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Sel skaps rett

Sty re an svar og for sik ring
enn en pri vat per son, skul le le del sen på fø re 
sel ska pet tap. Ved teg nin gen bør sel ska pet 
og sty re med lem mer/den dag li ge le der for-
sik re seg om at an svars for sik rin gen også 
dek ker det ob jek ti ve an sva ret for inn be talt 
ak sje ka pi tal i ak sje lo ve nes § 2–19.

Ten den ser
For ut for inn fø rin gen av «nye» ak sje lo ver 
den 1. ja nu ar 1999, ble det frem met re la-
tivt få krav mot sel ska pets sty re med lem-
mer og dag lig le der, og enda fær re av kra-
vene end te opp i dom sto le ne. År sa ke ne 
kan ha vært fle re, som for ek sem pel ukla re 
plikt reg ler i de tid li ge re ak sje lo ve ne og 
mang lende kunn skap i mar ke det om le del-
sens er stat nings an svar. Det er også grunn 
til å tro at kre di to rer og bo sty rer tid li ge re 
anså det som mer for måls tjen lig i ste det å 
frem me krav mot re vi sor, som både had de 
profesjonsansvar og «dype lom mer» i form 
av lov på lagt for sik ring.

Etter ikraft tre del sen av de «nye» ak sje lo ve ne 
i 1999 har an tall krav mot sel ska pets sty re-
med lem mer og dag lig le der økt mar kant. 
Si den 1999 har det blitt av sagt fem dom-
mer i Høy es te rett, nes ten 40 i lag manns ret-
ten og mer enn det dob bel te i ting ret ten. Vi 
vil anta at det i til legg frem mes et be ty de lig 
an tall krav hvert år som ikke blir gjen stand 
for dom stols be hand ling, en ten for di de 
trek kes, el ler for di det inn gås for lik. Iføl ge 
Fi nans avi sen er det minst én styreansvarssak 
i dom sto le ne hver må ned.2

Det var tid li ge re en ten dens til at sel ska-
pets en kelt kre di to rer stod for den stør ste 
2 Artikkel i Finansavisen 30. august 2010. 

de len av kra vene mot sel ska pets le del se. 
De sis te åre ne, sær lig etter fi nans kri sen 
inn traff, er ten den sen snudd, og vi ser nå 
of te re enn før at det er kon kurs bo ene som 
frem mer kra vene. Nes ten 5600 be drif ter 
gikk kon kurs i 2010, og pr. 1. juli 2011 
har alle rede 3100 be drif ter gått kon kurs i 
år. I kjøl van net av kon kur ser blir gjer ne 
sel ska pets dis po si sjo ner nøye vur dert opp 
mot dets øko no mi for ut for kon kur sen. 
Mens bo sty rer tid li ge re be gren set seg til å 
vur de re de even tuelle straf fe retts li ge si de ne 
av sty rets og dag lig le ders dis po si sjo ner, 
frem mes det nå også er stat nings krav.

Samtidig som an tall krav øker, teg nes det 
også ve sent lig fle re styreansvarsforsikringer 
enn tid li ge re. I det nor ske mar ke det til byr 
blant an net If Skadeforsikring NUF, Tryg 
Forsikring AS, Gjen si di ge Forsikring ASA, 
Chartis Eu ro pe S.A., Co dan Forsikring AS 
og syn di ka ter i Lloyds sty re an svars for sik-
ring.

Styreansvarsforsikringene kan ha noe ulik 
ut for ming fra sel skap til sel skap, men har 
sam me ho ved inn hold, nem lig at den dek-
ker det er stat nings an sva ret sty re med lem-
me ne og dag lig le der måt te på dra seg, 
samt ut gif ter til ad vo kat for å for sva re seg 
mot kra vet. Det sist nevn te ele men tet kan 
være det vik tig ste for et sty re med lem i en 
tid hvor det frem mes man ge ube ret ti ge de 
krav. Noen for sik rin ger ut vi der per son-
kret sen som er dek ket, noe vi kom mer 
til ba ke til un der punk tet Nær me re om 
for sik rings dek nin gen.

Artikkelen er 
forfattet av:
Se ni or ad vo kat
Hans Ken neth Viga
Ad vo kat fir ma et Wiers holm,  
Mell bye & Bech

Han job ber pri mært med for sik ring og er stat ning og bi står 
jevn lig kun der av nor ske og uten land ske for sik rings sel ska per 
med å for sva re seg mot er stat nings krav, her un der krav mot 
sel ska pets sty re med lem mer, dag lig le der og re vi sor.

An tall er stat nings krav 
frem met mot sel ska pets 
sty re med lem mer og dag lig 
le der har økt si den inn fø
rin gen av nye ak sje lo ver1 
i 1997. Det sam me gjel der 
an tall fel len de dom mer. 
For fat te ren an be fa ler der
for at sty re med lem mer og 
dag lig le der ikke på tar seg 
et slikt verv uten å vur de re 
å kre ve at sel ska pet teg ner 
for sik ring for de res per son
li ge an svar.

En føl ge av det te er at sel ska pe ne of te re enn 
tid li ge re kjø per sty re an svars for sik ring for 
sine sty re med lem mer og dag lig le der. Teg-
ning av for sik ring er imid ler tid et tve eg get 
sverd: Selv om for sik rin gen be skyt ter sty re-
med lem me ne og dag lig le der øko no misk 
ved å dek ke ad vo kat kost na de ne ved å for-
sva re seg mot be ret ti ge de og ube ret ti ge de 
krav samt et even tu elt er stat nings an svar, er 
det grunn til å tro at krav i fle re til fel ler ikke 
vil le blitt frem met mot le del sen had de 
den ne vært uten for sik rings dek ning. Kre di-
to re ne vil le hel ler for holdt seg til and re 
ak tø rer med for sik rings dek ning, ty pisk 
re vi sor el ler sel ska pets ad vo kat. For fat te ren 
me ner like vel at for de le ne med å ha for sik-
rings dek ning opp vei er ulem pe ne, og an be-
fa ler at sty re med lem mer og dag lig le der 
ikke på tar seg et slikt verv uten å vur de re å 
kre ve at sel ska pet teg ner for sik ring for de res 
per son li ge an svar. I man ge til fel ler vil det 
også være i ak sjo næ re nes inter esse at sty re-
med lem me ne og dag lig le der har for sik-
rings dek ning, et ter som et for sik rings sel skap 
er et bed re øko no misk so lid dek nings ob jekt 

1 Ny aksjelov og allmennaksjelov i 1997 (begge trådte i 
kraft den 1. januar 1999).
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For å set te for sik rings be ho vet i per spek tiv, 
vil vi i punk tet Sty re an sva ret i kor te trekk 
re de gjø re for sty re an sva ret slik det frem står 
etter norsk rett. Un der punk tet Nær me re 
om for sik rings dek nin gen vil vi re de gjø re 
for inn hol det i den stand ard for sik rings-
dek ning som til bys i mar ke det. Til slutt, 
un der punk tet For de ler og ulem per med å 
teg ne sty re an svars for sik ring, vil vi drøf te 
for de ler og ulem per med at le del sen har 
an svars for sik ring for sitt vir ke.

Sty re an svar i kor te trekk
Det retts li ge ut gangs punk tet
Er stat nings an sva ret er hjem let i lov om 
ak sje sel ska per og lov om all menn ak sje sel-
ska per, beg ge av 13. juli 1997 (her et ter 
«ak sje lo ve ne»), som tråd te i kraft den 1. 
ja nu ar 1999. Ak sje lo ve nes § 17–1 ly der:

«§ 17–1. Er stat nings an svar

(1) Sel ska pet, ak sje ei er el ler and re kan 
kre ve at dag lig le der, sty re med lem, med-
lem av be drifts for sam lin gen, grans ker el ler 
ak sje ei er er stat ter ska de som de i den 
nevn te egen skap for sett lig el ler uakt somt 
har voldt ved kom men de.

