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HØRING – NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 

 

NUES ber om vurderinger knyttet til forsalg til endringer i Norsk anbefaling for eierstyring og 

selskapsledelse. Folketrygdfondet er i hovedsak enig i de endringer som foreslås og at 

endringene styrker anbefalingen. Vi har kommentarer til forslagene i følgende punkter: 

 

2. EU-rekommendasjoner om avlønning til ledelsen  

Folketrygdfondet støtter forslagene til endring, og har i lang tid vært opptatt av at 

resultatavhengig godtgjørelse bør ha et tak. Det samme gjelder kravet til 

lederlønnserklæringene om at disse må bli tydeligere.  

 

3. Bedriftenes samfunnsansvar 

Folketrygdfondet støtter NUES forsalg om å innta krav til å utarbeide retningslinjer for 

ivaretakelse av selskapets samfunnsansvar, men at det ikke stilles krav til retningslinjenes 

innhold. Anbefalingen bør etter Folketrygdfondets oppfatning presisere at det er styrets ansvar 

å sørge for at det utformes et verdigrunnlag og retningslinjer, som også bør være offentlig 

tilgjengelig.  Videre er det også viktig å understreke betydningen av at selskapene må 

rapportere i forhold til gjennomføring og etterlevelse av retningslinjene. Formuleringen i 

anbefalingens punkt 1 tredje ledd kan med fordel endres slik at ovennevnte plikter klart 

fremkommer. 

    

5.1 Begrepsbruk 

Det bes om innspill på om anbefalingens navn og begrepsbruk bør endres til 

”foretaksstyring”. Det er vår vurdering at begrepet ”eierstyring og selskapsledelse” er godt 

innarbeidet og godt dekkende for de prinsippene anbefalingen gjelder, og et tydeligere begrep 

enn ”Foretaksstyring”. Folketrygdfondet støtter derfor NUES  forslag om å benytte begrepet 

”eierstyring og selskapsledelse”. 

 

6. Justering av anbefalingens kapittel 14 om selskapsovertakelse 

Anbefalingens punkt 14 om selskapsovertakelse er etter vår vurdering et viktig punkt i 

anbefalingen. Vi støtter forslaget om å tydeliggjøre at dette gjelder for målselskapet. Vi 



 

foreslår imidlertid å endre siste setning i 5. avsnitt til: ”Styret bør innhente en verdivurdering 

fra en uavhengig sakkyndig med mindre en verdivurdering åpenbart bør ha liten betydning 

for vurderingen av tilbudet”. 

 

7. Minoritetsrettigheter 

Folketrygdfondet støtter NAUs prinsipp om at det bør stilles større krav til selskaper som 

gjennomfører rettede emisjoner innenfor 10% av aksjekapitalen. Det bør kunne kreves at det 

redegjøres bedre for fravikelsen av fortrinnsretten. Vi støtter derfor NUES anbefaling om at 

dette kan formidles i en børsmelding.  

 

Folketrygdfondet støtter NAUs oppfordring til å understreke viktigheten av å ha valgkomite 

og retningslinjer for komiteen arbeid i kommentarene til punkt 7. Det bør være det organ som 

velger styret, normalt generalforsamlingen, som vedtar valgkomiteens instruks. En slik 

behandling vil forankre valgkomiteens arbeid og tydeliggjøre hvilke prosesser komiteen 

arbeider med. 
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