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Valgkomitéen før og nå… 
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NUES-anbefaling om valgkomité 

• Selskapet bør ha en valgkomité og valgkomiteen bør vedtektsfestes. 
• Bør ha kontakt med aksjeeiere, styremedlemmene og daglig leder i 

arbeidet  
• Sammensettes slik at hensynet til aksjonærfellesskapets interesser 

blir ivaretatt.  
– Flertallet bør være uavhengig av styret og øvrige ledende ansatte.  

• Bør foreslå kandidater til styret og valgkomiteen, og deres 
godtgjørelse 

• Bør begrunne hvert forslag til kandidater 
• Selskapet bør informere om hvem som er medlemmer av komiteen 

og frister for å foreslå kandidater. 
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Er basert på "comply or 
explain"- prinsippet. 

Avvik må begrunnes og 
begrunnelsen 
offentliggjøres 
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Valgkomiteens formål 

• Bistå generalforsamlingen eller bedriftsforsamlingen for å sikre en sammensetning 
av styret som ivaretar selskapets og aksjonærenes interesser 
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Generalforsamlingen/ 
bedriftsforsamling 

Valgkomiteen Styret Styrerepresentanter 

Velger Nominerer 

Velger 
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Valgkomiteens oppgaver 

• Sikre god sammensetning av styret for å ivareta selskapets og 
aksjonærenes interesser 
 
– Innstille på aksjonærvalgte styrekandidater, styreleder samt godtgjørelse til 

styret.  
 

– Innstille på kandidater til valgkomiteen og godtgjørelse til valgkomiteen.  
 

– Innstille på aksjonærvalgte kandidater til bedriftsforsamlingen, leder samt 
godtgjørelse til bedriftsforsamlingen.  
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Valgkomiteens årshjul 

• Valgkomiteen arbeider strukturert 
gjennom store deler av året. 
 

• En god prosess er avgjørende for å sikre 
den rette styresammensetningen.  

 
• Blitt et krevende helårsarbeid med 

mange møter ca.15-25  
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Valgkomitéens prosess 
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TRINN 1 TRINN 2 TRINN 3 TRINN 4 TRINN 5 

Tilegne innsikt i 
selskapets 
strategi og 
styrets 
pågående 
arbeid 

Kartlegging av 
styrets 
kompetanse-
behov og 
formalkrav og 
gjennomføre 
gap analyse 

Samhandling med 
aksjonærer, 
ledelse og styret 

Kandidatsøk, 
vurdere 
sammensetning, 
samtaler og 
referanser, 
"fit&proper"  

Innstilling og 
begrunnelse 
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Hvordan sikre valgkomiteen god nok strategisk 
innsikt i selskapet? 

Eiere/aksjonærer Nøkkelpersoner Kapitalmarkedsdager 
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Strategiavdeling  Bransjeinnsikt 
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Hvordan sikre valgkomiteen god nok innsikt i 
styrets pågående arbeid? 

 
• Samtaler med CEO, styreleder og hvert enkelt styremedlem 
• Gjennomgang av styreevaluering sammen med styreleder 
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Administrasjon/Styret Styreevaluering 
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Styrets ansvar og arbeidsmengde har økt betydelig 

• Agendaen har blitt mer kompleks: Regulatoriske krav, fokus på bærekraft, risk og 
compliance, samt at styret er mer delaktig i strategiarbeid 
 

• Arbeidsmengden har økt 
 

• Omdømmerisikoen har økt 
 

• Kravene til styremedlemmenes kompetanse og erfaring har økt 
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Ønsket kompetanse i et styre 
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CEO-erfaring 

CFO-erfaring 

Strategisk 
kompetanse 

Internasjonal 
erfaring 

Samfunns-fo
rståelse/  
politisk 

forståelse 

Geopolitisk 
kompetanse 

IT/ digital 
kompetanse 

HMS/ 
Compliance 

Styret 

Industri- 
erfaring Styreerfaring 

 

Rette personlige egenskaper er viktig 
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Avsluttende kommentarer 

• Hvordan tiltrekke seg de beste styremedlemmene inkludert honorarstruktur 
 

• Onboardingsprosess 
 

• Viktigheten av rett styreleder 
– Gode lederegenskaper 
– Team dynamikk 
– Strategisk kompetent 
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