkapital

• Oppbudsbegjæring

• Opptak av nye medlemmer

• Kan også følge av vedtektene

• Krav om styrebehandling fremsatt av styremedlem eller daglig leder
• Styreleder plikter å følge opp

• Usikkert som styremedlem og/eller daglig leder selv kan innkalle til styremøte
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Hvordan skal innkalling skje

• Samvirkelova § 84

• Hvordan skal det innkalles til styremøte?
• «på tenleg måte»

• Brev eller epost?

• Skriftlig - dokumentasjon

• Når skal det innkalles til styremøte? 
• «med nødvendig frist

• Avhenger av sakene som skal behandles

• F.eks. 2 dager ansett tilstrekkelig
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Når er styret beslutningsdyktig?

§ 86.Når kan styret gjere vedtak

(1) Styret kan gjere vedtak når meir enn halvparten av medlemmane er 
til stades eller er med på saksbehandlinga, om ikkje andre krav er 
fastsette i vedtektene.

(2) Styret kan likevel ikkje gjere vedtak utan at alle styremedlemmane 
så langt det er mogleg har fått høve til å delta i behandlinga av saka.

(3) Har nokon forfall, og det finst varamedlem, skal varamedlemmen
kallast inn
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Styrets vedtaksførhet

• Vedtektskrav kan være mildere eller strengere.
• Hensynet til fleksibilitet

• Skiller regelen fra tilsvarende bestemmelser i asl

• Innkalling må uansett skje til alle styremedlemmer

• Observatører og varamedlemmer

• Inhabilitet

• Styremedlem som forlater møtet 

• Mulig å tiltre beslutningen
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§ 87.Vanleg fleirtalskrav

(1) Eit styrevedtak krev at fleirtalet av dei styremedlemmar som er med 
på behandlinga av ei sak, har røysta for. Står røystene likt, gjeld det som 
møteleiaren har røysta for. Dei som har røysta for eit framlegg som 
inneber ei endring, må likevel alltid utgjere meir enn ein tredel av alle 
styremedlemmane.

(2) Andre vedtakskrav kan fastsetjast i vedtektene
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Innholdet i flertallskravet

• Fleksibilitet i vedtektene
• Kan fastsettes både strengere og lempeligere krav

• Neppe adgang til å avskjære stemmerett

• Krav om minste representasjon ved vedtak som innebærer en endring
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LB-2008-187411

• Styrebeslutning om å begjære oppbud kjent ugyldig

• En av to styremedlemmer deltok i behandlingen

• Det var telefonkontakt med det andre styremedlemmet

• Flere feil i innkallingen

• «For at B skal kunne sies å ha «deltatt» i styrebehandlingen av 
oppbudsspørsmålet, må han ha avgitt stemme om dette, sml. 
aksjeloven § 6-25 første ledd»
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§ 91.Styreprotokoll

(1) Det skal førast protokoll over styresakene som minst gir opplysing
om tid og stad, deltakarane, behandlingsmåten og styrevedtaka. Det 
skal gå fram at saksbehandlinga oppfyller krava i § 86.

(2) Er ikkje styrevedtaket samrøystes, skal det opplysast om kven som 
har røysta for og mot. Styremedlem og dagleg leiar som ikkje er samd i 
eit vedtak, kan krevje oppfatninga si ført inn i protokollen.

(3) Protokollen skal skrivast under av styremedlemmane som har vore
med på styrebehandlinga. Har styret minst fem medlemmar, og er 
vedtak gjort i møte, kan styret velje to til å skrive under. I så fall skal 
utskrift sendast til alle styremedlemmane med frist for merknader, som 
i tilfelle kan krevjast tekne inn i protokollen
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Styreprotokoll

• Bør også opplyse om innkalling, vedtaksførhet og eventuelle 
innsigelser til innkallingen

• Manglende protokoll medfører ikke ugyldighet

• Sentral dokumentasjon

• Ikke adgang til å fastsette lempeligere krav til protokollen i f.eks. 
vedtekter

21

Habilitet
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§ 89.Inhabilitet

(1) Ein styremedlem må ikkje vere med i behandlinga eller avgjerda av 
spørsmål som har så mykje å seie særleg for styremedlemmen eller for 
nærståande at medlemmen må reknast å ha ei klar personleg eller 
økonomisk særinteresse i saka. Det same gjeld for dagleg leiar. Ved 
avgjerda av om nokon er nærståande etter denne føresegna, gjeld 
aksjelova § 1-5 første ledd tilsvarande.

