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 Sak 37/16 

 

  

 

 

REGNSKAPSKONTROLL 2016 - TERTIALRAPPORT 2/2016  

 

Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv  

Formannskapet 16/476 212// 

 

Sektor: ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN     

   

 

Saksbehandler: MIE 

 

Sak nr.: Utvalg Møtedato 

37/16 Formannskapet 20.10.2016 

/ Kommunestyret 03.11.2016 

 

Rådmannens innstilling: 

Tertialrapport 1/2016 for perioden 01.01.16 – 31.08.16 tas til etterretning. 

 

 

Vedlegg: 

Tertialrapport 2/2016. 

 

 

Saksopplysninger: 

I følge forskrift om årsbudsjett § 10 skal rådmannen gjennom budsjettåret legge fram 

rapporter for kommunestyret som viser utviklingen i inntekter og innbetalinger og utgifter og 

utbetalinger i henhold til det vedtatte årsbudsjett. Uttrykket ”gjennom året” og ”rapporter” 

angir at slik rapportering skal skje med jevne mellomrom og minimum to ganger pr. år i 

tillegg til behandlingen av årsregnskapet. Regnskapet er nå ajourført for perioden 01.01.16 – 

31.08.16. 

 

Det er behandlet i alt 42 saker i kommunestyret pr 31.08.16, der alle saker er 

effektuert/igangsatt.  

 

 

 

Vurdering: 

Innholdet i sakens vedlegg vil bli presentert av administrasjonen i møtet. Rådmannen 

innstiller på at tertialrapporten for 2. tertial 2016 tas til etterretning. 
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TERTIALRAPPORT PR 31.08.16

Tjenesteområde
2016

Regnskap

2016 

Årsprognose

2016

Årsbudsjett

Prognoseavvik

u/tiltak
Tiltak i kr (-)

Prognoseavvik

m/tiltak

11 - Sentraladministrasjon 8 703 142 18 296 041 18 173 998 122 043 -400 000 -277 957

22 - Barnehage 4 104 862 7 561 140 7 482 630 78 510 -15 000 63 510

23 - Skole og SFO 13 565 024 21 373 819 21 553 807 -179 988 -50 000 -229 988

24 - Næring, informasjon og kultur 1 920 540 3 590 437 3 604 829 -14 392 0 -14 392

31 - Barnevern, psykiatri og helse 3 534 816 7 253 413 7 883 692 -630 279 0 -630 279

32 - NAV 2 301 839 5 647 289 5 631 012 16 277 0 16 277

33 - Pleie og omsorg 23 673 963 32 865 828 32 049 953 815 875 -50 000 765 875

41 - Landbruk, plan, miljø og viltforvaltning376 979 2 424 238 2 397 895 26 343 0 26 343

43 - Teknisk 4 490 692 10 454 764 10 205 182 249 582 -250 000 -418

44 - VAR-området -2 386 639 -3 591 016 -4 279 482 688 466 0 688 466

45 - Brann og feiing 939 625 2 024 724 1 765 615 259 109 0 259 109

80 - Frie inntekter -67 298 130 -105 882 744 -105 596 000 -286 744 0 -286 744

90 - Avskrivninger 0 -5 231 131 -5 231 131 0 0 0

91 - Renter, utbytte og lån 3 638 193 4 358 559 4 358 000 559 0 559

92 - Fond og resultat 0 0 0 0 0 0

Totalsum -2 435 093 1 145 360 0 1 145 360 -765 000 380 360

Sykefravær t.o.m. august for 

hele kommunen: Langtid: 8,6 % Korttid: 1,8 % Totalt: 11,4 %

Kommentarer økonomi:

Andre 

kommentarer/utfordringer:

Det vises ellers til kommentarer på den enkelte virksomhet.

Tjenesteområde
2016

Regnskap

2016 

Årsprognose

2016

Årsbudsjett

Prognoseavvik

u/tiltak
Tiltak i kr (-)

Prognoseavvik

m/tiltak

11 - Sentraladministrasjon 8 703 142 18 296 041 18 173 998 -277 957 0 -277 957

Sykefravær t.o.m. august: Langtid: 8,0 % Korttid: 0,8 % Totalt: 8,8 %

Kommentarer økonomi:

Tiltak ifm økonomi: Ingen.

Tjenesteområde
2016

Regnskap

2016 

Årsprognose

2016

Årsbudsjett

Prognoseavvik

u/tiltak
Tiltak i kr (-)

Prognoseavvik

m/tiltak

22 - Barnehage 4 104 862 7 561 140 7 482 630 78 510 -15 000 63 510

Sykefravær t.o.m. august: Langtid: 10,6 % Korttid: 1,7 % Totalt: 12,3 %

Timebank: Timebank er ajour.

Avviksmeldinger: Ja.

Kommentarer økonomi:

Tiltak ifm økonomi:

Andre 

kommentarer/utfordringer:

Venteliste pr 31.08.16: 0

Antall brukere pr 31.08.16: 41

Tjenesteområde
2016

Regnskap

2016 

Årsprognose

2016

Årsbudsjett

Prognoseavvik

u/tiltak
Tiltak i kr (-)

Prognoseavvik

m/tiltak

23 - Skole og SFO 13 565 024 21 373 819 21 553 807 -179 988 -50 000 -229 988

Sykefravær t.o.m. august: Langtid: 4,8 % Korttid: 1,8 % Totalt: 6,6 %

Timebank: Timebank er ajour. 

Avviksmeldinger: Ja.

Kommentarer økonomi:

Tiltak ifm økonomi:

Prognosen viser et merforbruk på kr 380 360 totalt sett for hele kommunen. Slik prognosen viser vil det med en 

stram økonomistyring være mulig å skape et lite mindreforbruk/balanse med unntak av VA-området.  

Gjennomføres ved stram vikarbruk.

Innkjøpsstopp fom 01.10.16.

Lykkes med: Virksomhetslederne rapporterer til administrasjonen månedlig etter en fastlagt mal. Det rapporteres på 

sykefravær, avviksmeldinger, timebankavvik, fremdrift i forhold til BMS, m.m og ikke kun på økonomi. 

Rapporteringsmetoden er endret fra budsjettavvik til prognoser.

Merforbruket relateres til 6 barn andre kommuner og lavere brukerbetalinger på grunn av færre barn.


Lykkes med: Alle ansatte hatt oppfriskning i avviksmeldinger i Compilo. Fått godkjenning som "Helsefremmende 

barnehage". Samarbeid med SFO vedr aktivitetsdag en dag i mnd.                                                                                                               

Utfordringer: Skolestartere med utfordringer, styrerne må jobbe mer i miljøet til tider. Sykefravær i perioder, 

oppgradering av inventar og utstyr, bedre arbeidsplasser/utstyr til pedagogene, utvendig lekeutstyr og utvendig 

vedlikehold, utelys. Avdekket vannlekkasje i august, sannsynligvis fra oppvaskmaskin. Antall barn er kraftig redusert 

fra 60 til 41 i august 2016.                                                                                                                                                              

Positivt prognoseavvik skyldes i hovedsak merinntekt voksenopplæring

Merforbruk lærlinger, mindreforbruk integreringstilskudd. 
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Andre 

kommentarer/utfordringer:

Antall brukere pr 31.08.16: 212

Tjenesteområde
2016

Regnskap

2016 

Årsprognose

2016

Årsbudsjett

Prognoseavvik

u/tiltak
Tiltak i kr (-)

Prognoseavvik

m/tiltak

24 - Næring, informasjon og kultur 1 920 540 3 590 437 3 604 829 -14 392 0 -14 392

Sykefravær t.o.m. august: Langtid: 2,1 % Korttid: 1,5 % Totalt: 3,6 %

Avviksmeldinger: 0

Kommentarer økonomi:

Tiltak ifm økonomi: Ingen.

