
Styrearbeid i praksis



• Advokat/partner i Projure Advokatfirma AS

• Ulike styreverv de siste 10-15 årene

o Idrett

o Varehandel/eiendom

o Bank/finans

o Kapitalforvaltning 

o Advokatvirksomhet

• Rådgiver for styrer, eiere og andre

MIN BAKGRUNN OG ERFARING



• Skal jeg si ja?

o Har jeg kompetanse som er 
relevant/interessant?

o Har jeg kapasitet til å ta et 
verv?

o Har jeg tilstrekkelig integritet og 
uavhengighet?

o Går jeg god for selskapets 
verdier og holdninger?

• Eller er det bare stas å bli 
spurt….?

• Styret skal

o Tilføres kompetanse

o Bidra til verdiskaping

o Bidra med støtte og veiledning 
til adm/DL

o Jevnlig evaluere DL

o Sørge for bredde og mangfold i 
ledelsen

• Eierne må finne kandidater som 
tilfredsstiller disse kravene. 

SKAL JEG TAKKE JA? (KANDIDATEN)
HVEM SKAL VI VELGE? (SELSKAPET)

Skal jeg si ja? Styret skal:



STYRESAMMENSETNING

• Hvordan sette sammen et godt styre?
• Aksjeeierne?

• Familie og venner

• Ansatte i datterselskaper?

• Eksterne?

Søk etter kandidater som har den kompetansen som 
virksomheten har behov for



HVA MED STYREHONORAR?

❑Kan man forvente «dugnadsarbeid» fra personer 
uten tilknytning til virksomheten?

❑Styrehonorar bør være selvsagt
✓Dog med unntak

❑Hvordan honorere styremedlemmer, og hvor mye?
✓Fast godtgjørelse

✓På timebasis

✓Kombinasjon

✓Aksjer?



ULIKT ANTALL STYREMEDLEMMER

• Styreleder har dobbelstemme etter loven ved 
stemmelikhet

• Er det bra? 

• Det bør være styreleders kvalifikasjoner og 
vurderinger som gir denne innflytelse og ikke 
dobbelstemmen



1 Eierne

2
3

Styret

DL / Administrasjonen

STYRETS PLASS I ORGANISASJONEN



• Eierne

• De ansatte?

• Leverandører/Kunder?

• Det offentlige/samfunnsansvar?

• Styret er personer som er gitt den tillit det er å forvalte 
og føre tilsyn med virksomheten. 

• Styret skal ivareta og sikre selskapets interesser

HVEM SKAL STYRET JOBBE FOR?



ANSATTE SOM STYREMEDLEMMER

• Hvilke interesser skal disse ivareta?
• Ansatterepresentant eller ansattevalgt styremedlem?

• Hvilket ansvar har disse?

• Har de en særrolle?

• Særskilte utfordringer?
• Arbeidsgiver for DL

• Andre ansattes forventninger

• Øvrige styremedlemmers forventninger



➢ Forvaltning og 
organisering

➢ Tilsyn 
➢ Strategi og 

budsjettering
➢ Håndtering av 

utfordrende 
situasjoner

➢ Ansvarlige i alle 
selskapets faser

STYRETS HOVEDOPPGAVER



DELEGASJON?

• Styrets oppgaver kan delegeres, men styret kan 
ikke delegere seg bort fra ansvaret for forvaltning og 
tilsyn som de har som styre, og etter aksjelovens 
bestemmelser.

• Og husk de tre K`ene
• Kapasitet

• Kompetanse

• Kontroll



STRATEGIUTVIKLING

• Strategi – handlingsplaner – budsjett

• Ledelsen må sitte i førersetet

• Styret skal og må utfordre og støtte

• Strategiarbeid er styrets nest viktigste oppgave. Den 
viktigst er å ansette og utvikle daglig leder – alternativt si 
opp feil daglig leder. 

«Med dårlig administrasjon er styret hjelpeløst, -

med god administrasjon er 

styret overflødig.»



• Lovbestemt for selskaper med ansatterepresentasjon i styret (asl §
6-23)

• Anbefales også for andre styrer.
o Effektiviserer styrearbeidet

• Innhold?
o Regler for innkalling og møtebehandling (hyppighet, møteform mm)

o Forholdet styrets oppgaver kontra DL sitt handlingsrom, herunder DL 
sine plikter overfor styret

o Hvilke saker skal styrebehandles

o Årshjul – faste saker hvert møte, faste møter for enkelte saker

o Taushetsplikt

o Styreevaluering

o mm

STYREINSTRUKS



HAR STYRETS MEDLEMMER 
TAUSHETSPLIKT?

• Ikke lovfestet

• Men et utslag av styrets lojalitetsplikt overfor 
selskapets interesser

• Vær derfor varsom med å ta på deg styreverv som 
kan skape utfordringer ved at du får kunnskap som 
kan nyttiggjøres i andre sammenhenger



• Utgangspunkt at styremøtene skjer ved fysisk oppmøte
• Styreleder kan foreslå annen behandlingsmåte dersom det vurderes 

forsvarlig (eks telefonmøte/Skype/Teams/epost)

• Hva foretrekkes?

• DL forbereder styresakene
• Men det må være i samråd med styreleder

• Krav om tilstrekkelig og godt nok saksfremlegg til at styret kan fatte en 
beslutning/har et tilfredsstillende behandlingsgrunnlag

• Innkalling lang nok tid i forkant til at en sak kan behandles forsvarlig 
av styret

STYREMØTENE



• Tidsbruk

o 1/3 av tiden på kontroll – historikk

o 2/3 av tiden på fremtiden som 

kan positivt påvirkes

• Ikke gjennomgå utsendt 
materiale – kun respondere på 
spørsmål.

