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Eierstyring og selskapsledelse

• Eierstyring og selskapsledelse (corporate governance)

• Kort sagt forholdet mellom et foretaks

• Eiere/medlemmer

• Styre

• Daglig ledelse

• (Andre interessenter)
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Hva er samvirkeforetak?

• Hovedformål: Fremme medlemmenes økonomiske interesser ved 

deltakelse i virksomheten som
• kunder

• leverandører

• på annen, lignende måte

• Avkastningen (minus normalavkastning) forblir i virksomheten 

eller fordelt på medlemmene på grunnlag av andel av 

omsetning med foretaket
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Særtrekk ved samvirkeforetak

• Medlemmene har begrenset ansvar
• Kreditorene må gis beskyttelse

• Mange små, men ingen dominerende "eier"
• "Svak" eierstyring?

• Myndighet fordelt mellom
• Årsmøte

• Styre

• Daglig leder
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Samvirkeforetakets organer

• Samvirkeforetak er en lovregulert foretaksform = samvirkeloven gjelder

• Ordinært eller ekstraordinært årsmøte

• Styre med minst tre medlemmer
• …men medlemmene kan bestemme at det skal være bare to

• Daglig leder
• …men medlemmene kan bestemme at foretaket ikke skal ha daglig l

• Styret ansetter daglig leder
• …men medlemmene kan bestemme at noen andre skal gjøre det, for eksempel årsmøtet

• Representantskap og kontrollkomité
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Vedtekter for samvirkeforetak

• Bakgrunn: Hovedformål: Fremme medlemmenes økonomiske 

interesser ved deltakelse i virksomheten som
• kunder

• leverandører

• på annen, lignende måte

• Medlemmene bestemmer "kva verksemd foretaket skal drive"

• Dette skal stå i vedtektene, som er foretakets "grunnlov"
• Instruks/pålegg

• Begrensning

6



Styrets oppgaver – forvaltning

• Forvaltning av foretaket

• Forsvarlig organisering av virksomheten

• Fastsette planer og budsjett

• Kan fastsette retningslinjer for virksomheten
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Styrets oppgaver – tilsyn

• Tilsyn med daglig ledelse og virksomheten i foretaket
• Styret kan fastsette instruks for daglig ledelse
• Er DL kompetent?

• Skal holde seg orientert om foretakets økonomiske stilling

• Påse at virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for 
betryggende kontroll

• "Styret kan setje i verk dei undersøkingane som det meiner det treng for å 
kunne utføre oppgåvene sine. Styret skal setje i verk slike undersøkingar 
dersom ein eller fleire av styremedlemmane krev det. "
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Egenkapital og likviditet

• Samvirkeforetaket skal alltid ha ein eigenkapital som er forsvarleg utfrå risikoen ved 
og omfanget av verksemda i foretaket. 

• Dersom det må leggjast til grunn at eigenkapitalen er lågare enn det som er 
forsvarleg utfrå risikoen ved og omfanget av verksemda i foretaket, skal styret straks 
behandle saka. Styret skal innan rimeleg tid kalle inn årsmøtet, gi ei utgreiing om 
den økonomiske stillinga og gjere framlegg om tiltak som vil gi foretaket ein 
forsvarleg eigenkapital. 

• Dersom styret ikkje finn grunnlag for framlegg om tiltak som nemnt i andre ledd, 
eller slike tiltak ikkje let seg gjennomføre, skal styret gjere framlegg om å løyse opp 
foretaket. 
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Daglig leders oppgaver (i)

• Hovedoppgaver
• stå for den daglege leiinga av verksemda i foretaket
• skal følgje dei retningslinjene og pålegga som styret har gitt. 

• Dagleg leiar skal syte for at rekneskapen for foretaket er i samsvar med lov 
og forskrifter, og at formuesforvaltinga er ordna på ein fullgod måte.

• Avgrensning:
• Den daglege leiinga omfattar ikkje saker som etter tilhøva i foretaket er av uvanleg slag 

eller har mykje å seie.
• Styrets egne oppgaver

• "Nødfullmakt"
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Daglig leders oppgaver (ii)

• Forberede styrets arbeid med forvaltningsoppgaven

• Gjennomføre styrets vedtak

• Sørge for intern fullmaktsstruktur overfor banker o.a.

• Underskrive avtaler og kontakt med myndigheter

• Eksternkommunikasjon

• Rekruttering, avlønning

• Etablere kontrollsystemer, som understøtter rapportering til styret
• Etterlevelse av regler om regnskaper, skatt, bankforpliktelser, HMS, forsikring, etiske retningslinjer 

etc.
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Daglig leders rolle i styrets saksbehandling (i)

• Styreleder skal sørge for at styret behandler saker
• DL kan krevje at saker behandles av styret

• Dagleg leiar skal førebu styresakene i samråd med styreleiaren.
• Alle saker skal førebuast og leggjast fram slik at styret har eit tilfredsstillande 

grunnlag for behandlinga. 

• Styreleder bestemmer behandlingsform 

(årsregnskap/årsberetning i møte)
• Daglig leder kan krevje fysisk møte
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Daglig leders rolle i styrets saksbehandling (ii)

• Daglig leder møteplikt , møterett og talerett (men styret kan gjøre 

unntak)

• Styreleders rolle

• Minst hver fjerde måned skal daglig leder gi underretning til styret

• Daglig leder skal gi redegjørelse når styret krever det. Også 

enkeltstyremedlemmer.

• Daglig leder kan krevje protokolltilførsel
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Særlige regler for daglig leder

• Lojalitetsplikt som ansatt, taushetsplikt

• Inhabilitetsregel

• Kan ikke gi gaver uten samtykke

• Kreditt eller sikkerhetsstillelse overfor daglig leder er forbudt
• Unntak: Fri EK og sikkerhet
• Unntak: Generell ordning for ansatte

• Ved avvikling: Styret overtar

• Erstatningsansvar
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Medlemmene, årsmøtet og daglig leder

• Møteplikt på årsmøte
• Talerett

• Informasjonsplikt i årsmøte: Medlemmer kan kreve tilgjengelige opplysninger om
• Godkjennelse av årsregnskap/årsberetning
• Saker årsmøte skal avgjøre
• Foretakets økonomiske stilling
• "andre saker som årsmøtet skal ta opp, om dei opplysingane som krevst, kan givast utan for stor 

skade for foretaket" 
• Hvis opplysninger må hentes inn, skal de sendes ut innen to uker

• Utenfor årsmøte: Ingen informasjonsplikt

• Daglig leder kan saksøke med krav om ugyldighet
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Representantskap og kontrollkomité

• Dette er evt. vedtektsfestede organer – ikke nødvendige

• Daglig leder kan aldri være medlem

• Regler finnes i vedtektene, ellers følger reglene om styret

• Kontrollkomité kan alltid kreve innsyn i protokoller og kan kreve

at ansatte gir opplysinger
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