Andre 

kommentarer/utfordringer:

Tjenesteområde
2016

Regnskap

2016 

Årsprognose

2016

Årsbudsjett

Prognoseavvik

u/tiltak
Tiltak i kr (-)

Prognoseavvik

m/tiltak

31 - Barnevern, psykiatri og helse 3 534 816 7 253 413 7 883 692 -630 279 0 -630 279

Sykefravær t.o.m. august: Langtid: 12,6 % Korttid: 1,9 % Totalt: 14,5 %

Kommentarer økonomi:

Tiltak ifm økonomi: Ingen.

Andre 

kommentarer/utfordringer:

Tjenesteområde
2016

Regnskap

2016 

Årsprognose

2016

Årsbudsjett

Prognoseavvik

u/tiltak
Tiltak i kr (-)

Prognoseavvik

m/tiltak

32 - NAV 2 301 839 5 647 289 5 631 012 16 277 0 16 277

Sykefravær t.o.m. august: Langtid: 0 % Korttid: 0,3 % Totalt: 0,3 %

Kommentarer økonomi:

Tiltak ifm økonomi: Ingen.

Andre 

kommentarer/utfordringer:

Tjenesteområde
2016

Regnskap

2016 

Årsprognose

2016

Årsbudsjett

Prognoseavvik

u/tiltak
Tiltak i kr (-)

Prognoseavvik

m/tiltak

33 - Pleie og omsorg 23 673 963 32 865 828 32 049 953 815 875 -50 000 765 875

Sykefravær t.o.m. august: Langtid: 12,3 % Korttid: 2,2 % Totalt: 14,5 %

Totalt positivt prognoseavvik på kr 630 279  som i hovedsak skyldes permisjon uten vikar og mindreforbruk 

barnevernstiltak. 

Et lite positivt prognoseavvik som anses som balanse.

Lykkes med: Tidlig intervensjon og fristoppfølging barnevern, kort ventetid og oppfølging av akutte og langsiktige 

oppgaver rus/psykiatri og behandling på familiområdet. Etablert faste virksomhetsmøter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Utfordringer: Sikre helhetlig tjenestetilbud på områdene barnevern, helse, psykiatri og skole, herunder tilstrekkelig 

kapasitet, samarbeid og flyt mellom de ulike tjenestegrenene. Kommunens økonomiske situasjon kan ha negativ 

effekt på nye og eksisterende barneverntiltak, samt oppfylle krav og behov på IT-området i de enkelte 

virksomhetene. Økende arbeidsmengde ifm forebyggende og direkte miljøterapeutisk arbeid i skole og barnehage. 

Kontinuerlig evalueringsprosess for å redusere utgiftene, samtidig ha fokus på kvalitative og kostnadseffektive tiltak. 

Møte utfordringene som følger med samhandlingsreformen, samt bosetting av flyktninger. Sikre, vedlikeholde og 

videreutvikle administrative rutiner på tjenestene, utøvelse av det lovpålagte arbeidet i kommunen. 

Et lite negativt prosnoseavvik som anses som balanse. 

Lykkes med:  Tilsyn fra Fylkesmannen 2014-2015 arbeidskrevende, men viktig læring for organisasjonen. Vedtatt 

dokumenter som er viktig for oppfølging av drift og utvikling ved skolen: Årshjul for skolebasert vurdering, Rutiner for 

brukermedvirkning og informasjon og Utviklingsplan for skoleåret 2015-2016.                                                                                                                                                        

Utfordringer: Oppgradering av skoleanlegget og driften av skolen gjennom 2016. En utfordring med flere 

langtidssykemeldte ved inngangen av 2016. Fulgt opp med dialogmøter, løpende kontakt og bistand fra 

bedriftshelsetjenesten. Voksenopplæring ifm bosetting av flyktninger. Økende antall elever med behov for ekstra 

ressurser.Utfordring med planlegging knyttet til stort innslag av gjesteelever, samt Aremarks elever i andre 

kommuner. 

Lykkes med: Innkreving av sosiale lån og andre refusjoner.                                                                                                                                                         

Utfordringer: Holde nivået på sosialhjelp på et så lavt nivå som mulig. Ha et enda større fokus på arbeid og aktivitet 

og begrense bruk av passiv stønad. Jobbes med å stille strengere krav til aktivitet for å motta sosialstønad. Et 

begrenset arbeidsmarked i kommunen; utfordring å få klienter i aktivitet. Økende fokus på NAV og 

moderniseringsprogrammet og uførereformen. Behov for opplæring og utvikling av den måten det arbeides på. Også 

en økning i antall henvendelser fra ungdommer og tilflyttere, samt økning av henvendeler om økonomisk råd og 

veiledning. Økning av henvendelser vedr. startlånsordningen og bostøtte. Krever mye tid og ressurser ved kontoret. I 

tillegg kommer bosetting av flyktninger som krever bistand og oppfølging.

Lykkes med: Vinterferietilbud for barn og unge og Vårmønstringen er vel gjennomført. Frivilligsentralen har et høyt 

aktivitetsnivå (Bruktstua, Bowls, strikkeklubb, bingo, gågruppe, Bygdejenter, m.m). Vellykket foredrag "Alt er mulig" 

med Dag Otto Lauritsen i regi av Frivilligsentralne/AIF. Biblioteket har flyttet inn i nye lokaler.  Ungdomsråd er 

avholdt. Facebooksiden har nå 1211 tilhengere; en fin måte å nå ut med informasjon på. Benytter dette mediet til å 

lage egne arrangementsider med god respons. Jobber kontinuerlig med å få ut positvie saker om det som skjer i 

kommunen. Oppgradert løsning av hjemmesiden. "Kommunikasjonsstrategi for Aremark 2016-2019" er vedtatt av 

kommunestyret. Vellykket gjennomføring av Strømsfossdagen. 

Utfordringer: Mange prosjekter krever mye av hver enkelt.  Bruktstua med bemanning og innhold, og andre 

aktiviteter på Frivilligsentralen. Ny låve på Myrland. Aktivitetsplan ved Aremark bibliotek innenfor vedtatt 

kostnadsramme. Utrede drift og muligheter ved Furulund.  
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Timebank: Fremkommer på rapporter ved bruk av Notus turnusprogram.

Avviksmeldinger: 1

Kommentarer økonomi:

Tiltak ifm økonomi:

Andre 

kommentarer/utfordringer:

Venteliste pr 31.08.16: 2 venteliste leilighet. 1 ledig leilighet servicefløy, 0 ledig leilighet Fosbykollen, 0 ledig leilighet Fosdal.

