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Høring – bedre kjønnsrepresentasjon i ledelsen i norske selskaper 
 

1 

Vi viser til Nærings- og fiskeridepartementets høringsbrev av 12. desember 2022.  

 

I høringsnotatet foreslås tiltak for å bidra til bedre kjønnsbalanse i ledelsen i norske selskaper, herunder krav 
om at begge kjønn skal være representert med minst 40 prosent i norske selskapers styrer. I tillegg til å 
bedre kjønnsbalanse i selskapenes ledelse, viser departementet til at et slikt tiltak også vil bidra til at 
næringslivet i større grad bruker den samlede kompetansen i samfunnet.  

 

Verdipapirfondenes forening (VFF) deler fullt ut målet om å bedre kjønnsbalansen og øke mangfoldet i 
ledelsen av norske selskaper. Som departementet viser til i høringsnotatet, er VFF en av eierne av «Kvinner i 
Finans Charter», som har som mål nettopp å bedre kjønnsbalansen i vår egen næring (finansnæringen).  

 

2 

VFF har de siste årene innhentet data som viser kjønnsfordelingen innenfor de ulike stillingskategoriene hos 
foreningens medlemsselskaper (fonds- og kapitalforvaltningsselskaper), nettopp for å kunne måle 
utviklingen og øke vår egen oppmerksomhet om dette. Tallene viser at to tredjedeler av alle ansatte i 
fondsbransjen er menn, men der det er relativt store forskjeller mellom ulike arbeidsområder. Også blant 
styremedlemmer i fondsforvaltningsselskapene er om lag to tredjedeler menn.  

 

Når vi ser på fordelingen blant nyansatte er kjønnsfordelingen derimot svært jevn, med om lag like stor 
andel kvinner som menn. Nyrekrutteringen bidrar til at kvinneandelen i bransjen øker, men med forholdsvis 
beskjedne skritt. 

 

3 

I høringsnotatet reiser departementet spørsmål om det er faktiske utfordringer knyttet til å oppfylle 
lovbestemte krav til styresammensetning som ikke er omtalt i høringsnotatet. I den forbindelse vil vi for 
ordens skyld påpeke at fondsforvaltningsselskapets styresammensetning reguleres både av aksjeloven (asl) 
og verdipapirfondloven (vpfl), og at ved eventuell motstrid går særbestemmelsene i verdipapirfondloven 
foran de generelle bestemmelsene i aksjeloven.  

 

Verdipapirfondloven stiller krav om at styret skal ha minst fem medlemmer, jf. vpfl. § 2-6. Videre skal minst 
en tredjedel av styret velges av andelseiere i de verdipapirfond som selskapet forvalter. Styremedlemmer 
som velges av andelseierne kan ikke være aksjeeiere, tillitsvalgte eller ansatte i forvaltningsselskapet eller 
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hos depotmottaker. Verdipapirfondloven § 2-7 stiller krav om egnethet for styremedlemmer i 

forvaltningsselskap. Egnethetskravet må oppfylles av samtlige styremedlemmer, også andelseiervalgte og 
varamedlemmer.  

 

Ved utgangen av fjoråret var 34 prosent av styremedlemmene i fondsforvaltningsselskaper kvinner. Vi antar 
derfor at det ikke vil være særlig krevende å oppfylle de foreslåtte lovkravene for de 
fondsforvaltningsselskaper som kommer over terskelverdiene. 
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Departementet foreslår at drift- og finansinntekter samlet eller antall årsverk innføres som 
avgrensningskriterier for krav til styresammensetning. I høringsnotatet skisseres tre ulike terskelverdier for 
de to kategoriene: 20, 30 eller 50 årsverk og 50, 70 eller 100 mill. kroner i drifts- finansinntekter. 

 

For fondsforvaltningsselskapene anslår vi at 4 selskaper vil bli omfattet dersom høyeste terskelverdier 
velges, 9 hvis laveste terskelverdier velges og 8 hvis midterste terskelverdier. Vi har ikke sterke oppfatninger 
om hvor terskelverdiene bør legges, men vi tror det kan være klokt, i alle fall i første omgang, å sette 
terskelverdiene relativt høyt. Ved å skjerme de minste virksomhetene vil det trolig bli mindre «støy» og 
større oppslutning om lovkravene.  
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Departementet foreslår å hjemle en sertifiseringsordning for senere å opprette en ordning som sertifiserer 
aktivt arbeid som fremmer likestilling og hindrer diskriminering. Detaljene i ordningen er ikke klare, men 
forslaget til hjemmel gir regjeringen adgang til å gi forskrift om kravene for å bli sertifisert.  

 

Vi har ingen prinsipielle innvendinger til at en slik hjemmel fastsettes, men vil påpeke viktigheten av at en 
sertifiseringsordning ikke påfører unødig administrativt merarbeid for virksomhetene og økte kostnader.  
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