(2) Ein styremedlem eller ein dagleg leiar må heller ikkje vere med i 
behandlinga av ei sak om lån eller annan kreditt til seg sjølv eller om 
trygdgiving for eiga gjeld
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§ 1-5. Nærstående

(1) Som noens nærstående menes i denne loven:

1. ektefelle og en person som vedkommende bor sammen med i ekteskapsliknende forhold;

2. slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken;

3. slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken til en person som nevnt i nr 1;

4. ektefelle til, og en person som bor sammen i ekteskapsliknende forhold med, noen som er 
nevnt i nr 2;

5. selskap der vedkommende selv eller noen som er nevnt i nr 1 til 4, har slik bestemmende 
innflytelse som nevnt i § 1-3.

(2) Som noens personlig nærstående menes i denne loven:

1. ektefelle og en person som vedkommende bor sammen med i ekteskapsliknende forhold;

2. mindreårige barn til vedkommende selv, samt mindreårige barn til en person som nevnt i nr 1 
som vedkommende bor sammen med;

3. selskap der vedkommende selv eller noen som er nevnt i nr 1 og 2, har slik bestemmende 
innflytelse som nevnt i § 1-3
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Habilitetsinnsigelser

• Kan fremsettes før, under og etter styrets behandling

• Har inhabiliteten påvirket utfallet av behandlingen

• Fører inhabilitet til at styret ikke er vedtaksført, må saken behandles 
av årsmøtet

• Både innsigelsen, styrets vurdering og konklusjon bør fremgå av 
protokollen
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Habilitetsvurderingen

• Særinteresse
• Personlig

• Økonomisk

• Særinteressen må være fremtredende

• Strengere enn i årsmøtet
• Forvalter ikke egne interesser

• Ikke tilstrekkelig f.eks. at styremedlem også er medlem
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Personlige relasjoner
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Forbindelser til flere involverte parter
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Konsekvensene av inhabilitet

• Ugyldighet?
• Forutsetter årsakssammenheng

• Fritar ikke uten videre for avtalemessige forpliktelser

• LB-2016-51239
• «Både ved vurderingen av om inhabilitet foreligger og konsekvensene av 

inhabiliteten, vil det være av utslagsgivende betydning om selskapet var kjent 
med de forhold inhabilitetsinnsigelsen berodde på.»

• Kan være ansvarsgrunnlag mot styremedlemmer
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Økonomisk ansvar for 
styremedlemmer
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153.Skadebotansvar

(1) Foretaket, medlem eller andre kan krevje at dagleg leiar,
styremedlem, medlem av representantskapet eller kontrollkomiteen,
granskar eller medlem skal erstatte skade som dei i den nemnde 
eigenskapen forsettleg eller aktlaust har valda vedkomande.

(2) Foretaket, medlem eller andre kan også krevje skadebot av den som 
forsettleg eller aktlaust har medverka til skadevalding som nemnd i 
første ledd. Skadebot kan krevjast av medverkaren sjølv om 
skadevaldaren ikkje kan haldast ansvarleg fordi han eller ho ikkje har 
handla forsettleg eller aktlaust
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De alminnelige vilkår for erstatning

• Ansvarsgrunnlag – uaktsomhet

• Økonomisk tap

• Adekvat årsakssammenheng
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Ulike former for ansvar

• Erstatningsansvar

• Tvangsmulkt

• Straffansvar

• Medvirkeransvar

• Økende fokus på styremedlemmenes økonomiske ansvar
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Rekkevidden av styrets ansvar

• Ovenfor selskapet

• Ovenfor offentlige myndigheter
• Manglende innbetaling av skatt og avgift

• Tredjepersoner
• Leverandører

• Kunder

• Andre

• Medvirkning

• I utgangspunktet det alminnelige erstatningsansvaret

34
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Styremedlemmenes opptreden

• Manglende etterlevelse av lovverk og vedtekter

• Unnlatt oppfølging av årsmøtets vedtak

• Dårlige internrutiner

• Manglende tilsyn med den daglige ledelse

• Hvor nært sitter styremedlemmet den daglige drift?