(2) Sel ska pet, ak sje ei er el ler and re kan også 
kre ve er stat ning av den som for sett lig el ler 

uakt somt har med vir ket til skadevolding 
som nevnt i før s te ledd. Er stat ning kan 
kre ves av med vir ke ren selv om ska de vol de-
ren ikke kan hol des an svar lig for di han 
el ler hun ikke har ut vist for sett el ler uakt-
som het.»

Ikke bare sty re med lem, men også dag lig 
le der, med lem av be drifts for sam ling, 
grans ker el ler ak sje ei er kan i med hold av 
ak sje lo ve nes § 17–1 hol des er stat nings-
retts lig an svar lig for tap de har på ført ved-
kom men de. I prak sis blir of test sty re med-
lem me ne stilt til an svar, og i noen grad 
sel ska pets le del se. An net av snitt om at også 
med vir ke ren kan hol des an svar lig selv om 
sty re med lem met ikke har ut vist skyld, ble 
inn tatt ved lov end ring i 2006 med virk-
ning fra 1. ja nu ar 2007, og er ment å 
ram me per so ner i sel ska pet som ty pisk 
til skyn der sty re med lem met til å tref fe en 
ska de vol den de be slut ning, for ek sem pel 
ak sjo næ rer og and re tillits valgte.3

Er stat nings an sva ret er knyt tet til ska de 
voldt «i den nevn te egen skap». Det te var en 
pre si se ring som kom inn i be stem mel sen 
ved lov end ring i 2006 med virk ning fra 1. 
ja nu ar 2007, som tok sik te på å klar gjø re, 

3 Ot. prp. 55 (2005–2006) s. 114.

dog ikke end re gjel den de rett.4 Det vil 
så le des være nor malt å vur de re an svars sub-
jek tets hand lin ger og unn la tel ser opp mot 
dets kon kre te plik ter i ak sje lo ve ne. For et 
sty re med lem vil det te i all hoved sak være 
for valt nings plik ten i ak sje lo ve nes § 6–12, 
til syns plik ten i ak sje lo ve nes § 6–13, hand-
le plik ten i ak sje lo ve nes §§ 3–4 og 3–5, og 
an sva ret for inn be talt ak sje ka pi tal i ak sje-
lo ve nes § 2–19. For en dag lig le der vil det 
være den dag li ge le del se i ak sje lo ve nes  
§ 6–14. Dis se plik te ne kom mer vi nær-
me re til ba ke til un der punk te ne For valt-
nings plik ten, Til syns an sva ret, Hand le plik-
ten, Sty rets ob jek ti ve an svar for at ak sje ka-
pi ta len er innbetalt og Dag lig le ders plik ter. 
Et sty re med lem og dag lig le der kan også 
på leg ges an svar for an nen opp tre den. Det 
er av sagt fle re dom mer hvor sty re med lem 
og dag lig le der har blitt idømt er stat nings-
an svar for å ha di rek te mis le det sel ska pets 
kun der el ler å ha opp trådt il lo jalt mot 
sel ska pet, uten at det kan sies at han har 
brutt noen av de nevn te kon kre te plik te ne 
i ak sje lo ven.

Et godt ek sem pel på il lo jal opp tre den 
fin ner vi i en ny lig av sagt dom av Bor gar-
ting lag manns rett (LB-2010–70 789) hvor 
en tid li ge re sty re for mann i sel ska pet Mar-
tin Øst bye AS ble dømt til å er stat te sel-
ska pet over NOK 1,4 mil lio ner. Sty re for-
man nen had de inn gått en fremleieavtale 
på veg ne av sel ska pet hvor frem lei er av tal te 
å be ta le NOK 100 000,- i kvar ta let. Kun 
1/3 av av talt leie ble bok ført, og res ten ble 
be talt kon tant og be holdt av sty re for man-
nen. Lagmanns ret ten fant det ikke nød-
ven dig å sta tue re brudd på en be stemt 
plikt i ak sje lo ven, da hans opp tre den 
måt te an ses å være grovt il lo jal mot sel ska-
pet.

Et godt ek sem pel på et til fel le hvor dag lig 
le der måt te er stat te en kun des tap for di 
han villedet kun den, fin ner vi i Høy es te-
retts dom inn tatt i Rt. 1998 s. 276 («Car 
& Dri ver»). I den ne sa ken had de sel ska pet 
solgt en bil hvor dag lig le der (som også var 
sty re for mann) had de opp gitt til kun den at 
ki lo me ter stan den på bi len var 28 000 km, 
til tross for at det frem gikk at bi len had de 
kjørt 38 000 km i de pa pi re ne den dag li ge 
le de ren selv had de mot tatt da han kjøp te 
bi len. Det vis te seg se ne re at bi len fak tisk 
had de kjørt 110 000 km. Høy es te rett fant 
at kun den ikke vil le kjøpt bi len had de han 
vært kjent med at bi len had de kjørt over 
28 000 km, og døm te den dag li ge le de ren 
til å er stat te kun dens tap.

4 Ot. prp. 55 (2005–2006) s. 167.

AN SVAR LIG: Dag lig le der, med lem av be drifts for sam ling, grans ker el ler ak sje ei er kan i med
hold av ak sje lo ve nes § 17–1 hol des er stat nings retts lig an svar lig for på før te tap.
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Et ter som er stat nings an sva ret er knyt tet til opp tre den i «egen skap» 
av å in ne ha et for melt verv i sel ska pet, kan ikke et sty re med lem 
hol des an svar lig for be slut nin ger det ikke har vært med på, el ler 
tap som alle rede var opp stått da ved kom men de til tråd te ver vet. 
Det vil nok like vel være en fly ten de over gang mot til fel ler hvor 
sty re med lem met bur de gre pet inn og krevd en ret ting av en 
uhold bar situa sjon med ska de po ten si al. I sist nevn te til fel le kan 
det lett opp stå an svar.

An sva ret er per son lig og in di vi du elt, og ikke sub si di ært til sel ska-
pets an svar. Med lem met av sel ska pet som blir holdt per son lig 
an svar lig, kan så le des ikke av vi se an svar ved å an fø re at ska de lid te 
først må kre ve er stat ning fra sel ska pet, jf. Høy es te retts dom inn-
tatt i Rt. 1998 s. 276 («Car & Dri ver AS»).

Tre vil kår må være til ste de for at med lem met av sel ska pets le del se 
skal bli er stat nings an svar lig etter ak sje lo ve nes § 17–1:

Det må fore lig ge et an svars grunn lag (for sett lig el ler uakt som 1. 
opp tre den/pas si vi tet)
Det må fore lig ge et øko no misk tap2. 
Det må være ade kvat sam men heng mel lom den uakt som me/3. 
for sett li ge hand lin gen/unn la tel sen av med lem met av sel ska-
pets le del se og ta pet.

I mot set ning til re vi so rer og ad vo ka ter, har ikke et sty re med lem 
el ler dag lig le der et profesjonsansvar. Det be tyr at det ikke skal 
leg ges til grunn en skjer pet akt som hets norm. Unn tak gjel der hvor 
med lem met be hand ler et tema han har sær lig inn sikt i. Et sty re-
med lem som er ad vo kat med skatt som spe si al felt, må på reg nes å 
bli be dømt stren ge re enn nor malt når han tref fer be slut nin ger 
som har skat te mes si ge im pli ka sjo ner.

