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Det erstatningsrettslige styreansvaret

• Avgrensning mot straffansvar og etisk ansvar

• De alminnelige reglene om erstatningsansvar

• Erstatningsansvar etter aksjeselskapsloven (allmennaksjeloven)

Hovedbestemmelsen om erstatningsansvar i § 17-1

”(1) Selskapet, aksjeeiere eller andre kan kreve at daglig leder, styremedlem, medlem av bedriftsforsamlingen,
gransker eller aksjeeiere erstatter skade som de i den nevnte egenskap forsettlig eller uaktsomt har voldt
vedkommende.

(2) Selskapet, aksjeeiere eller andre kan også kreve erstatning av den som forsettlig eller uaktsomt har medvirket
til skadevolding som nevnt i første ledd. Erstatning kan kreves av medvirkeren selv om skadevolderen ikke kan
holdes ansvarlig fordi han eller hun ikke har utvist forsett eller uaktsomhet.”

Ansvar for ulovlig utdelinger, jf. § 3-7 andre ledd

”Den som på selskapets vegne medvirker til en beslutning om eller gjennomføring av ulovlig utdeling, og som
forsto eller burde ha forstått at utdelingen er ulovlig, er ansvarlig for at utdelingen blir tilbakeført til selskapet.
Ansvaret kan lempes etter lov om skadeserstatning § 5-2.”
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Det erstatningsrettslige styreansvaret

• Ansvar for ulovlig erverv av egne aksjer, jf. §§ 9-1 andre ledd og 9-7 andre ledd

• Objektivt ansvar for innbetaling av aksjekapital etter § 2-19

”(1) Styrets medlemmer og revisor er solidarisk ansvarlig for det som måtte mangle av den aksjekapital som i
meldingen til Foretaksregisteret er oppgitt  og berefktet innbetalt eller gjort opp på annen måte. Dette gjelder selv
om det ikke er voldt skade.
(2) Ansvaret etter første ledd gjelder ikke mangler som skriver seg fra vedsettingen av innskudd i andre eiendeler
enn penger.”

• Styreansvaret er i utgangspunktet et individuelt ansvar – hvor hvert styremedlem skal vurderes for
seg
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Hvordan unngå erstatningsansvar

Avstå fra styreverv – eller i hvert fall se deg for

• Gjør undersøkelser om selskapet, styremedlemmer og aksjeeiere – før du påtar deg styreverv

• Be om årsregnskaper – kanskje for de fem siste år

• Be om kopi av styreprotokoller

• Be om kopi av all skriftlig kommunikasjon med selskapets revisor (nummererte brev)

• Undersøk hos selskapets revisor

• Vil styret ha en god sammensetning?
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Styrets plikter

Kan grovdeles i tre:

• Styrets forvaltningsansvar
• Styrets tilsynsansvar
• Styrets informasjonsansvar
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Styrets forvaltningsansvar

Styret som har det overordnete ansvar for selskapets forvaltning, jf. § 6-12

• Styret har også en generell ulovfestet plikt til å opptre lojalt for å oppfylle
selskapsinteressene, fremfor egne eller andres særinteresser (typisk
enkeltaksjeeiere)

• Vær kritisk, still spørsmål
• Sørg for at det er godt grunnlag for de beslutninger som tas
• Dissenter om nødvendig
• I verste fall fratre

Forsvarlighetsprinsippet i aksjeselskapsloven § 3-4

• Styrets handleplikt ved svak egenkapital, jf. § 3-5
• Bestemmelsene gjelder reell – og ikke bokført EK
• Kravet varierer med virksomhetens risiko
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Styrets forvaltningsansvar

Styrets handleplikt ved svak egenkapital, jf. § 3-5

• Trekk revisor inn ved tvil – gjerne på styremøte
• Engasjer eventuelt også advokat

Ansvar for forretningsmessige avgjørelser

• At beslutningen i ettertid viser seg å være uriktig er ikke avgjørende
• Normalt ikke ansvar for beslutninger dersom 1) relevant informasjon er

innhentet og denne 2) er forsvarlig vurdert
• Slagordet ”du kan bli ansvarlig for ikke å vurdere, men ikke for å vurdere

feil” – er ikke mer enn et utgangspunkt
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Styrets forvaltningsansvar

Andre typetilfeller hvor ansvar kan bli aktuelt

• Uriktig håndtering av skattetrekksmidler
• Uriktig håndtering av formelle selskapsbeslutninger, typisk kapitalforhøyelse

etc.
• Uaktsom inngåelse av kontrakt i en situasjon hvor selskapet ikke kan

oppfylle
• Uforsvarlig saksbehandling
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Styrets tilsynsansvar

• Styret skal holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling, jf. § 6-12
tredje ledd

• Daglig leder skal gi styret underretning om selskapets virksomhet, økonomiske
stilling og resultatutvikling, jf. § 6-15

• Vanskelig dersom administrasjonen fører styret bak lyset

• Styret, eller et styremedlem, kan til enhver tid kreve at daglig leder gir styret en
nærmere redegjørelse om bestemte saker, jf. § 6-15 andre ledd

• Styret kan iverksette ”de undersøkelser det finner nødvendig gor å kunne utføre
sine oppgaver”, jf. § 6-12 fjerde ledd
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Styrets informasjonsansvar

• Informasjonen fra styret må være korrekt – og styret må ikke tilbakeholde
relevant informasjon

• Årsberetningen, jf. regnskapsloven § 3-3

• Opplysningsplikt overfor generalforsamlingen, jf. § 5-15

• Opplysningsplikt overfor kontraktsparter – for eksempel en kjøper
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Hvem kan rette erstatningskrav mot
styret

• I prinsippet alle skadelidte

• Det mest praktiske synes å være at kravet fremsettes av selskapet eller boet
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Oppsummering

• Vær kritisk med å akseptere styreverv

• Vær bevisst styrets oppgaver

• Vær kritisk til administrasjonen – still spørsmål

• Engasjer om nødvendig ekstern bistand

• Vurder styreansvarsforsikring


