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Bransjeanbefaling om 
andelseiervalgte styremedlemmer 
(2002) – erstattes nå med en utvidet 
og mer generell anbefaling om 
styrearbeid i 
fondsforvaltningsselskap. 
 
Formål: 
• Hjelpemiddel ved styrearbeidet 
• Klargjøring av roller og ansvarsdeling 

mellom eiere, styret og ledelse 
• Oversikt over offentligrettslige 

reguleringen 
• Innføring for nye styremedlemmer 
• Anbefalt praksis på utvalgte områder 
 
 



Anbefaling - uavhengighet 

Flertallet av styrets medlemmer, inklusive 
andelseiervalgte styremedlemmer, bør være uavhengig 
av daglig ledelse. 

• Finanstilsynets Rundskriv 5/2012 og 4/2015 krever at minst ett 
av de aksjonærvalgte styremedlemmene må være eksternt 
(ikke ansatt eller eier i foretaket eller konsernet) 



Anbefaling - valgkomité 

Det bør etableres en valgkomité som innstiller på 
valg av andelseiervalgte styremedlemmer til 
valgmøtet. 

• Skaper uavhengighet til forvaltningsselskapets 
administrasjon og/eller eiere. 

• Forslag til formell struktur og instruks for valgkomité er 
inntatt som vedlegg i anbefalingen. 



Anbefaling – kontrollfunksjonenes 
uavhengighet 
Loven åpner for at kravene til kontrollfunksjonenes uavhengighet kan 
lempes i særlige tilfeller (proporsjonalitetsprinsipp). 

Hvis unntaket benyttes bør det foreligge en skriftlig 
risikovurdering der det bl.a. framgår hvordan øvrige 
krav til funksjonen vil bli ivaretatt 

• Unntaket innebærer høyere risiko for selskapet og dermed 
høyere krav til aktsomhet fra styret og ledelsen. 

• Unntaket innebærer ingen lemping i kravene til 
kontrollfunksjonene. 



Anbefaling – rapportering 

Rapportering fra compliance og 
risikostyringsfunksjonen bør foreligge på hvert 
ordinære styremøte. 

• Gir bedre grunnlag for å iverksette eventuelle tiltak i tide 

• Tilstrekkelig med årlig internkontrollrapportering 



Stemmegivning  

• Krever fullmakt fra styret (vanlig flertall) 

• Flertallet av andelseiervalgte styremedlemmer må ha stemt 
for fullmakten 

• Andelseiervalgte styremedlemmer gis ingen særskilt rett til å 
bestemme hva fondet skal stemme, kun om fondet skal 
stemme 

• Andelseiervalgte styremedlemmer kan etter loven blokkere, 
men ikke diktere stemmegivningen 



Stemmegivning 

Stemmefullmakt kan utformes på ulike måter: 

• Generell stemmefullmakt (tidsbegrenset eller inntil den 
endres) 

• Generell fullmakt, men betinget av støtte i hver enkelt sak 
fra de andelseiervalgte styremedlemmene 

• Generell fullmakt, men betinget av støtte fra de 
andelseiervalgte styremedlemmene i kontroversielle saker 

 

Alle disse tre eksemplene anses akseptable 



Anbefaling – stemmegivning 

Fullmakten bør være klart beskrevet, bør være 
skriftlig dokumentasjon hvis dialog med 
andelseiervalgte styremedlemmer. 

Styret bør ta stilling til fullmaktsforholdene knyttet til 
utøvelse av andre eierrettigheter enn aksjer. 

Administrasjonen bør minst årlig rapportere. 

Hvis generell fullmakt trekkes tilbake eller ikke 
tildeles – fullmakt må gis av styret i hver enkeltsak. 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Dersom styret velger å trekke tilbake eller ikke tildeler administrasjonen en generell fullmakt til å stemme på vegne av fondene, må fullmakt til å stemme behandles av styret i hvert tilfelle der stemmeretten benyttes. 



Utøvelse av eierskap 

Bransjeanbefaling om utøvelse av eierskap: 

• Forvaltningsselskapets retningslinjer for utøvelse av 
stemmerett bør være lett tilgjengelig, for eksempel på 
selskapets nettsider eller gjennom rapporter til andelseierne. 

• I konkrete saker der det antas å ha interesse for 
andelseierne, bør forvaltningsselskapet informere om hva 
det har stemt på generalforsamling og kortfattet 
begrunnelse. Kan gjøres på selskapets nettsider eller i 
rapporter til andelseierne.  



Andre anbefalinger 

• Styreinstruks, instruks til daglig leder og eventuelle 
styreutvalg 

• Årlig plan 

• Dokumentere styrets beslutningsgrunnlag  
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