Hva som skal til for å anse selskapsledelsens opp tre den for uakt som, 
er det van ske lig å si noe ge ne relt om. Med uakt som het me nes et 
av vik fra for svar lig hand le må te, mens det med grov uakt som het 
me nes et mar kert av vik fra for svar lig hand le må te.5 Det er imid ler tid 
til strek ke lig å på vi se al min ne lig uakt som het for å på leg ge er stat nings-
an svar. For å kun ne vur de re om hand lin gen/unn la tel sen er et 
av vik fra for svar lig hand le må te, må man se opp tre de nen i lys av 
hva som vil le vært for ven tet av and re i sam me situa sjon og i lys av 
de plik te ne per so nen har etter ak sje lo ven og retts prak sis. Ikke alle 
av vik fra for svar lig hand le må te le der til er stat nings an svar. Høy este -
rett har i den så kal te «Ivaran-dom men» (inn tatt i Rt. 2003 s. 696) 
fast slått at:

«det (er) like vel rom for en viss kri tikk ver dig ad ferd før det blir 
tale om er stat nings be tin gen de uakt som het.»

Ivaran-dom men gjaldt be døm mel sen av profesjonsansvar, men 
ut ta lel sen må i enda stør re grad også gjel de for sty re med lem mer, 
der det må sies å være et stør re spil le rom enn for pro fe sjons ut-
øve re.

At det har opp stått et øko no misk tap, er nor malt en kelt å do ku-
men te re, men be reg nin gen av stør rel sen på ta pet kan by på vans-
ke lig he ter. Sær lig gjel der det te når kra vet som frem mes er ba sert 
på at sel ska pets ak sjer har tapt sin ver di. Så len ge ak sje ne ikke er 
solgt, ut gjør dis se bare et la tent tap. Det kan bli en ut ford ring for 
en dom mer å be reg ne hva som er sann syn lig tap i sli ke til fel le, og 
det kan rei ses spørs mål om det over ho det fore lig ger tap på en 
kre di tors hånd når ak sje ne ikke er solgt.

5 Jf. Høyesteretts dom inntatt i Rt. 1989 s. 1318 («Testamentdommen»).
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Den som kre ver er stat ning, plik ter også å 
do ku men te re år saks sam men heng mel lom 
selskapsledelsens opp tre den og ta pet. 
Det te kan by på ut ford rin ger. Høy es te rett 
har vi de re i to dom mer fra 1993 («Sjø dal» 
og «Sti an sen») pre si sert at et krav mot 
sel ska pets re pre sen tan ter må ru bri se res 
en ten som et «selskapskrav» el ler «sær-
krav». Et «selskapskrav» er en for rin gel se 
av sel ska pets ver di er, og det kan kun frem-
mes av sel ska pet selv el ler et even tu elt 
kon kurs bo. Et sær krav er kra vet som en 
en kelt kre di tor frem mer, for ek sem pel en 
kun de som me ner at et med lem av sel ska-
pets le del se har hand let på en måte som 
har på ført ham et di rek te tap. I gren se land 
mel lom dis se to for me ne for krav har man 
til fel ler hvor en kelt kre di to rer kre ver er stat-
ning fra for ek sem pel sty re for man nen med 
den be grun nel se at hans uakt som me hand-
lin ger re du ser te sel ska pets ver di er slik at 
kre di to ren ikke fikk fullt opp gjør. Der som 
sel ska pet alle rede har mot tatt opp gjør fra 
sty re for man nen, er kre di to ren bun det av 
sel ska pets av ta le, jf. ak sje lo ve nes § 17–6. 
Der som slikt opp gjør ikke er mot tatt, kan 
kre di to ren til kjen nes er stat ning, men stør-
rel sen på er stat nin gen må ba se res på an tatt 
di vi den de, et ter som en enkeltkreditors 
krav ikke kan gå til for treng sel for øv rige 
kre di to rers krav mot sel ska pet/sel skaps le-
del sen.

Et er stat nings an svar for sty re med lem met 
el ler dag lig le der kan fal le helt el ler del vis 
bort som føl ge av ska de lid tes med virk ning. 
Ska des er stat nings lo ven § 5–1 ly der slik:

«§ 5–1. (den ska de lid tes med virk ning)

1. Der som den di rek te ska de lid te el ler 
er stat nings sø ke ren har med vir ket til ska-
den ved egen skyld, kan er stat nin gen set tes 
ned el ler fal le bort for så vidt det er ri me lig 
når en tar hen syn til at fer den, og dens 
be tyd ning for at ska den skjed de, om fan get 
av ska den og for hol de ne el lers. Det te gjel-
der like vel ikke der som ska de lid te på ska-
de ti den ikke had de fylt 10 år.

2. Som med virk ning reg nes det også når 
den di rek te ska de lid te el ler er stat nings sø-
ke ren har latt være i ri me lig ut strek ning å 
fjer ne el ler mins ke ri si koen for ska de el ler 
etter evne å be gren se ska den.

3. Reg lene i nr. 1 og 2 gjel der til sva rende 
ved med virk ning av and re per so ner el ler 
for hold som den di rek te ska de lid te el ler 
er stat nings sø ke ren i den ne sam men heng 
hef ter for.»

Vi de re kan et er stat nings an svar lem pes, 
etter ska des er stat nings lo ven § 5–2, som 
det vi ses til i ak sje lo ve nes § 17–2:

«§ 5–2. (lem ping av er stat nings an svar)

Er stat nings an sva ret kan lem pes når ret ten 
un der hen syn til ska dens stør rel se, den 
an svar li ges øko no mis ke bæ re ev ne, fore lig-
gen de for sik rin ger og for sik rings mu lig he-
ter, skyld for hold og for hol de ne el lers fin-
ner at an sva ret vir ker uri me lig tyn gen de 
for den an svar li ge. Det sam me gjel der når 
det i sær li ge til fel le er ri me lig at den ska de-
lid te helt el ler del vis bæ rer ska den.»

Dom sto le ne har i fle re sa ker fun net grunn-
lag for å fore ta re duk sjon i er stat nings opp-
gjø ret som føl ge av med virk ning el ler lem-
ping. I en ny lig av sagt dom i Fros ta ting 
lag manns rett (LF-2009–47 256), fant 
lag manns ret ten at et sty re med lem i et 
sel skap som drev ulov lig fondsmeglings-
virksomhet (Del ta Management AS) og 
som gikk med sto re tap, kun ne hol des 
er stat nings retts lig an svar lig for tap på ført 
ak sjo næ re ne, men at an sva ret bort falt i sin 
hel het un der hen vis ning til lemp nings reg-
lene. Det te for di lag manns ret ten la til 
grunn at ak sjo næ re ne var klar over at det 
var stor ri si ko in vol vert med de in ves te rin-
ger som ble fore tatt. I en dom fra Ag der 
lag manns rett fra 2007 (LA-2007–37 537) 
ble an sva ret for sty re med lem me ne re du sert 
med ca. 1/3 for di dis se var blitt villedet av 
dag lig le der.

For valt nings plik ten
For valt nin gen av sel ska pet hø rer un der 
sty ret, og de nær me re plik ter er an gitt i 
ak sje lo ve ne § 6–12, som ly der slik:

«§ 6–12. For valt nin gen av sel ska pet

(1) For valt nin gen av sel ska pet hø rer un der 
sty ret. Sty ret skal sør ge for for svar lig orga-
ni se ring av virk som he ten.

(2) Sty ret skal i nød ven dig ut strek ning 
fast set te pla ner og bud sjet ter for sel ska pets 
virk som het. Sty ret kan også fast set te ret-
nings lin jer for virk som he ten.

(3) Sty ret skal hol de seg ori en tert om sel-
ska pets øko no mis ke stil ling og plik ter å 
påse at dets virk som het, regn skap og for-
mu es for valt ning er gjen stand for be tryg-
gen de kon troll.

(4) Sty ret iverk set ter de un der sø kel ser det 
fin ner nød ven dig for å kun ne ut fø re sine 
opp ga ver. Sty ret skal iverk set te sli ke un der-

sø kel ser der som det te kre ves av ett el ler 
fle re av sty re med lem me ne.