35

LB-2015-91554

• Krav fra underentreprenør om betaling for tilleggsarbeider, og 
betydningen av at bestemmelsene i NS 3406 ikke var fulgt

• Selskapet hadde ikke midler til å betale kravet

• «Lagmannsretten finner … at både A og B opptrådte uaktsomt når de 
dels bestilte, dels aksepterte at C utførte betydelige tilleggsarbeider 
som de senere unnlot å betale for»
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https://lovdata.no/pro/#reference/NS-3406
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Tap av egenkapital
Styrets handleplikt

37

Krav til forsvarlig egenkapital

• Parallell til asl § 3-4

• Ingen rettspraksis om bestemmelsen
• Men en rekke avgjørelser om asl § 3-4

• Egenkapital vs. Likviditet
• «At ledelsen har en plikt til å påse at selskapet også har en forsvarlig likviditet, 

må anses å følge allerede av ledelsens alminnelige plikt til å sørge for en 
forsvarlig forvaltning av selskapet. Endringen vil etter dette antakelig først og 
fremst ha en pedagogisk betydning»

• Forutsetning om fortsatt drift
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Nærmere om forsvarlighetsvurderingen

• Den reelle verdien, ikke den balanseførte
• Driftsmidler
• Utestående fordringer
• Verdipapirer

• Hva inngår i egenkapitalen
• Etterbetalingsfond

• Ikke rett til utbetaling ved opphør av medlemskapet

• Avsetning til medlemskapitalkonto
• Rett til utbetaling ved opphør av medlemskapet

• Andre ordninger for utdelinger til medlemmer er fremmedkapital og inngår 
ikke i egenkapitalen
• F.eks. forhåndsgarantert kjøpsutbytte
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Styrets handleplikt

• Et sentralt tema i styreansvarssaker

• Orientering til årsmøtet – § 25 2. ledd
• Redegjøre for foretakets økonomiske stilling

• Fremlegge forslag til tiltak

• Oppløsning

• Stans av utdelinger

• Erstatningsansvar

• Ulovlige utdelinger
• Tilbakebetalingskrav

40
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• De konkrete vilkårene om at styret «straks» skal 
behandle saken dersom egenkapitalen er 
uforsvarlig lav, og handle for å gjenopprette et 
«forsvarlig» egenkapitalnivå, var ikke eksplisitt 
tema i noen av styrereferatene fra og med 
fjerde kvartal 2011

• styremedlemmene ivaretok ikke plikten til å 
foreslå nødvendige tiltak ved å avklare behovet 
for tilførsel av egenkapital – og heller ikke, når 
situasjonen utviklet seg som den gjorde, foreslå 
tilført kapital i nødvendig omfang

• Det er viktig å være optimist, men sett i relasjon 
til allmennaksjeselskapslovens krav må dette 
bygge på korrekt informasjon og realistiske 
vurderinger, en bevissthet om hva loven krever 
av kapitalgrunnlag, samt at man følger lovens 
krav til handling
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Aktuelle tiltak

• Innhenting av kapital
• Kapitalforhøyelse

• Lån/fremmedkapital – bedre likviditet

• Nedbemanning/permittering

• Fakturerings- og inndrivelsesrutiner

• Oppsigelse/nedskalering av løpende avtaler

• Tett oppfølging av regnskapsrapportering og kontantstrøm

• Vurdering av forutsetningen om fortsatt drift

• Opplysningsplikt

42
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Forutsetningen om insolvens

§ 61.Insolvens.

