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Spørsmål om forståelsen av representasjonsforskriften  

Arbeids- og sosialdepartementet viser til e-post 25. august 2021. I eposten bes det om 

departementets vurdering av hvorvidt fondsforvaltningsselskaper er omfattet av den 

næringsmessige avgrensningen som følger av representasjonsforskriften § 2. Her fremgår 

blant annet at "aksjelovens bestemmelser om ansattes rett til representasjon i styre og 

bedriftsforsamling gjelder for alle aksjeselskaper, med unntak av selskaper som driver bank- 

og finansieringsvirksomhet…"  

 

Etter det opplyste var fondsforvaltningsselskaper tidligere eksplisitt omfattet av unntaket i 

forskriften fra 1998, gjennom opplisting av næringsgrupperinger under næringen "bank- og 

finansieringsvirksomhet". Forskriften ble endret i 2014, hvor henvisningen til 

næringsgrupperingene ble tatt ut. I høringsnotat 26. mars 2010 i forkant av endringen skrev 

departementet om bestemmelsen at "det er gjort noen språklige endringer  

for å tilpasse bestemmelsen den nye plasseringen, men de er ikke ment å innebære  

noen endring av det materielle innholdet". Etter departementets vurdering kan det derfor 

være naturlig å legge til grunn at de samme næringer omfattes av unntaket, også etter 

ordlydsendringen. 

 

Den næringsmessige avgrensningen i representasjonsforskriften skyldes blant annet at 

aksjeselskaper innenfor visse næringer har egen særregulering av styrerepresentasjon. Når 

det gjelder bank- og finansieringsvirksomhet skrev departementet i høringsnotatet fra 2010 at 

"Arbeidstakernes rett til representasjon i bank- og forsikringsvirksomheten er som nevnt  

særskilt regulert gjennom annen lovgivning (sparebankloven og forretningsbankloven  

med tilhørende forskrift, og forsikringsvirksomhetsloven). Ettersom disse næringene  

er omfattet av annen regulering, finner ikke departementet det for å være  

hensiktsmessig å gå nærmere inn her. Det samme gjelder i forhold til  
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finansieringsforetakene."1 Etter det opplyste reguleres styresammensetningen for 

fondsforvaltningsselskaper av verdipapirfondloven. At det finnes egen særregulering for 

fondsforvaltningsselskaper, kan etter departementets vurdering være årsaken til at slike 

selskaper var opplistet gjennom SSBs næringsgruppering i den tidligere 

representasjonsforskriften av 1998. Departementet har likevel ikke funnet forarbeider e.l. 

som kan belyse dette nærmere.  

 

Etter departementets vurdering er det verdipapirfondloven og ikke aksjeloven som regulerer 

styresammensetningen for fondsforvaltningsselskaper. Dette følger både av prinsippet om at 

særlovgivning går foran generell lovgivning, men også av den næringsmessige 

avgrensningen i representasjonsforskriften, jf. ovenfor.  

 

Verdipapirfondloven oppstiller ingen rett til ansattes representasjon i styret, jf. § 2-6. 

Departementet gjør imidlertid oppmerksom på verdipapirfondforskriften (forskrift 21. 

desember 2011 nr. 1467) § 2-6 tredje ledd som sier at  

 

"I tillegg til de krav som følger av første ledd skal forvaltningsselskapet ha… interne 

instrukser for de ansattes adgang til å være medlem av styre, bedriftsforsamling eller 

representantskap eller ha slik innflytelse som nevnt i aksjeloven eller allmennaksjeloven § 1-

3 annet ledd. Slike instrukser skal også omfatte styremedlemmer som har slik innflytelse som 

nevnt i aksjeloven eller allmennaksjeloven § 1-3 annet ledd". 

 

Verdipapirfondloven med tilhørende forskrifter forvaltes av Finansdepartementet (i kopi). 

Eventuelle spørsmål knyttet til loven og/eller forskriften kan rettes dit. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Rune Ytre-Arna (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Tonje Forså Aas 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

Kopi: Finansdepartementet 

 
1 Regler om styrerepresentasjon, herunder ansatterepresentasjon, innen bank og finansiering er t.o. nå samlet i 
ny finansforetakslov. 
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