Ant overliggere sykehus pr 31.08.16Ingen. 

Antall brukere pr 31.08.16:

Tjenesteområde
2016

Regnskap

2016 

Årsprognose

2016

Årsbudsjett

Prognoseavvik

u/tiltak
Tiltak i kr (-)

Prognoseavvik

m/tiltak

41 - Landbruk, plan, miljø og viltforvaltning376 979 2 424 238 2 397 895 26 343 0 26 343

Sykefravær t.o.m. august: Langtid: 0,0 % Korttid: 0,9 % Totalt: 0,9 %

Avviksmeldinger: 0

Kommentarer økonomi:

Tiltak ifm økonomi: Ingen.

Tjenesteområde
2016

Regnskap

2016 

Årsprognose

2016

Årsbudsjett

Prognoseavvik

u/tiltak
Tiltak i kr (-)

Prognoseavvik

m/tiltak

43 - Teknisk 4 490 692 10 454 764 10 205 182 249 582 -250 000 -418

Sykefravær t.o.m. august: Langtid: 10,0 % Korttid: 1,4 % Totalt: 11,4 %

Kommentarer økonomi:

Tiltak ifm økonomi:

Andre 

kommentarer/utfordringer:

Tjenesteområde
2016

Regnskap

2016 

Årsprognose

2016

Årsbudsjett

Prognoseavvik

u/tiltak
Tiltak i kr (-)

Prognoseavvik

m/tiltak

44 - VAR-området -2 386 639 -3 591 016 -4 279 482 688 466 0 688 466

Sykefravær t.o.m. august: Langtid: 0 % Korttid: 0,4 % Totalt: 0,4 %

Kommentarer økonomi:

Tiltak ifm økonomi:

Andre 

kommentarer/utfordringer:

Tjenesteområde
2016

Regnskap

2016 

Årsprognose

2016

Årsbudsjett

Prognoseavvik

u/tiltak
Tiltak i kr (-)

Prognoseavvik

m/tiltak

45 - Brann og feiing 939 625 2 024 724 1 765 615 259 109 0 259 109

Sykefravær t.o.m. august: Langtid: 4,4 % Korttid: 0,3 % Totalt: 4,7 %

Kommentarer økonomi:

Tiltak ifm økonomi:

Andre 

kommentarer/utfordringer:

Negativt prognoseavvik som i hovedsak skyldes utstyr , opplæring av nye brannkonstabler og sertifikat for lastebil til 

en av brannkonstablene, samt mange uttrykninger.

Aremark kommune kjøper brann- og feiertjenesten fra Halden kommune. Alle innbyggerne i Aremark med ildsted vil i 

løpet av høsten få tilsyn inkl. feiing via Halden kommune. 

Redusere vedlikehold av bygg for å holde budsjett. 

Holde et nøkternt forbruk og vurdere fortløpende behov for inndekning av vikar. 

Ingen.

Ingen.

14 sykehjem (derav 1 avlastning, 0 rehabilitering, 0 utredn/beh, 13 langtidsplass), 48 hjemmesykepleie, 35 

hjemmehjelp, 28 trygghetsalarmer, 19 matombringing iflg enkeltvedtak, 11 støttekontakt, 3 omsorgslønn, 1 privat 

avlastning, 2 avlastning i institusjon, 2 dagtilbud, 2 dagtilbud demens, 2 oppl.dagl.gj.mål, 2 BPA, 26 trygdebolig, 9 

omsorgsbolig. 

Lykkes med: Kartlagt personalets behov som et resultat av medarbeiderundersøkelsen. Arbeider aktivt med ledelse 

av pasientsikkerhet- munne ut i kompetanseheving for de ansattemed større definerte ansvarsområder, som igjen vil 

gi pasienten større kvalitet over tjenestene.  Fått dedikerte kontaktpersoner med sykepleiefaglig bakgrunn til brukere 

med stort tjenestebehov som bor hjemme. Dette øker sikkerheten for tjenestemottaker. Jobber aktivt med prosedyrer 

i Compilo. Etikkarbeidet er godt implementert i driften med ukentlige refleksjoner. Har klart å holde sirkulasjon på 

pasientflyt på sykehjemmet. Alle sykepleiestillinger er besatt. 

Utfordringer: Mindre tid til ledelse på grunn av større arbeidspress på ledere ved at konsulentstilling ikke har blitt 

besatt. Være faglig rustet til å ta i mot alle pasienter fra sykehuset mht deres spesifikke oppfølging og behandling. 

Sårbarhet ift brukere med store omfattende rehabiliteringsbehov. Arbeide aktivt med å få ned sykefraværet. Jobbe 

med holdninger og arbeidsmiljø. Fortsette utarbeidelse av skriftlige rutiner. Kompetanseheving - rektruttering. Økte 

krav til dokumentasjon på opplæring av ansatte. Generell oppdatering av inventar og utstyr.

Negativt prognoseavvik som i hovedsak skyldes forsinkelse i fremdriften som igjen fører til mindre påkoblinger 

vann/avløp enn budsjettert.

Nytt vannbehandlingsanlegg ferdigstilt juni/juli 2016, og er godkjent av Mattilsynet. Formell overtakelse av det 

tekniske utstyret er utsatt pga enkelt tekniske utfordringer. Vannledning Dødhaug-Rustad - oppstart i 

oktober/november. Vann og avløp ihht hovedplan - Vestlifeltet - Østensvig forsinket pga manglende signerte 

grunnavtaler - startet opp igjen i september. Ellers så er fremdriften som planlagt. 

Et lite negativt prosnoseavvik som anses som balanse. 

I balanse.

Annet: Ekstra utgifter ifm vannskader i Aremarkhallen, Fosbykollen og Barnehagen, samt asfaltering. Mye av 

planlagt er gjennomført, men for å ikke overstige budsjettrammen er det innført vedlikeholdsstopp fom 01.10.16. 

SOBBL-leilighetene er ferdig rehabilitert og er lagt ut for salg. Bud er kommet og akseptert for 1 leilighet. Når det 

gjelder Myrland er strømmen koblet vekk og låven er brent ned. Aremark skole - fremdriften i hovedsak som planlagt, 

ungdomsskolen er ferdig og tatt i bruk.

Et negativt prognoseavvik på kr 765 875 som i hovedsak skyldes lønnsposter (fravær uten refusjon, høytid 

avspasering, svensk arb.avg), mindreinntekt brukerbetalinger og refusjon ressurskrevende.
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Tjenesteområde
2016

Regnskap

2016 

Årsprognose

2016

Årsbudsjett

Prognoseavvik

u/tiltak
Tiltak i kr (-)

Prognoseavvik

m/tiltak

80 - Frie inntekter -67 298 130 -105 882 744 -105 596 000 -286 744 0 -286 744

Kommentarer økonomi: Postivt prognoseavvik på 286 744 som skyldes økte skatteinntekter.