(5) Hvis det er av talt at sel ska pet ikke skal 
ha be drifts for sam ling, jf § 6–35 an net 
ledd, gjel der lov om all menn ak sje sel ska per 
§ 6–37 fjer de ledd til sva rende.»

Sty rets for valt nings plikt er om fat ten de og 
ut gjør nor malt hoved tema på sty re mø te ne. 
Mens dag lig le der har an sva ret for den 
dag li ge drift (som blant an net be slut nin ger 
om inn kjøp, an set tel ser osv.), har sty ret 
an svar for mer over ord ne de be slut nin ger. 
Ty pisk vil det te være be slut nin ger om 
opp kjøp av sel ska per, om or ga ni se ring av 
egen virk som het, hvil ken virk som het sel-
ska pet skal dri ve osv. Like fullt har sty ret 
et an svar for å etab le re kon troll med sel-
ska pets øko no mi. Et ty pisk om rå de for 
an svar er hvor sel ska pets for ret nings struk-
tur er eks po nert for høy ri si ko uten til-
strek ke lig kon troll, el ler hvor øko no mi en i 
sel ska pet er lite syn bar, selv for sty ret.

Det er av sagt en rek ke dom mer om sli ke 
sa ker hvor sty rets med lem mer har blitt 
holdt er stat nings retts lig an svar lig. En dom 
av sagt av Fros ta ting lag manns rett (LF-
2009–47 256) er vel dig illu stre ren de for 
ri si koen for an svar ved å sit te i et sty re når 
man ikke har kom pe tan sen til å dri ve et 
sel skap. Den gjaldt spørs må let om er stat-
nings an svar for sty re med lem mer i et 
fondsmeglingsselskap (Del ta Management 
AS) over for in ves to rer. Sel ska pet had de 
kun vært i drift i litt over ett år før det ble 
av vik let som føl ge av at Kre dittil sy net fant 
at det drev ulov lig virk som het. Lagmanns-
ret ten var ikke tvil om at sty re med lem me-
nes mi ni ma le kon troll med virk som he tens 
øko no mi var ama tør mes sig og klart i strid 
med sty rets for valt nings plikt:

«Inn led nings vis fin ner lag manns ret ten 
grunn til å peke på at be vis før se len et ter la-
ter et bil de av en virk som het som har vært 
dre vet av ak tø rer som har vist en klart 
mang lende kom pe tan se in nen for sty re ar-
beid og le del se av en virk som het som etter 
hvert om fat tet sto re ver di er. Ver ken hos 
sty ret el ler le del sen ble det vist til strek ke lig 
hand le kraft og sty rings ev ne til å få på plass 
et helt grunn leg gen de elem ent som 
lø pen de regn skaps før sel, noe som igjen var 
en for ut set ning for å kun ne ut øve en re ell 
kon troll med den øko no mis ke virk som he-
ten sel ska pet drev. Til tross for at både 
sty rets med lem mer, dag lig le der og re vi sor 
var klar over at regn skaps før se len og de 
in ter ne kon troll sy ste mer ikke var på plass 
høs ten 2003, var like vel ikke sel ska pet i 
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stand til å frem leg ge et re vi dert års regn-
skap for 2003 før i slut ten av juni 2004. 
Hel ler ikke peri ode regn ska per ble pro du-
sert i den ne peri oden, for å sik re en 
lø pen de regn skaps mes sig opp føl ging.»6

I de til fel le ne hvor sty ret tar be slut nin ger 
ved rø ren de sel ska pets drift, er sty rets med-
lem mer kun i be gren set grad eks po nert for 
er stat nings krav for skjønns mes si ge vur de-
rin ger. Det te ble fast slått av Høy es te rett i 
Normount-dom men inn tatt i Rt. 1991 s. 
119.

I den nevn te sak var en be frak ter ute av 
stand til å opp fyl le kon trakts for plik tel ser 
med le ve ran dø rer som had de sjø pant for 
de res krav i re ders skip. Re de ren krev de 
er stat ning for dets tap, av be frak te rens 
sty re med lem mer. Spørs må let var om sty re-
med lem me ne had de opp trådt uakt somt da 
de inn gikk et be stemt cer te par ti på et tids-
punkt da sty ret kjen te til tap på tid li ge re 
inn gåt te cer te par ti er. Høy es te rett ut tal te at 
en urik tig skjønns mes sig be døm mel se av 
den ri si koen som slut nin gen in ne bar, ikke 
kun ne ut lø se an svar, og fri fant sty re med-
lem me ne. Høy es te retts ut ta lel se er i sam-

6 Styremedlemmene ble frifunnet til tross for de klare 
bruddene på både forvaltningsplikten og tilsynsplikten. 
Årsaken var at styreformannen allerede hadde inngått et 
forlik med konkursboet, og var således beskyttet mot 
øvrige krav fra kreditorene, jf. aksjelovenes § 17–6. 
Styremedlemmet som ble saksøkt av kreditorene, ble 
pålagt ansvar, men ansvaret ble lempet til null da lag-
mannsretten mente at kreditorene var klar over risikoen 
ved de investeringer som ble foretatt på deres vegne. 

svar med det som in ter na sjo nalt er kjent 
som «the bu si ness judgment rule», dvs. at 
al min ne li ge feil be gått ved for ret nings mes-
si ge be slut nin ger som be ror på skjønn, 
ikke ut lø ser an svar for sty re med lem me ne.

Høy es te rett gav noen inter es san te ut ta lel-
ser om sty rets an svar, som gjen gis her:

«Lo ven gir gjen nom ak sje sel skaps for men 
ad gang til an svars be grens ning nett opp for 
ri si ko fyl te virk som he ter. Ak sje sel ska pets 
an svar er be gren set til de mid ler sel ska pet 
dis po ne rer over. Der som kre di tor ikke får 
dek ning gjen nom dis se mid ler, må det 
der for kre ves noe spe sielt for at han skal 
kun ne skjæ re gjen nom an svars be grens nin-
gen og søke dek ning hos de en kelte del ta-
ke re - ak sjo næ re ne - el ler hos sty re med-
lem me ne som har stått for le del sen av 
sel ska pet.

(…)

Tvis te spørs må let er, som tid li ge re an ty det, 
om Normounts øko no mi på den ak tuelle 
tid var så dår lig at sty ret bur de ha søkt 
av ver get at yt ter li ge re krav vil le opp stå mot 
sel ska pet – krav som sel ska pet ikke vil le 
være i stand til å dek ke når de for falt.

(…)

Etter det te kan jeg ikke se det an ner le des 
enn at de to sty re med lem me ne som sa ken 

er reist mot, har vur dert som for svar lig den 
dis po si sjon de var med på. De så nok 
stør re mulig he ter i den nye lin je tra fik ken 
enn det re elt var grunn lag for. Slik jeg ser 
det, sto de åpen bart i den tro at taps fa sen 
var nær ved å være over vun net. Etter mitt 
syn har de to sty re med lem me ne holdt seg 
til bør lig un der ret tet om såvel mar keds ut-
vik lin gen, som re sul tat ut vik lin gen. De har 
for så vidt feil vur dert situa sjo nen. Men 
den ne feilen be står, så vidt jeg kan for stå, i 
en urik tig skjønns mes sig be døm mel se av 
den ri si ko slut nin gen av M/S ARAO med-
før te. En slik skjønns mes sig feil vur de ring 
kan etter gjel den de teo ri og retts prak sis 
ikke ut lø se er stat nings an svar.»

Dom men vi ser at det er rom for å ta feil 
be slut nin ger i sty ret ved rø ren de drif ten av 
sel ska pet, men det er vik tig å mer ke seg at 
sty re med lem me ne i over nevn te sak had de 
holdt seg til bør lig un der ret tet om «så vel 
mar keds ut vik lin gen, som re sul tat ut vik lin-
gen». Det er ikke gitt at et sty re med lem vil 
bli fri for an svar der som det te tref fer 
be slut nin ger uten å ha vur dert de fak tis ke 
for ut set nin ger først. Et sty re med lem bør 
der for av stå fra å stem me over for slag med 
stor øko no misk på virk ning på sel ska pets 
drift der som det ikke har fått til gang til 
nød ven dig un der lags ma te ria le først.