Skyldneren er insolvent når denne ikke kan oppfylle sine forpliktelser 
etter hvert som de forfaller, medmindre betalingsudyktigheten må 
antas å være forbigående. Insolvens foreligger likevel ikke når 
skyldnerens eiendeler og inntekter tilsammen antas å kunne gi full 
dekning for skyldnerens forpliktelser, selv om oppfyllelsen av 
forpliktelsene vil bli forsinket ved at dekning må søkes ved salg av 
eiendelene

43

HR-2017-2375-A

• En underleverandør til et skipsverft organisert som aksjeselskap hadde 
levert og installert utstyr på kreditt frem til verftet gikk konkurs

• «det bør, etter mitt syn, være et utgangspunkt at et insolvent selskap som 
mottar nye leveranser på kreditt, forventes å gjøre medkontrahenten 
oppmerksom på at det har inntrådt en svikt i selskapets økonomi som 
innebærer at det ikke regner med å kunne gjøre opp for de nye 
leveransene ved forfall»

• HR uttaler videre «at personlig ansvar for ikke å ha varslet kreditorene om 
økonomisk svikt ikke bør inntre selv om selskapet nok var insolvent, 
dersom det likevel var et realistisk håp om å kunne redde selskapet fra 
konkurs, selskapets ledelse arbeidet aktivt og lojalt med dette for øyet og 
kastet kortene innen rimelig tid»

44



15.11.2019

23

Rt 1991 s. 119

• Erstatning for tap påført et rederi ved at befrakterselskapet ved styret 
angivelig ikke hadde besluttet og gjennomført innbefraktningen på et 
forsvarlig økonomisk grunnlag

• «Tvistespørsmålet er, som tidligere antydet, om [selskapets] økonomi på 
den aktuelle tid var så dårlig at styret burde ha søkt avverget at ytterligere 
krav ville oppstå mot selskapet – krav som selskapet ikke ville være i stand 
til å dekke når de forfalt»

• «Etter mitt syn har de to styremedlemmene holdt seg tilbørlig underrettet 
om såvel markedsutviklingen, som resultatutviklingen. De har for så vidt 
feilvurdert situasjonen. Men denne feil består, så vidt jeg kan forstå, i en 
uriktig skjønnsmessig bedømmelse av den risiko slutningen av M/S ARAO 
medførte. En slik skjønnsmessig feilvurdering kan etter gjeldende teori og 
rettspraksis ikke utløse erstatningsansvar»
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LG-2016-144906

• Saken gjaldt regresskrav fra daglig leder i og eier av et selskap, mot 
selskapets styreformann. Bakgrunnen var manglende innbetaling av 
skattetrekksmidler, noe daglig leder var dømt til å betale til 
Kemneren. Daglig leder krevde regress for halve beløpet, ca kr 
925.000, hos styrets formann, basert på at styreformannen hadde 
medvirket til at skattetrekksmidler ikke ble avsatt og betalt. Kravet 
førte ikke fram, og styreformannen ble frifunnet.
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Rt-2013-312

• «Gitt at arbeidet er betrodd kompetente 
folk, kan det ikke være et ansvar for styret 
eller daglig leder i et gårdselskap å utforme 
detaljerte retningslinjer for hvordan arbeidet 
rent praktisk skal utføres, for eksempel hvilke 
posisjoner den enkelte bygning må 
observeres fra for å få det nødvendige 
overblikk, eller at omfanget av inspeksjonene 
må tilpasses værforholdene til enhver tid. 
Man må kunne stole på at kompetente 
medhjelpere i så måte vil opptre forsvarlig
(min understrekn.)»
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Bruk av leverandører og rådgivere

• Innhenting av ekstern bistand kan begrense styremedlemmenes 
ansvar

• Sikring av rutiner

• Men ved mistanke om mislighold skjerpes aktsomheten

• Foretak i en presset økonomisk situasjon
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Takk for meg!

Adv. Anniken R. Arntzen

ara@selandorwall.no
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