Tjenesteområde
2016

Regnskap

2016 

Årsprognose

2016

Årsbudsjett

Prognoseavvik

u/tiltak
Tiltak i kr (-)

Prognoseavvik

m/tiltak

90 - Avskrivninger 0 -5 231 131 -5 231 131 0 0 0

Kommentarer økonomi: Ingen.

Tjenesteområde
2016

Regnskap

2016 

Årsprognose

2016

Årsbudsjett

Prognoseavvik

u/tiltak
Tiltak i kr (-)

Prognoseavvik

m/tiltak

91 - Renter, utbytte og lån 3 638 193 4 358 559 4 358 000 559 0 559

Kommentarer økonomi: Ingen.

Tjenesteområde
2016

Regnskap

2016 

Årsprognose

2016

Årsbudsjett

Prognoseavvik

u/tiltak
Tiltak i kr (-)

Prognoseavvik

m/tiltak

92 - Fond og resultat 0 0 0 0 0 0

Kommentarer økonomi: Ingen.
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FINANSFORVALTNINGEN PR 31.08.2016  

 

Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv  

Formannskapet 16/461 250// 

 

Sektor: ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN     

   

 

Saksbehandler: MGU 

 

Sak nr.: Utvalg Møtedato 

38/16 Formannskapet 20.10.2016 

/ Kommunestyret 03.11.2016 

 

Rådmannens innstilling: 

Aremark kommunes finansforvaltning pr. 31.08.16 tas til etterretning. 

 

 

Vedlegg: 

Ingen. 

 

 

Saksopplysninger: 

Aremark kommunestyre vedtok eget finansreglement 16.09.10, sak 28/10. Reglementet er 

vedtatt med hjemmel i forskrift om finansforvaltning i kommuner og fylkeskommuner som 

trådte i kraft 01.07.10. Formålet med reglementet er at kommunen skal forvalte sine midler 

slik at tilfredsstillende avkastning oppnås, uten at det innebærer vesentlig finansiell risiko, og 

under hensyn til at kommunen skal ha midler til å dekke sine betalingsforpliktelser ved forfall. 

Reglementer legger opp til at rådmannen skal rapportere vedr. finansforvaltningen i 

kommunen i forbindelse med tertialrapporteringen og årsrapporteringen.  

 

Pr. 31.08.2016 hadde Aremark kommune plassert sine finansielle aktiva slik: 

 

Pr. 31.08.13 Pr. 31.08.14 Pr. 31.08.15 Pr. 31.08.16

Beløp Beløp Beløp Beløp %

Innskudd hos hovedbank-

forbindelse:

Marker Sparebank 15 621 033,21  12 480 786,48  14 141 624,65      8 826 357,77         88,99 % 2,00 %

Andre banker:

Berg Sparebank 5 476 317,81    13 125 425,07  2 625 643,04         131 590,66            1,33 % 1,15 %

Eidsberg Sparebank -                      -                      25 057 821,79      95 250,75              0,96 % 0,50 %

Halden Sparebank 92,00                  93,43                  10 025 521,92      158 392,69            1,60 % 1,00 %

KLP -                      -                      10 011 506,00      707 323,00            7,13 % 1,45 %

Samlet plasseringer 21 097 443,02  25 606 304,98  61 862 117,40      9 918 914,87         100,00 %

Kommunen har ikke plassert noen av sine midler i aksjer/obligasjoner eller andre verdipapirer

for å oppnå avkastning.

Betingelser pr.

31.08.16
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Pr. 31.08.2016 hadde Aremark kommune plassert sine finansielle passiva slik: 

 

Pr. 31.08.13 Pr. 31.08.14 Pr. 31.08.15 Pr. 31.08.16

Beløp Beløp Beløp Beløp %

Lån til investeringer:

Husbanken 9 803 252,00    9 312 879,00    8 812 609,00         8 302 904,26         8,24 %

Flytende: 1,511 og 1,514

Fast: 1,084, 2,084 og 2,089.

Kommunalbanken 26 492 990,00  25 643 070,00  51 050 770,00      49 217 459,00      48,84 %

Flytende: 1,800

Fast: 2.490

KLP 16 846 090,00  16 389 526,00  40 632 962,00      39 538 898,00      39,24 %

Flytende: 2,600.  

Fast: 2,400 og 2,4400

Lån til viderutlån:

Husbanken 2 767 860,00    2 370 964,00    4 057 027,00         3 714 568,00         3,69 % Flytende: 1,511                     

Samlet innlån 55 910 192,00  53 716 439,00  104 553 368,00    100 773 829,26    100,00 %

Største enkeltlån er tatt opp fra Kommunalbanken og KLP til VA-utbygging og rehabilitering av Aremark skole, 

på hhv kr 26 590 000 og kr 25 000 000. Disse låneopptakene ble utført i 2014.

I september 2016 ble det tatt opp et nytt investeringslån i Kommunalbanken på 23 600 000 kr (er ikke med i oversikten pr. 2. tertial).

Kommunen har ikke rentebytteavtaler eller finansiell leasing. 

Betingelser pr. 31.08.16

 
 

 

Vurdering: 

Rådmannen innstiller på at finansforvaltningen pr. 31.08.16 tas til etterretning. 
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KJØP AV AREALER MED FORMÅL BOLIGBYGGING I FOSBY SENTRUM  

- TILLEGGSBEVILGNING 

Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv  

Formannskapet 14/325 611// 

 

Sektor: ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN     

   

 

Saksbehandler: MIE 

 

Sak nr.: Utvalg Møtedato 

39/16 Formannskapet 20.10.2016 

/ Kommunestyret 03.11.2016 

 

Rådmannens innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar å bevilge inntil kr 700 000 til kjøp av tilleggsareal i forbindelse 

med kjøp av arealer med formål boligbygging i Fosby sentrum 

2. Arealkjøpene belastes kto. 02800.4322.315 og finansieres ved bruk av 

investeringsfond kto. 09480.4322.880/2.5300.001 

3. Formannskapet skal ihht delegeringsreglementet godkjenne de enkelte kjøpsavtaler. 

 

 

Vedlegg: 

Kjøpekontrakt 

Kartutsnitt - arealberegning  

Matrikkelutskrift 

 

Saksopplysninger: 

Kommunestyret vedtok i møte 26.08.14, sak 17/14, å benytte inntil 4 mill. kr til kjøp av 

arealer med formål boligbygging i kommunedelplan Fosby sentrum. Grunneier av 

eiendommen, Gnr. 24, Bnr. 1, Knut Terje Fladeby og Mary Alise Fladeby, og kommunen har 

kommet til enighet om en pris til kr 60,- pr m2. Opprinnelig tenkte parsell utgjorde ca. 60 mål. 

I befaring i ettertid ser Rådmannen at det vil være formålstjenlig og også erverve grunnen som 

grenser inntil den opprinnelige parsellen. Dette ervervet vil være med på å sikre råderetten 

over utsikten mot Aremarksjøen. Total areal inkl. opprinnelig tenkte parsell vil da utgjøre ca. 

71 mål og pris for dette beløper seg til ca kr 4 260 000,-. 

I tillegg kommer kr 250 000 for mulighet til båthavn, samt dokumentavgift og omkostninger. 