Til syns an sva ret
Sty ret har også et til syns an svar, som er 
ned felt i ak sje lo ven § 6–13:

Quality Broker er eksperter på rådgivning/kjøp av forsikringer for næringslivet.
Torsdag 13. oktober arrangeres årets høstseminar for vår kundekrets på Felix, Aker Brygge.

«Når katastrofen inntreffer»
– hvilke forsikringer har din bedrift og dine kunder?

Meld deg på du også til post@quality-broker.no – S.U. senest 1. oktober. 
For mer informasjon følg med på www.quality-broker.no

www.quality-broker.no



24 NR. 6 > 2011

Sel skaps rett

«§ 6–13. Sty rets til syns an svar
Sty ret skal føre til syn med den dag li ge 1. 
le del se og sel ska pets virk som het for 
øv rig.
Sty ret kan fast set te in struks for den 2. 
dag li ge le del se.
I sel ska per som bare har én ak sje ei er, 3. 
skal sty ret sør ge for at av ta ler mel lom 
sel ska pet og ak sje eie ren ned teg nes 
skrift lig.»

Til syns an sva ret med fø rer at sty ret ikke 
pas sivt og an svars fritt kan la dag lig le der 
dri ve sel ska pet ale ne. Sty ret på leg ges her å 
føl ge opp dag lig le ders be slut nin ger og 
ak tivt vur de re om drif ten er for svar lig. 
Også i sel ska per hvor dag lig le der gir jevn-
li ge re de gjø rel ser, vil det i en kelte til fel ler 
være nød ven dig at sty ret ut fø rer egne 
un der sø kel ser for å kon trol le re om re de-
gjø rel se ne stem mer over ens med vir ke lig-
he ten. I helt spe sielle til fel ler vil sty re med-
lem me ne kun ne få er stat nings an svar for 
tap på ført kre di to rer el ler sel ska pets ak sjo-
næ rer som føl ge av dag lig le ders hand lin-
ger selv om dag lig le der før te sty ret bak 
ly set. To dom mer fra de sis te åre ne il lust re-
rer det te.

I EIA-dom men (LB-2008–120 826) frem-
met kon kurs bo et etter Eu ro pean Insurance 
Agen cy AS krav mot sty rets for mann for 
brudd på til syns plik ten. Dag lig le der 
had de over fle re år opp gitt at for sik rings-
av ta ler var plas sert i ut lan det, uten at det 
kun ne fø res be vis for det te. I til legg had de 
dag lig le der i sin stil ling fore tatt en rek ke 
ulov li ge øko no mis ke dis po si sjo ner som 
re du ser te sel ska pets øko no mi. Dag lig le der 
had de ført sty ret bak ly set, men sty rets 
le der ble like vel dømt til å er stat te kon-
kurs bo ets tap som føl ge av brudd på til-
syns plik ten. Lagmanns ret ten vis te sær lig til 
at bare et få tall sty re mø ter var blitt av holdt 
og at det ikke had de blitt ut vist kon troll 
med dag lig le ders hand lin ger. Det var også 
et kon kret brudd på ak sje lo vens § 6–13 
tred je ledd ved at en av ta le mel lom sel ska-
pet og dag lig le der som ak sjo nær ikke 
had de blitt ned teg net skrift lig.

I Hor ten Ca te ring-dom men (LA-2007–
37 537) frem met kon kurs bo et krav mot 
sel ska pets sty re med lem mer blant an net for 
brudd på til syns plik ten. I den ak tuelle 
sa ken had de dag lig le der i fle re år holdt 
skjult for sty ret at sel ska pets øko no mi var 
svak. Sty re med lem me ne ble kri ti sert for 
ikke å ha fulgt opp dag lig le der når regn-
skaps rap por te rin gen hen nes svik tet. Det 
ble vist til at hen nes rap por te ring til sty ret 
kun ble fore tatt munt lig.

Ved brudd på til syns plik ten kan det bli 
ak tuelt med lem ping av an sva ret. Det var 
også til fel le i beg ge de to dom me ne som er 
vist til over. I EIA-sa ken ble an sva ret lem-
pet fra 24 mil lio ner til ni mil lio ner. I Hor-
ten Ca te ring sa ken ble an sva ret lem pet 
med ca. 1/3.

Hand le plik ten
Sty rets plikt til å sør ge for at sel ska pet til 
en hver tid har for svar lig egen ka pi tal frem-
kom mer av ak sje lo ven § 3–4:

«§ 3–4. Krav om for svar lig egen ka pi tal

Sel ska pet skal til en hver tid ha en egen ka-
pi tal som er for svar lig ut fra ri si koen ved 
og om fan get av virk som he ten i sel ska pet.»

Når sty ret blir klar over at sel ska pet ikke 
len ger har for svar lig egen ka pi tal, opp står 
det en hand le plikt. Hand le plik ten inne bæ-
rer at sty ret straks må be hand le sa ken og 
vur de re til tak. Der som det ikke er mu lig å 
gjen nom fø re nød ven di ge til tak for å ska pe 
for svar lig egen ka pi tal, plik ter sel ska pet å 
opp lø se sel ska pet. Det te føl ger av ak sje lo-
ven § 3–5:

«§ 3–5. Hand le plikt ved tap av egen ka pi tal

(1) Hvis det må an tas at egen ka pi ta len er 
la ve re enn for svar lig ut fra ri si koen ved og 
om fan get av virk som he ten i sel ska pet, skal 
sty ret straks be hand le sa ken. Det sam me 
gjel der hvis det må an tas at sel ska pets 
egen ka pi tal er blitt mind re enn halv par ten 
av ak sje ka pi ta len. Sty ret skal in nen ri me lig 

tid inn kal le ge ne ral for sam lin gen og gi den 
en re de gjø rel se for sel ska pets øko no mis ke 
stil ling. Der som sel ska pet ikke har en for-
svar lig egen ka pi tal i sam svar med § 3–4, 
skal sty ret på ge ne ral for sam lin gen fore slå 
til tak for å ret te på det te.

(2) Hvis sty ret ikke fin ner grunn lag for å 
fore slå til tak som nevnt i før s te ledd fjer de 
punk tum, el ler sli ke til tak ikke lar seg 
gjen nom fø re, skal det fore slå sel ska pet 
opp løst.»

Det er verdt å mer ke seg at hand le plik ten 
kan inn tre for ut for at sel ska pet er in sol-
vent. I retts prak sis er det fle re til fel ler hvor 
sty re med lem mer har blitt holdt er stat-
nings retts lig an svar lig for å ha unn latt å 
gri pe inn når sel ska pets egen ka pi tal er tapt 
selv om sel ska pet pr. det te tids punkt enda 
ikke er in sol vent. Mest illu stre ren de er 
kan skje Hor ten Ca te ring-dom men fra 
2008 (LA-2007–37 537) hvor sty re t ble 
kraf tig kri ti sert for ikke å tref fe de nød ven-
di ge til tak når sel ska pets egen ka pi tal var 
tapt, og det mot tok in for ma sjon som til sa 
at sel ska pets ver di er var mind re verdt enn 
an tatt.

