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Vi takker for invitasjonen til å delta i høringen. Av kapasitetshensyn har vi valgt å ikke sende 
høringsuttalelse til selve innholdet. Vi tillater oss å nevne at formalkravene innen foretaksstyringen 
synes å være tilpasset de største selskapene.  Formalkravene er blitt så vidt omfattende at det er et 
betydelig omfang å utføre de tilhørende administrative prosedyrene knyttet til dokumentasjon på 
alle nivåer. Dette oppleves som svært byrdefullt i små organisasjoner der en eller noen få personer 
utfører funksjoner som i større foretak ivaretas av hele avdelinger. I denne sammenhengen må man 
også erkjenne at i de skandalene som ofte refereres til som bakgrunnen for å innføre et sterkere 
formelt rammeverk for foretaksstryingen – så har selskapene hatt de aller beste og velskrevne regler 
og rutiner. 
 
Vi vil foreslå at NUES innfører det enkle uttrykket "foretaksstyring" som ble brukt i NOU 2008:16. Det 
er enkelt og forståelig både skriftlig og muntlig, og mye enklere enn det lett oppstyltede "eierstyring 
og selskapsledelse". Sistnevnte er riktignok mer beskrivende og dekkende, men unødvendig tungt å 
bruke. Et begrep må uansett gis et innhold ut over selve ordet/ordene i seg selv.  
 
Det engelske "corporate governance" som mange bruker også på norsk er ikke på noen måte bedre 
men har fått et betydningsinnhold ut over ordene i seg selv, som alle etablerte begreper har. 
Imidlertid er det bare intellektuell dovenhet og mangel på et velfungerende norsk begrep som 
forhindrer oss å bruke norske ord. 
 
"Foretaksstyring" synes velegnet og vil raskt kunne erstatte “eierstyring og selskapsledelse”. 
 
Hilsen Erling Svela 
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