 

Vurdering: 

Som tidligere så anser Rådmannen at det vil være formålstjenlig for kommunen, og ikke minst 

i forhold til Aremarksamfunnet, å sikre seg disse arealene for fremtidig boligbygging. Ny 

boligbygging vi kunne være veien å gå for å få flere innbyggere i Aremark, og som igjen vil 

være med på å sikre velferdstilbudet i kommunen. Rådmannen vil derfor foreslå å bevilge 

inntil   

kr 700 000 i tillegg til allerede vedtatt ramme på kr 4 mill til tilleggsareal til arealerverv i 

Fosby sentrum. Rådmannen foreslår at dette finansieres ved bruk av investeringsfond. 
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KJØPEKONTRAKT 
 

mellom 
 

Knut Terje Fladeby/Mary Alise Fladeby 
 

og 
 

Aremark kommune 
 

vedrørende salg av 
 

parsell av eiendommen Fladeby  
 

med gnr. 24, bnr. 1 i Aremark kommune i Østfold   
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Side 1 
 
1. BAKGRUNN OG SALGSGJENSTAND 
 
Knut Terje Fladeby, f. 16.05.1949 og Mary Alise Fladeby, f. 19.05.1951 («Selger») er 
eier av eiendommen Fladeby, gnr. 24, bnr. 1 med påstående bygninger og anlegg i 
Aremark kommune, kommunenummer 0118 («Hovedeiendommen»). Deler av 
Hovedeiendommen som har et totalt areal på ca. 528 mål, skal omreguleres og fradeles 
slik det er inntegnet på vedlagte daterte og signerte kartutsnitt (Bilag 1.) Den fradelte 
parsellen skal utgjøre ca. 60 mål («Eiendommen»).  Parsellen er i kommunedelplanen 
Fossby sentrum angitt som område for boligutbygging, LNF og båthavn. 
 
Arealet mot bekk avgrenses etter midtlinjeprisnippet og ved båthavnen så langt ut som 
grunneiers eiendomsrett går. 
 
Selger og Aremark kommune, org.nr. 940 875 560, («Kjøper») er enige om at 
eiendommen skal overdras fra Selger til Kjøper på de vilkår som beskrevet i denne 
kontrakt 
 
Kjøper skal umiddelbart etter signering av denne kontrakt, i samarbeid med Selger, 
arbeide for at fradeling av Eiendommen skal skje på raskest mulig vis.  Kjøper gir selger 
ugjenkallelig fullmakt til å signere alle nødvendige dokumenter for fradeling og oppmåling 
av Eiendommen. 

 
 

2. KJØPESUMMEN OG OPPGJØRET 
 
2.1 Kjøpesummen 
 
Kjøpesummen utgjør kr. 60,- pr. m2 for det totale arealet som medgår og som er 
beskrevet i punkt 1. 
 
Endelig kjøpesum fastsettes etter nøyaktig areal etter oppmåling. 
 
For muligheten til båthavn betales kr. 250.000,-. 
 
 
2.2 Omkostninger/dokumentavgift 
 
Kjøper betale dokumentavgift og tinglysingsgebyr for skjøtet basert på endelig fastsatt 
verdi av eiendommen. Disse omkostninger skal betales uoppfordret sammen med 
kjøpesummen. 
 
Kjøper dekker alle omkostninger forbundet med fradeling og oppmåling av arealet og alle 
eventuelle andre omkostninger forbundet med overdragelsen. 
 
Kjøper dekker advokat Jon Erik Holms honorar.  Honoraret frem til nærværende 
kjøpekontrakt dekkes av selger. 
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Side 2 
 
2.3 Forsinkelsesrente 
 
Ved forsinket betaling gjelder lov om forsinket betaling. 
 
2.4 Oppgjør, herunder selskapsrettslige disposisjoner 
 
Partene er enige om at oppgjøret mellom partene og overdragelse av Eiendommen skal 
gjennomføres av advokat Jon Erik Holm og at kjøpesum og omkostninger innbetales hans 
klientkonto 1150 10 77900. 
 
Kjøpesum og omkostninger skal innbetales ved overtagelsestidspunktet jfr. punkt 6.  Alle 
pengeheftelser skal da være slettet.   
 
Kjøper har gjennomgått eiendommens grunnboksblad og aksepterer at servitutter tinglyst 
på eiendommen forblir tinglyst på eiendommen. 
 
Selger forplikter seg til å utstede et pantedokument som sikringsobligasjon pålydende 
kjøpesummen med et tillegg på 15% til advokat Jon Erik Holm som foretar tinglysing av 
denne for kjøpers regning umiddelbart etter kontraktsunderskrift. Pantedokumentet skal 
inneholde en urådighetserklæring. Pantet kvitteres til slettelse så snart oppgjøret har 
funnet sted. 
 
 
3. SELGERS MANGELSANSVAR 
 
Eiendommen overtas i den stand som den var i ved Kjøpers forutgående besiktigelse/ 
gjennomgåelse. Ved en eventuell mangelsvurdering fravikes avhendingsloven § 3-9, slik at 
det kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel 
 

- dersom Selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser under denne kontrakt, 
 
- dersom Selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jf. reguleringen i avhendingsloven 

§ 3-7, eller 
 

- dersom Selger har gitt uriktige opplysninger, jf. reguleringen i avhendingsloven  
§ 3-8. 
 

Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven § 3-9 siste punktum, 
tilligger etter dette Kjøper. 
 
 
4. SELGERS GARANTIER 
 
Selger garanterer at følgende vil gjelde Eiendommen pr. Overtakelse, likevel slik at 
garantiene i bokstav (c) til og med (a) gjelder ved kontraktssigneringen: 
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Side 3 
 
(a) At Selger er eier (og hjemmelshaver) til Eiendommen. 
 
(b) At Eiendommens heftelsesbilde vil være som angitt i bilag 3, dette dog slik at 

pantobligasjoner merket «x» i bilag 3, skal slettes i forbindelse med oppgjøret. 
 
(c) At Selger ikke er kjent med at det foreligger skriftlige pålegg mv. fra offentlige 

myndigheter som gjelder Eiendommen som ikke er utført, betalt eller lignende. 
 
(d) At Selger ikke er kjent med krav eller rettigheter som begrenser Eiendommens bruk 

eller utnyttelse, utover det som fremgår av Eiendommens grunnboksblad og 
gjeldende offentlige planer, herunder kommunedelplan, reguleringsplan med 
reguleringsvedtekter for Eiendommen. 

 
(e) At Eiendommen i perioden fra signering av denne kontrakt til Overtakelse drives på 

sedvanlig måte, herunder at ingen vesentlige avtaler inngås, heves, endres eller 
sies opp, og at det i samme periode ikke treffes andre for Eiendommen vesentlige 
avgjørelser uten Kjøpers skriftlige samtykke. 

 
 
5. OVERTAKELSE 
 
 
Eiendommen overtas av Kjøper kl. 12.00 den 14. dagen etter at fradeling er tinglyst av 
Kartverket («Overtakelse»). 
 
 
6. OFFENTLIGE TILLATELSER 
 
Kjøper har risikoen tilknyttet alle eventuelle offentligrettslige krav tilknyttet gjennomføring 
av transaksjonen, herunder eventuelle konsesjonskrav. 
 