Lagmanns ret ten fant i den ne dom men at 
sty ret var klar over at sel ska pets egen ka pi-
tal var tapt som me ren 2001. Vi de re drift 
var på det te tids punkt like vel ikke ufor-
svar lig, for di sty ret la til grunn at den ei en-
dom men sel ska pet eide had de en be ty de lig 
mer ver di. Sty ret øns ket å sel ge ei en dom-
men og kjø pe en an nen for å vi de re fø re 
drif ten i sist nevn te. I no vem ber 2001 
fore lå en takst som vis te en lavere ver di av 
eien dom sel ska pet eide enn tid li ge re 
an tatt. Selv om det ble inn hen tet taks ter 
fra and re meg le re som vis te høye re ver di, 
men te lag manns ret ten at sty ret i no vem ber 
2001 ikke len ger kun ne være i god tro om 
at ei en dom men had de en mer ver di. Når 
sty ret der etter be slut tet kjøp av ny eien-
dom mens først nevn te enda ikke var solgt, 
var det te uakt somt og er stat nings be tin-
gen de da det på dro sel ska pet yt ter li ge re 
jevn li ge ut gif ter.

Sty rets ob jek ti ve an svar for at ak sje ka pi
tal er inn be talt
Den kla re ho ved re ge len er at sty ret el ler 
dag lig le der må ha for år sa ket ta pet med 
uakt som het el ler for sett for at er stat nings-
an svar skal på dras. Et vik tig unn tak i 
ak sje lo ve ne fin nes i § 2–19, som på leg ger 
sty rets med lem mer og re vi sor et so li da risk 
ob jek tivt an svar for det som måt te mang le 
av ak sje ka pi ta len som i mel din gen til Fore-
taks re gis te ret er opp gitt og be kref tet inn-

AN SVAR: Til syns an sva ret med fø rer at sty ret 
ikke pas sivt og an svars fritt kan la dag lig 
le der dri ve sel ska pet ale ne.
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be talt. Det te til tross for at det ikke er 
voldt ska de:

«§ 2–19. An svar for mel ding om inn be talt 
ak sje ka pi tal

(1) Sty rets med lem mer og re vi sor er so li-
da risk an svar lig for det som måt te mang le 
av den ak sje ka pi tal som i mel din gen til 
Fore taks re gis te ret er opp gitt og be kref tet 
inn be talt el ler gjort opp på an nen måte. 
Det te gjel der selv om det ikke er voldt 
ska de.

(2) An sva ret etter før s te ledd gjel der ikke 
mang ler som skri ver seg fra verd set tin gen 
av inn skudd i and re ei en de ler enn pen ger.»

Be stem mel sen på leg ger sty re med lem me ne 
og re vi sor et so li da risk ga ran ti an svar for at 
in for ma sjo nen som er gitt Fore taks re gis te-
ret om hvor mye som er inn be talt som 
ak sje ka pi tal, er kor rekt. Høy es te rett har i 
en av gjø rel se fra 2009 pre si sert at an sva ret 
be gren ser seg til å stå inne for at det opp-
git te be lø pet er stilt sel ska pet til rå dig het, 
mens ver ken sty re med lem el ler re vi sor er 
an svar lig for at ak sje ka pi ta len bru kes opp, 

selv om det te skul le fin ne sted øye blik ke lig 
etter inn be ta lin gen.

Høy es te retts sa ken, inn tatt i Rt. 2009 s. 
1032 (Finance Cre dit), gjaldt an sva ret for 
et sty re med lem for at ak sje ka pi tal ved 
ka pi tal for høy el se fak tisk var inn be talt. Det 
var på det rene at ak sje ka pi ta len de facto 
ble inn be talt til sel ska pet, men det sam me 
be lø pet ble sam me dag til ba ke ført til sel-
ska pet som inn be tal te det te, og kon kurs-
bo et hev det så le des at ak sje ka pi ta len ikke 
re elt var inn be talt. Høy es te retts fler tall (tre 
dom me re) la vekt på at an sva ret var strengt 
og at hen sy net til for ut sig ba re og prakti-
kable reg ler tal te mot å la an sva ret bero på 
en nær me re og helt kon kret vur de ring av 
om inn skud det, pga. et ter føl gen de for-
hold, ikke frem står el ler er, re elt.

Et sterkt mindretallsvotum var uenig med 
fler tal let. Det er så le des ikke sik kert at 
sty re med lem mer vil bli vur dert like 
«mildt» i and re til sva rende sa ker i frem ti-
den.

Det er først og fremst re vi so rer som har 
blitt dømt til å er stat te sel ska pets tap 

un der ak sje lo ve nes § 2–19. Men at an sva-
ret også for sty re med lem mer er høyst re elt, 
føl ger av Oslo ting retts dom i Finance 
Cre dit-sa ken mot re vi sor, hvor sist nevn te 
ble dømt til å er stat te kon kurs bo et over 
NOK 600 mil lio ner.

Dag lig le ders plik ter
Også dag lig le ders plik ter er ned felt i 
ak sje lo ve ne (§ 6–14):

«§ 6–14. Dag lig le del se

(1) Dag lig le der står for den dag li ge le del se 
av sel ska pets virk som het og skal føl ge de 
ret nings lin jer og på legg sty ret har gitt.

(2) Den dag li ge le del se om fat ter ikke sa ker 
som etter sel ska pets for hold er av uvan lig 
art el ler stor be tyd ning.

(3) Dag lig le der kan el lers av gjø re en sak 
etter full makt fra sty ret i det en kelte til fel-
let el ler når sty rets be slut ning ikke kan 
av ven tes uten ve sent lig ulem pe for sel ska-
pet. Sty ret skal sna rest un der ret tes om 
av gjø rel sen.
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(4) Dag lig le der skal sør ge for at sel ska pets 
regn skap er i sam svar med lov og for skrif-
ter, og at for mu es for valt nin gen er ord net 
på en be tryg gen de måte.»

Dag lig le ders vik tig ste opp ga ve er å ta 
lø pen de be slut nin ger med hen syn til den 
dag li ge drift. Dis se be slut nin ge ne skal tas 
in nen for ram men av de ret nings lin jer og 
på legg som sty ret set ter. I man ge sel ska per 
har dag lig le der ri me lig fritt spil le rom, da 
ret nings lin je ne er vage. Gren sen for dag lig 
le ders opp tre den i sli ke til fel ler er satt i 
be stem mel sens an net ledd, nem lig at den 
dag li ge le del se ikke om fat ter sa ker som 
etter sel ska pets for hold er av uvan lig stor 
art el ler stor be tyd ning. Der som dag lig 
le der fore tar el ler god kjen ner stør re øko-
no mis ke trans ak sjo ner el ler opp kjøp uten 
til strek ke lig kla re ring med sty ret først el ler 
god kjen ning av sty ret kort tid etter hand-
lin gen, er han eks po nert for er stat nings-
krav både fra kre di to rer, ak sjo næ rer og 
sty re med lem mer. Et gjen nom gå en de tema 
i dis se sa ke ne er om de som frem mer krav 
har lidd tap ved den øko no mis ke trans ak-
sjo nen som dag lig le der har fore tatt.

Der som dag lig le der hand ler in nen for 
ram me ne av sty rets ret nings lin jer og 
på legg, samt ikke fore tar trans ak sjo ner 
som er av stor be tyd ning, skal det mye til 
for at an svar skal ileg ges dag lig le der for 
be slut nin ger og hand lin ger som på fø rer 
tred je mann tap, jf. også prin sip pet i 
Normount-dom men (Rt. 1991 s. 119) om 
«bu si ness judgment rule».

Nær me re om 
for sik rings dek nin gen
Teg nin gen
An sva ret for sty re med lem me ne og dag lig 
le der er per son lig og in di vi du elt, men i det 
nor ske mar ke det er det for ti den ikke 
mu lig for et en kelt sty re med lem el ler dag-
lig le der å teg ne en se pa rat for sik ring for 
sitt po ten sielle er stat nings an svar ale ne. 
For sik rings sel ska pe ne i det nor ske mar ke-
det kre ver at be drif ten står som for sik-
rings ta ker og at hele sty ret for sik res. Til 
gjen gjeld om fat tes også dag lig le der/ad mi-
nist re ren de di rek tør og øv rige per so ner i 
be drif tens le del se av for sik rin gen.