• Vær tydelig i alle protokoller på 

hva som er vedtatt og hvilke 

risikovurderinger dere gjorde

Allokering av tid:

STYREMØTENE - GJENNOMFØRING



• Når mer enn ½ av styrets medlemmer deltar (asl § 6-24).

• Alminnelige flertallskrav (asl § 6-25).

• Møteleder dobbelstemme ved stemmelikhet

NÅR ER STYRET 
BESLUTNINGSDYKTIG?



• Krav om protokollering av styrebehandlingen.

o Skal angi tid, sted, deltakere, behandlingsmåte, og de beslutninger 
som fattes. 

o Det skal protokolleres eventuelle dissenser

• Protokollen skal signeres av styrets medlemmer

o Unntak – med minst fem styremedlemmer og er det gjennomført fysisk 
møte kan styre velge to til å signere. Kopi skal da sendes de øvrige 
medlemmene med frist for bemerkninger. 

STYREPROTOKOLL – ASL. § 6-29



• Følg samme mal for protokoll som benyttes i innkallingen.

• Vurder om det skal skilles mellom

o Orienteringssaker

o Drøftelsessaker

o Beslutningssaker

o Vær nøye med å formulere vedtak, særlig i beslutningssaker

PROTOKOLL OG INNKALLING



STYRELEDERS ROLLE

oSkal lede styret/styremøtene
oSkal sørge for kvalitet og effektivitet
oAnsvar for agenda
oSjef eller coach?
oSkape møtekultur
oSamarbeid med ledelsen
oSikre godt forberedte møter 
oFokus på konstruktive beslutninger
oSikre at styrerommet er det reelle 

beslutningsforumet
oRepresenterer styret utad



• Styret som kollegium
o Åpenhet

o Rom for diskusjon

o Respekt for ulike synspunkt og vurderinger

o Er du uenig, gi beskjed

• Uansett – det er alltid en fordel å forsøke å 
komme til en beslutning alle kan omforenes om

• Og husk: Uenige internt – men samstemte 
eksternt

STYRET



❖Hvordan ”trener” vi opp daglig leder?

o Detaljspørsmål om ”fille saker”?

o Åpne spørsmål for å undersøke om daglig leder har kontroll ?

❖ Husk skille mellom styrets oppgaver og DL sine oppgaver
▪ Unngå uklare ansvarsforhold

❖ Vær også oppmerksom på at et for tett forhold mellom 
styreleder/DL kan innebære at styret som organ blir parkert 
og ikke får ivareta sine oppgaver etter aksjeloven. 

STYRET VS. DAGLIG LEDER



STYREARBEID I KREVENDE SITUASJONER



• Hva er krevende situasjoner?

• Beror på selskapets drift og risikoprofil. 

• Vurder behov for hyppigere møter

• Lag handlingsplaner, avtal tett oppfølgning

• Vær nøye med styrereferatene

STYREARBEID I KREVENDE 
SITUASJONER



HUSK DE RØDE FLAGGENE FOR 
STYRET
• Press situasjoner på ledelsen

• Lånebetingelser, utbyttekrav, kapitalbehov, likviditet

• Vesentlige endringer i konkurransesituasjon, herunder fall i markedspriser og tap av 
markedsandeler

• Endringer i anvendelse av regnskapspolicyer og regnskapsprinsipper, herunder 
balanseføring av immaterielle poster og hendelser som ligger langt frem i tid med usikkert 
utfall

• Tiltagende ønsker om å ta inntekter tidligere og utsette kostnadsføring

• Tiltagende avvik mellom driftsresultat/inntjening i regnskapet og kontantstrømmer fra 
driften

• Presset likviditet
• Lite midler på bank og svak arbeidskapital, herunder gamle poster som er forfalt og utestående 

forpliktelser til offentlige

• Lovstridige disponeringer (for eksempel skattetrekksmidler, manglende beregning av mva. mv. 
som er tegn på svak likviditet og holdning hos ledelsen)

• Tilgang på kapital

• «Spesielle» transaksjoner med nærstående parter nær årsslutt

• Vesentlige manuelle posteringer nær årsslutt



➢ Skap god organisering, sørg for gode interne rutiner, kontroll og 
rapporteringer

➢ Ansett og behold rett daglig leder

➢ Styret bør opptre som «ett koordinert team» overfor daglig leder

➢ Ha en bevisshet rundt risiki

➢ Ha en god forståelse for hvordan aksjonærene vil evaluere 
selskapets utvikling og styrets arbeid

➢ Vær tydelig på hva som kan gjøres bedre i morgen enn i går

OPPSUMMERING



➢ Det er ikke «farlig» å sitte i styret om styrearbeidet utføres 
skikkelig. 

➢ Det er «farlig» å sitte i styret uten rolleforståelse og solid innsats. 

➢ Godt og ansvarlig styrearbeid skal gi merverdi for virksomheten. 

En styrekandidat som ikke kjenner til aksjelovens 
formelle krav til styrets oppgaver skal dere ikke velge.

Et styremedlem som kun kjenner aksjelovens 
formelle krav til styrets oppgaver bør dere skifte ut.

OPPSUMMERING FORTS



Takk for meg!