 
7. MEDDELELSER 
 
Enhver meddelelse i forbindelse med denne kontrakt skal foretas per rekommandert brev, 
telefaks eller e-post til følgende adresser: 
 
For Selger:    Fladeby, 1798 Aremark 
 
For Kjøper:    Rådhuset, 1798 Aremark 
 
 
8. FORBEHOLD 
 
Det tas forbehold for det tilfelle at Kjøper erverver grunn fra de to øvrige grunneier for å 
gjennomføre kommunedelplanen til en høyere pris. 
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Side 4 
 
Da skal det foretas et etteroppgjør basert på differansen mellom prisen til denne/disse 
grunneiere og prisen i henhold til nærværende kjøpekontrakt. 
 
 
9. BILAG  M.M. 
 
Vedlagt følger: 
 

1. Kartutsnitt 
 

2. Matrikkelbrev 
 

Selger har selv foretatt undersøkelser vedrørende skattebelastning som følge av salget. 
 
Kjøper fritar advokat Jon Erik Holm for å innhente opplysninger om offentlige planer og 
annen lovbestemt dokumentasjon. 
 
 
10. UNDERSKRIFT 
 
Denne kontrakt er i dag underskrevet i tre eksemplarer, hvorav partene beholder ett hver. 
 
 

Aremark,         2016 
 
 
 
 

For (Selgeren)     for (Kjøperen) 
 
 
__________________________                     __________________________ 
Knut Terje Fladeby     Aremark kommune 
       Ordfører 
 
__________________________ 
Mary Alise Fladeby 
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Aremark kommune
Målestokk 1:1800   
30.09.2016
 areal et fra eksisterende grenser i matrikkelen.
Arealet er ikke endelig, men kun et beregnet
Erverv av areal fra gnr.23 bnr.1
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Areal merket blått er tenkt ervervet areal fra gnr.24 bnr.1 og A= ca. 70290 m2
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UTVIDELSE AV TOMT FOR RENSEANLEGG I AREMARK KOMMUNE  

 

Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv  

Formannskapet 16/386 /L83/ 

 

Sektor: VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK     

   

 

Saksbehandler: ACJ 

 

Sak nr.: Utvalg Møtedato 

40/16 Formannskapet 20.10.2016 

/ Kommunestyret 03.11.2016 

 

Rådmannens innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar å benytte kr 60 000 til kjøp av arealer med formål å utvide 

arealet ved Skodsbergs renseanlegg. Arealet skal brukes til nedlegging av 

utjevningstanker og tilhørende bygg. 

2. Arealkjøpene belastes kto. 02800.4441.350 og finansieres ved bruk av lån kto 

09100.4441.350 

 

 

 

Vedlegg: 

Kart over areal (6340 m2) - utvidelse av areal ved Skodsberg 

Forslag til pristilbud på aktuelt areal av sivilagronom Emil A. Anstensrud 

Brev fra grunneiere 18.09.2016 

 

Saksopplysninger: 

I forbindelse med utbygging av det kommunale avløpsnettet skal det plasseres 2 

utjevningstanker i tilknytning til Skodsberg renseanlegg. I den forbindelse har Aremark 

kommune behov for å erverve areal til plassering av disse tankene. Det har vært møter med 

grunneier som er positiv til salg av området.   

Arealet er vurdert (se vedlegg) til kr 38 040 (6 kr/kvm). I 1982 kjøpte kommunen areal av 

samme grunneier og det ble betalt kr 29 881 kr for 5275 kvm
 
(5,7 kr/kvm ). Dette tilsvarer i 

dag kr 82 232. 

Prisen som grunneier krever i dag er kr 60 000.  

 

Vurdering: 

Rådmannen anser at det vil være formålstjenlig for kommunen, og ikke minst i forhold til 

fremdriften for utbyggingen av det kommunale avløpsnettet, å sikre seg dette arealet.  

Rådmannen vil derfor foreslå å benytte kr 60 000 til arealerverv ved Skodsbergs renseanlegg, 

og finansiere dette ved bruk av lån. 
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SAMARBEID MELLOM HALDEN KOMMUNE OG AREMARK KOMMUNE - 

KJØP AV TJENESTER BRANN OG FEIING  

 

Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv  

Formannskapet 16/465 /M80/ 

 

Sektor: VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK     

   

 

Saksbehandler: ACJ 

 

Sak nr.: Utvalg Møtedato 

41/16 Formannskapet 20.10.2016 

/ Kommunestyret 03.11.2016 

 

Rådmannens innstilling: 

Med grunnlag i Aremarks personalsituasjon og mht Direktoratet for samfunnssikkerhet og 

beredskap’s (DSB) krav av dokumentert kompetanse for bla ledelse vil det være 

hensiktsmessig at Aremark kommune samarbeider med Halden kommune brannvesen. 

Aremark kjøper brann- og feier tjenester fra Halden kommune. Dette gjelder lovpålagte 

oppgaver etter Brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter. Samarbeidet vil 

inkludere brannfaglig ledelse, forebyggende aktiviteter, tilsyn i særskilte brannobjekter og 

feiing.  

Ansvaret for tjenesten vil fremdeles være plassert hos Aremark kommune, men 

utførelse/gjennomføring er delegert til Haldens brannsjef. 

 

For å ivareta nødvendig kontakt mellom de ansatte i Aremark brannvesen og ledelsen i Halden 

brannvesen etableres en stilling som stasjonsansvarlig ved Aremark brannstasjon. Denne 

stillingen anbefales til å utgjøre 10 % av full stilling og dekkes av en brannmester. 

 

Ansvaret for bygningsmasse (brannstasjon) og materiell er ikke delegert, og vil fremdeles 

være Aremark kommunes ansvar. 

 

Vedlegg: 

Vedlegg 1: ROS analyse 2016 

Vedlegg 2: Risikoscenarier 

Vedlegg 3: Materielt utstyr aug. 2016 

 

Saksopplysninger: 
Ved siste tilsyn fra DSB fikk Aremark kommune flere avvik / anmerkninger på drift og organisering 

av kommunalt brannvesen. For å lukke disse og dekke vakanser i egen organisasjon ble det sendt 

forespørsel til Halden kommune vedrørende kjøp av flere lovpålagte oppgaver og funksjoner. Det har 

så Aremark kommune gjort siden 01.05.16. Pr tiden kjøper Aremark kommune Brannsjef, 

forebyggende og de forvaltningsmessige oppgaver i følge brann- og eksplosjonsvernloven av Halden 

brannvesen. Aremark ivaretar imidlertid alle beredskaps- og personellmessige forhold.  

 

Det har i 2016 vært gjennomførts en risiko- og sårbarhetsanalyse for brannvesenet i Aremark. 

Samtidig er det utarbeidet et forslag analyse til brannordning for Aremark kommune. Analysen har 
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tatt hensyn til økonomi og bemanning.  Prosessen og gjennomføringen av dette er gjort etter direktiver 

fra rådmannen etter følgende organisering: 

 

- Styringsgruppe bestående av rådmann og teknisk sjef i Aremark.  