Ved teg nin gen av for sik rin gen blir be drif-
ten som for sik rings ta ker an svar lig for be ta-
ling av pre mi en. Pre mi en fast set tes ut fra 
en rek ke fak to rer, hvor øns ket for sik rings-
sum, be drif tens virk som hets om rå de, 
om set ning, stør rel se og ver di er nor malt 
til leg ges størst vekt. Ra ten (for sik rings sel-
ska pets for tje nes te) va rie rer fra for sik rings-

sel skap til for sik rings sel skap. Det er ikke 
uvan lig at det gis ra bat ter der som det ikke 
har vært frem met krav mot sty re med lem-
me ne og dag lig le der i en viss peri ode før 
teg nin gen. Pre mi en for en sty re an svars for-
sik ring var tid li ge re høy, men det te har 
end ret seg, og må i dag an ses å være re la-
tivt ri me lig.

Det er ikke uvan lig at en kelte sty re med-
lem mer har sty re verv også i and re sel ska-
per, og der for øns ker å for sik re sitt er stat-
nings an svar også der. De fles te for sik rings-
sel skap ak sep te rer å ut vi de for sik rin gen 
slik at den også om fat ter alle el ler nær me re 
spe si fi ser te eks terne sty re verv for et en kelt 
el ler alle av sty rets med lem mer. Sel ska pet 
som be ta ler for sik rings pre mi en, har in gen 
spe sielle grun ner til å be ta le even tuell for-
høy el se av pre mi en for å dek ke ri si koen 
ved å ha eks terne sty re verv. Sty re med lem 
som øns ker slik til leggs dek ning, må der for 
en ten be ta le det te selv el ler av ta le med 
sel ska pets ak sjo næ rer at slik ut vi det for sik-
rings dek ning tas ut som vil kår for å sit te 
som sty re med lem.

Ad vo ka ter kan nor malt få teg net for sik ring 
for even tu elt sty re an svar for sine eks terne 
sty re verv, for ut satt at for sik ring mot ad vo-
kat an svar teg nes i sam me for sik rings sel-
skap. Også her bør ad vo ka te ne ta for hol-
det sær skilt opp med part ner ska pet som 
be ta ler for for sik rin gen.

Hva for sik rin gen om fat ter
Styreansvarsforsikringen har uli ke pro-
dukt navn i mar ke det. I USA og Eng land, 
hvor pro duk tet ble ut vik let, kal les det 
Directors and Officers Insurance («D&O 
Insurance»). I Nor ge er pro duk tet kjent 
som sty re an svars for sik ring el ler ledelsesan-
svarsforsikring. Det sist nevn te er kan skje 
en bed re be teg nel se, da for sik rin gen ikke 
bare dek ker an sva ret for sty rets le der og 
sty re med lem me ne, men også an sva ret for 
dag lig le der/ad mi nist re ren de di rek tør og 
and re ak tø rer i sel ska pet med sær lig 
le den de stil ling (som for ek sem pel fi nans-
di rek tø ren). Den nøy ak ti ge av grens nin gen 
føl ger av det en kelte for sik rings vil kår.

For sik rin gen har to ho ved ele men ter: Den 
dek ker for det før s te kost na de ne ved å 
måt te en ga sje re ad vo kat for å for sva re seg 
mot det er stat nings kra vet som frem mes, 
og for det and re dek ker den det retts li ge 
er stat nings an sva ret som sty re med lem met/
dag lig le der har på dratt seg.

Kost nads dek nin gen er mu li gens det vik tig-
ste ele men tet i for sik rings dek nin gen. Den 

om fat ter be ta ling av ad vo kat sa lær, samt 
også sik re des ut gif ter ved del ta kel se i 
gransk ning og retts mø ter. Det er nor malt et 
vil kår at for sik rings sel ska pet skal gi sam-
tyk ke før ut gif ter på dras. Det te lø ses ved at 
for sik rings sel ska pet selv ut pe ker hvil ken 
ad vo kat som sik re de skal be nyt te (even tu elt 
god kjen ner en ad vo kat som sik re de alle rede 
har be nyt tet i sa ken el ler fore trek ker), og 
inn går et di rek te kon trakts for hold med 
den ne ad vo ka ten, slik at reg nin ge ne be tales 
di rek te av for sik rings sel ska pet.

For sik rin gen dek ker også det retts li ge 
er stat nings an sva ret for sik re de, opp mot en 
fast satt sum (for sik rings sum men). Med 
retts lig er stat nings an svar me nes at alle vil-
kå rene for er stat ning må være opp fylt; 
sik re de må ha opp trådt uakt somt, den som 
kre ver er stat ning må ha lidd et tap, og 
ta pet må skyl des uakt som he ten. Der som 
sik re de ut be ta ler er stat ning uten at retts-
kraf tig dom fore lig ger, må for sik rings sel-
ska pet god kjen ne ut be ta lin gen først, el lers 
fal ler for sik rings dek nin gen bort. Det er 
verdt å mer ke seg at alle an svars for sik rin-
ger som sel ges i Nor ge også dek ker tap 
som er for år sa ket av en grovt uakt som 
hand ling av ska de vol der.

Som nevnt un der punk tet over, Sty rets 
ob jek ti ve an svar for at ak sje ka pi tal er inn-
be talt, kan et sty re med lem bli an svar lig på 
ob jek tivt grunn lag uten skyld for mang-
lende inn be talt ak sje ka pi tal (ak sje lo ve ne  
§ 2–19). Hvor vidt også ob jek tivt er stat-
nings an svar er dek ket av for sik rin gen, bør 
av kla res før sty re med lem met ak sep te rer 
for sik rin gen. Ikke alle styreansvarsforsik-
ringer som sel ges i Nor ge dek ker slikt 
an svar.

Det er nor malt in gen egen an del på styre-
ansvarsforsikringen, slik at sty re med lem-
met el ler den dag li ge le der ikke tren ger å 
inn be ta le noe til sel ska pet før det ytes 
bi stand.

Hva for sik rin gen ikke om fat ter
Styreansvarsforsikringene inne hol der fle re 
unn tak, som va rie rer fra for sik rings sel skap 
til for sik rings sel skap.

Det vik tig ste unn ta ket, som gjel der for alle 
for sik rings sel ska pe ne, er at for sik rin gen 
ikke om fat ter retts lig er stat nings an svar for 
for sett li ge hand lin ger/unn la tel ser. Unn ta ket 
kan ska pe ut ford rin ger i sa ker hvor sty re-
med lem met an kla ges for å ha ut vist for-
sett, even tu elt for sett el ler uakt som het. 
Der for er det nå pre si sert i de fles te for sik-
rings av ta ler at for sik rings sel ska pet ikke 
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Sel skaps rett

kan nek te å dek ke sik re des ad vo kat kost na-
der før det even tu elt måt te fore lig ge en 
retts kraf tig dom som fast slår for sett. Skul le 
slik dom bli av sagt mot sik re de, kan dog 
sel ska pet kre ve re gress mot sty re med lem-
met for sel ska pets ut gif ter.

Vi de re unn tas nor malt an svar for fy sisk 
ska de på per son el ler ting. Der som sty ret 
for ek sem pel be slut ter at be drif ten skal 
ven te med oppus sing av en byg ning sel-
ska pet eier, og en taks ten fra den ne byg-
nin gen tref fer en til fel dig for bi pas se ren de, 
er ikke sty rets even tuelle an svar for sik-
rings dek ket.

De fles te for sik rin ger unn tar også dek-
ning av straf fe retts li ge bø ter, men det er 
mu lig å teg ne til leggs dek ning som for sik-
rer bø ter som ileg ges ut uten at ska de vol-
der har ut vist for sett, mot en for høy et 
pre mie.