- Arbeidsgruppen bestående  av O.C. Torgalsbøen, Eyvind Aakerman og Ole Nomél.  

- Referansegruppe bestående av ovennevnte personer i punkt 3 samt utrykningsledere og 

tillitsvalgt.    

  

Krav fra DSB som ikke er ivaretatt med dagens ordning. (i fortsatt kommunal drift) 

 

Samarbeid med annen kommune. 

Aremark kommune har av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap fått avvik på at 

kommunen ikke fullgodt har greid å etterleve de forvaltningsmessige og forebyggende 

oppgaver som en kommune er pålagt etter brann- og eksplosjonsvernloven og 

dimensjoneringsforskriftens bestemmelser. Dette har resultert i at Aremark kommune som en 

prøveordning fra og med 1. mai 2015 og inntil videre har valgt å kjøpe disse tjenestene fra 

Halden kommune brannvesenet. 

 

Krav til utdanning av mannskap. 

Brannvesenet består pr tiden av totalt 16 mannskaper. Det er pr tiden kun 10 mannskaper som 

innehar grunnutdanning på Norges brannskole og kun 1 av 4 utrykningsledere som innehar 

nødvendig kurs på Norges brannskole.  

Pr d.d. er det kun et mindre antall mannskaper som har førerkort for lastebil og har lov til å 

føre samtlige av de kjøretøy som brannvesenet disponerer. Dette utgjør en relativt stor risiko i 

og med at brannvesenet risikerer og ikke få kjørt ut nødvendige kjøretøyer.   

Tilsvarende så er det kun 8 personer som innehar nødvendig førerkort for å føre 

utrykningskjøretøyer, såkalt kode 160. 

 

 Materiell  

Aremark brannvesen har gjennomgående materiell/utstyr og kjøretøyer som i hovedsak er av 

eldre dato. I tillegg er eksisterende materiell/utstyr og kjøretøyer ikke forankret i en risiko og 

sårbarhetsanalyse og det foreligger pr tiden ikke et fullgodt oppsett som angir hvilke 

minimums utstyr og kjøretøyoppsett som Aremark brannvesen må ha for å løse de oppgaver 

som er identifisert i ROS analysen. Det er helt åpenbart at det må gjøres en relativt stor 

oppgradering så vel som omstrukturering av kjøretøyparken, samt annet utstyr. Dette kan først 

gjøres når Aremark kommune selv har gjort sin beslutning på- og vedtatt hvilken 

organisasjonsform brann- og redningsberedskapen i Aremark kommune skal ha i fremtiden. Jf 

vedlagte oversikt over materiell og utstyr form Aremark brannvesen, samt forslag alternativer 

for fremtidig organisering.  

 

Vurdering: 

Aremark kommune har et oppegående og motivert brannvesen som ivaretas av personer i 

deltidsstillinger. Dette betyr at de primært har et annet yrke og deltar i brannvesenets tjeneste 

ved behov. Kommunen har pr i dag ingen ansatte i fulle stillinger som ivaretar oppgaver eller 

ansvar innenfor fagfeltet. 

Det foregår for tiden en prosess i Brann-Norge med omstruktureringer og større 

samarbeidsprosjekter innenfor kommunale brannvesen. Prosessen understøttes av politiske 
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myndigheter og DSB. Bakgrunnen for dette er ønske om større faglige og slagkraftige enheter. 

Brannstudien (2013) som er en rapport fra bredt sammensatt arbeidsgruppe som har vurdert 

brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk. Man ønsker seg her bort fra dagens 

fragmenterte og dels små brannvesen, samt bort fra ledelse og andre viktige funksjoner i 

reduserte stillinger. 

På sikt snakkes det om ett brannvesen pr fylke, og et kortsiktig mål er at inget brannvesen skal 

dekke færre enn 20 000 innbyggere. Bakgrunnen for dette ligger i krav til bla kompetanse, 

evne til å håndtere større hendelser og synergier.  

Aremark brannvesen har pga vakanser vært sårbare i forhold til bemanning og krav til 

kompetanse stilt fra DSB. Likeledes har man som mindre brannvesen ikke mulighet til å 

kunne følge opp de krav som stilles til bla helse, miljø og sikkerhet for ansatte, krav til fysiske 

arbeidsforhold, spesialkompetanse og –utstyr som ett større brann- og redningskorps. På 

samme måte gir en begrenset økonomi hindringer i forhold til hvordan brannvesenet ellers 

kunne utviklet seg i samarbeid med andre kommuner. Det nevnes her innkjøpsavtaler, 

omdisponering av materiell, kompetanseflyt på tvers av kommunegrenser o.l. 

 

Et samarbeid mellom Aremark kommune og andre kommuner vil innenfor brannvesenets 

fagfelt gi store fordeler for Aremark fordi lokalt brannvesen vil bli en integrert del av et større 

brann- og redningskorps. Aremark får tilgang til flere og større ressurser uten tilsvarende 

økonomisk kostnad. Krav til kompetanse for ansatte, HMS, instrukser og rutiner som er 

utarbeidet og gjelder i Halden brannvesen vil bli implementert også for brannmannskaper i 

Aremark. Det meste av dette mangler i dag for kommunens brannmannskaper 

 

I tiden fra 01.05.15 hvor samarbeidet med Halden brannvesen startet opp har man skaffet seg 

erfaringer på hvordan arbeidet har utviklet seg. Lokale brannmannskaper har etter hvert funnet 

samarbeidet tilfredsstillende og sett at det fungerer. Det viktigste for brannvesenet er 

imidlertid at kommunens innbyggere har fått tilgang til større ressurser og bedre beredskap 

uten at det har medført økte kostnader for kommunen, eller at det har gått på bekostning av 

annen kommunal virksomhet. 

 

Kjøp av nødvendige tjenester omfatter i grove trekk følgende: 

 

Funksjon stilling Krav 

Brannsjef 7,25 % 7,25 % 

Leder beredskap 7, 25 % 7,25 % 

Leder forebyggende  7,25 % 7,25 % 

Branninspektør 14 % 14 %  

 

Tjenestekjøpet vil også omfatte feiertjenesten inkl. tilsyn med fyringsanlegget der feiegebyret 

skal dekke de faktiske kostnadene med oppgaven. 

 

Med hjemmel i kommunelovens bestemmelser og i medhold av kommunens 

delegasjonsreglement av 13.6.2013 delegeres kommunestyrets myndighet etter « brann- og 

eksplosjonsloven « til brannsjef Halden kommune gjeldende fra dato når avtalen trer i kraft. 

Delegasjonen begrenses til oppgaver der det av faglige grunner er selvsagt at brannsjefen må 

utøve kommunens myndighet og der myndigheten ikke er tillagt brannsjefen gjennom særlov. 
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ROS-ANALYSE FOR AREMARK 
1.0 BESKRIVELSE AV KOMMUNEN 

1.1 AREMARK KOMMUNE 

Aremark kommune har en befolkning på 1407 innbyggere og dekker et areal på over 332 km².  