Når for sik rin gen gjel der
Et sær trekk ved styreansvarsforsikringen 
er at den kun gjel der for krav som frem-
mes mot sik re de mens for sik rin gen lø per. 
På fag språ ket kal les det te for «claims 
made- prin sip pet». Med krav som frem-
mes mot sik re de, me nes en ten skrift li ge 
er stat nings krav el ler skrift li ge mel din ger 
som gjør rede for om sten dig he ter som 
gjør det klart at krav vil bli frem met mot 
ham. Frem mes slikt krav før s te gang etter 
at for sik rin gen har ut løpt, er det in gen 
for sik rings dek ning, selv om ska den inn-
traff i for sik rings pe ri oden. Claims made-
prin sip pet skil ler seg så le des fra alle and re 
for mer for pe rio di se rin ger som bru kes 
ved for ek sem pel be drifts an svar og ska de 
på hus og inn bo.

Et ek sem pel fra det vir ke li ge liv kan være 
illu stre ren de: Et sel skap sa opp sin for sik-
ring ved års skif tet etter at det var vars let 
øk ning av for sik rings pre mi en. Et halvt år 
se ne re mot tok sty rets le der et krav om 
er stat ning i mil li on klas sen for et sty re ved-
tak som ble fore tatt året før. Sty rets le der 
meld te kra vet til sitt for sik rings sel skap, 
som av vis te det. For sik rings sel ska pet vis te 
til at styreansvarsforsikringen kun dek ket 
krav som ble meldt mens for sik rin gen 
lø p. Det ak tuelle kra vet var før s te gang 
frem met etter at sel ska pet had de sagt opp 
for sik rin gen. At den an svars be tin gen de 
hand lin gen ble fore tatt mens det var en 
gyl dig for sik ring, var ir re le vant. Sty rets 
le der stod alt så her uten for sik rings dek-
ning og må selv be ta le for ad vo kat for å 
for sva re seg mot et krav som han me ner 
er helt ube ret ti get.

Ek semp let il lust re rer hvor vik tig det er at 
sel ska pet ikke sier opp styreansvarsforsik-
ringen før det er sik ker på at det ikke er 
ak tuelt med krav mot tid li ge re sit ten de 
sty re. Det sam me gjel der for kon kurs bo. 
Bo sty rer bør ikke si opp for sik rin gen før 
bo be hand lin gen er av slut tet. Der som 
sty ret el ler bo sty rer like vel øns ker å si opp 
den lø pen de for sik rin gen, kan det være 
lurt å kjø pe en til leggs dek ning som i mar-
ke det kal les «extended dis co ve ry period». 
Den ne gjel der ute luk ken de for krav som 
frem mes i en viss tid frem over som had de 
sitt ut spring i hand lin ger/unn la tel ser før 
hovedforsikringen ble sagt opp. Pri sen for 
slik «extended dis co ve ry period»-dek ning 
er nor malt vel dig høy, mel lom 70–90 % 
av pre mi en for hoveddekningen.

4. For de ler og ulem per med å 
teg ne styreansvarforsikring
I en tid hvor det for ven tes en høy grad av 
pro fe sjo nell hånd te ring av et sel skaps 
an lig gen de, vi ser retts prak sis at ikke bare 
slett hånd te ring av kon kre te sa ker i sty re-
mø ter, men også mang lende ak tiv opp-
følgning av drif ten og dag lig le ders 
ar beid, kan lede til er stat nings an svar. Ved 
kon kurs er eks po ne rin gen for er stat nings-
krav sær lig stor, et ter som sel ska pets øko-
no mis ke an lig gen de vil bli gjen nom gått 
av en bo re vi sor. Det er ikke all tid like 
syn bart for kre di to ren som for sty re med-
lem met hvil ke til tak som er gjort for å 
for hind re tap for sel ska pet, og et sty re vil 
all tid være eks po nert for ube ret ti ge de så 
vel som be ret ti ge de krav. Man ge krav som 
frem mes, bæ rer preg av et ter på klok skap.

I sitt verv som til lits mann for sel ska pet, 
kan et sty re med lem og dag lig le der rå 
over sto re ver di er. Men uav hen gig av stør-
rel sen på ver diene kan et er stat nings krav 
ram me den per son li ge øko no mi en til 
til lits man nen hardt. Et styreansvarskrav 
er ofte kom pleks, og kost na de ne til ad vo-
kat kan bli be ty de li ge. Etter vårt syn er en 
sty re an svars for sik ring en øko no misk sik
ker het for sty re med lem met/dag lig le der 
som tar bort en be kym ring for til lits man-
nen når det ut fø rer sitt ar beid for sel ska-
pet. Det vil også kun ne fun gere som et 
in cen tiv til at fle re dyk ti ge per so ner ut fø-
rer sty re verv.

Styreansvarsforsikringen gir også en per
son lig av las ting for den som får ret tet et 
krav mot seg. Når et krav frem mes, er det 
ofte godt do ku men tert og svært de tal jert. 
Det bes om at en rek ke do ku men ter 
frem leg ges og at for hold re de gjø res nær-
me re for. Det kan vir ke over vel den de å 

måt te be sva re og even tu elt imø te gå et 
slikt krav. Der som det er lang tid si den 
ved kom men de trakk seg fra sin stil ling, 
kan det også være ut ford rin ger med å 
hus ke og re kon stru ere hen del ses for lø pet. 
Vår er fa ring er at bi stan den fra en ad vo-
kat be talt av for sik rings sel ska pet er helt 
uvur der lig. Ad vo ka ten kan inn hen te og 
sy ste ma ti se re sa kens do ku men ter på sty-
re med lem mets veg ne uten å måt te ten ke 
på eget tids for bruk og ad vo ka tens sa lær.

Et stort prak tisk mi nus med å ha sty re an-
svars for sik ring, er at for sik rin gen er pro-
sessdrivende. Selv om sty re med lem met vil 
ha en ad vo kat be talt av for sik rings sel ska-
pet til å bi stå seg, er det sty re med lem met 
selv som er gjen stand for retts for følg nin-
gen, og som må møte i dom sto le ne og 
for sva re seg. Man ge sty re med lem mer 
fin ner på kjen nin gen vel dig stor. Til tross 
for det te vil vi an be fa le at for sik ring teg-
nes. Det te for di at det ikke er noen 
ga ran ti er for at kre di to rer el ler bo sty re re 
vil unn la te å frem me krav mot sty re med-
lem met når tap opp står bare for di med-
lem met ikke har for sik ring. Uten for sik-
ring ri si ke rer et sty re med lem øko no misk 
ruin når han har opp trådt uakt somt i sitt 
vir ke.

På den ne bak grunn vil vi an be fa le at et 
verv som sty re med lem el ler dag lig le der 
ikke påtas uten at det er grun dig vur dert 
om det skal kre ves at sel ska pet teg ner og 
be ta ler for en for sik ring for de res po ten-
sielle per son li ge an svar.

For sel ska pets ak sjo næ rer kan en for sik-
rings dek ning for sty re med lem me ne frem-
stå som en ren ut gift, som ikke på dras 
med mind re sty re med lem me ne kre ver 
det te som vil kår for å ta ver vet. Men så 
len ge pre mi en hol der seg på et lavt nivå, 
vil for de len med å ha et so lid sel skap til å 
ta reg nin gen der som sty re med lem met 
for søm mer seg, etter vårt syn helt klart 
over gå for de len med å slip pe å be ta le en 
li ten år lig for sik rings pre mie.

For ut for teg nin gen av an svars for sik ring 
for sel ska pets le del se, er det både i le del-
sen og ak sjo næ re nes inter esse at for sik rin-
gen ikke bare dek ker uakt som og grov 
uakt som opp tre den, men også det ob jek-
ti ve an sva ret sty rets med lem mer har for 
inn be talt ak sje ka pi tal (ak sje lo ve nes  
§ 2–19).7

7 En stor takk gis til advokat Erik v. Hirsch, som har 
gjennomgått artikkelen og gitt verdifulle innspill.