Kommune Folketall pr. 01.10.2015 Areal i km² 

0118 Aremark 1398 332

Aremark kommune ligger øst i Østfold og grenser mot Halden (sør og sør/vest), Rakkestad 
(nordvest), Marker (nord), Ed i Sverige i øst. Kommunen har i følge SSB ett tettsted 0231 
Fosby med 352 innbyggere. (Definisjon tettsted kilde SSB: Hus samling med minst 200 
personer hvor avstanden mellom husene normalt ikke overstiger 50 meter).  Utover dette har 
kommunen noen mindre steder med spredt bebyggelse fordelt på Ana/Strømsfoss, Lilledal, 
Listeberg, Lilleby, Lillebyåsen og Flatebyåsen), Moen, Vestlifeltet, og Bjørkebekk. Disse 
områdene er ikke definert som tettsteder.  

Aremark kommune har et totalt areal på ca. 320 kvadrat kilometer, som fordeler seg med ca. 
282 kvadrat km på land og ca. 38 kvadrat km på vann. 

Hovednæringen i kommunen er hovedsakelig jord- og skogbruk. Det finnes noe mindre 
produksjonsbedrifter med 1 til 2 ansatte. Største bedrift er Ny plast med 10 ansatte. For øvrig 
er kommunal tjenesteproduksjon. Flere beboere pendler til nabokommunen for arbeid.  

Fylkesvei 21 er en gjennom gående hovedåre i kommunen fra Halden til Marker.  

Ambulansestasjonen er plassert i Halden, som er ca. 30 km unna sentrum av Aremark. 

Politiet er representert med eget lensmannskontor i Aremark, og inngår pr tiden i en felles 
vaktordning mellom Rakkestad og Marker. 

Nærmeste kasernerte brannvesen befinner i Halden kommune med ca 30 km fra sentrum og 
med en kalkulert innsatstid på ca 30 minutter. Andre brannvesen med deltidsmannskaper 
Rakkestad med 35 km avstand og en innsatstid på ca 45 minutter. Indre Østfold brann- og 
redning stasjon Ørje med ca 33 km avstand og en innsatstid på ca 40 minutter.  

Aremark er en relativ betydelig hyttekommune med rundt 600 hytter og fritidshus. 
Turistvirksomhet er et satsningsområde for kommunen men påvirker ikke 
dimensjoneringsgrunnlaget for brannvesenets beredskap- og forebyggende aktiviteter i 
kommunen.2 

Vannsystemene er en del av større vassdrag som Halden vassdraget og Stora Le med 
tilliggende nedslagsfelt. Akutte oppståtte hendelser her kan gi konsekvenser for Aremark selv 
om slik hendelse har oppstått utenfor Aremark kommune. Bruken av Halden vassdraget har 
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den senere tid tiltatt i bruk med maritim trafikk hvilket kan medføre større konsekvenser for 
brann- og redning samt akutt forurensing.  

En av hoved ”flykorridorene” til og fra Gardermoen går over kommunens arealer.  

ROS) 

2.1 ROS-ANALYSE AREMARK BRANNVESEN 

Risiko er i denne sammenheng definert som produktet mellom sannsynlighet for en uønsket 
hendelse (brann og ulykke) og konsekvensen av denne hendelsen (hvor stor blir skaden?). 

                                     Risiko = sannsynlighet * konsekvens 

Risikobegrepet består således av 2 hovedelementer - sannsynligheten for at brann skal oppstå 
og omfanget av brannen (konsekvensen). Faktorer som hver for seg kan beskrives og 
beregnes. 

En ofte benyttet definisjon av risikobegrepet er at risiko er enhver tenkbar uønsket hendelse. 

I en prosess der man skal beskrive risiko mest mulig objektivt ut fra størst mulig grad av 
målbare kriterier legges det vekt på den "matematiske" definisjon av risiko, som produkt av 
sannsynlighet og konsekvens. 

Risiko knyttes til uønskede hendelser, dvs. hendelser som i utgangspunktet ikke skal inntreffe. 
Det er derfor knyttet usikkerhet til både om hendelsen inntreffer (sannsynlighet) og omfanget 
(konsekvens) av hendelsen dersom den inntreffer.  

Analysen omfatter de risikoområder som er relevant for brannvesenets tjeneste og 
innsatsområder og bygger på empiriske data samt predefinert arbeidsmetodikk for risiko og 
sårbarhetsanalyser.  

 

 2.2 KATEGORISERING AV SANNSYNLIGHET OG KONSEKVENS  

Sannsynlighets- og konsekvensvurdering av hendelser er bygget på erfaringer, trender og 
faglig skjønn. Hvor ofte en uønsket hendelse kan inntreffe uttrykkes ved hjelp av begrepet 
sannsynlighet.  

Følgende kategorier for sannsynlighet er benyttet: 

Sannsynlighetskategori   Beskrivelse (frekvens) 

1. Lite sannsynlig   Sjeldnere enn 1 gang hvert 50. år 

2. Moderat sannsynlig   1 gang per 10. – 50. år  

3. Sannsynlig   1 gang per 5. – 10. år 

4. Meget sannsynlig   1 gang per 1. – 5. år 

5. Svært sannsynlig   Oftere enn 1 gang hvert år 

 
Det er viktig å forstå at med en 10-års hendelse (10 % årlig sannsynlighet) menes at hendelsen 
i gjennomsnitt forventes å oppstå en gang hver 10 år. Dette utelukker ikke at to slike 
hendelser kan oppstå i rask rekkefølge for så å være fraværende i en periode på mer enn 10 år.  
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Sannsynlighetsbegrepet kan virke teoretisk, men hverdagen preges av slike farer der 
statistikk/erfaringstall viser variabel sannsynlighet for at ulike hendelser inntreffer. 

Følgende kategorier for konsekvens er benyttet: 
Konsekvenskategori  Konsekvensområde  Beskrivelse  
1. Svært liten konsekvens  Liv og helse  Ingen personskade  
 Ytre miljø  Ubetydelig miljøskade  
 Materielle-/ samfunnsverdieri  Materielle skader 0 - 100 000 

kr/ Ingen skade eller tap av 
samfunnsverdier  

2. Liten konsekvens  Liv og helse  Personskade  
 Ytre miljø  Begrenset miljøskader 
 Materielle-/ samfunnsverdier  Materielle skader 100 000 - 1 

000 000 kr/ Uvesentlig skade 
eller tap av samfunnsverdier  

3. Middels konsekvens  Liv og helse  Alvorlig personskade  
 Ytre miljø  Betydelig område og/eller 

sårbart område, restitusjonstid 
inntil 1 år.  

 Materielle-/ samfunnsverdier  Materielle skader 1 000 000 - 
10 000 000 kr/ Kortvarig skader 
eller tap av samfunnsverdier  

4. Stor konsekvens  Liv og helse  Dødelig skade, 1-4 personer.  
 Ytre miljø  Stort område eller spesielt 

sårbart område, restitusjonstid 
inntil 10 år.  

 Materielle-/ samfunnsverdier  Store materielle skader 10 000 
000 - 100 000 000 kr/ Skade 
eller tap av samfunnsverdier 
med noe varighet  

5. Meget stor  
konsekvens  

Liv og helse  Dødelig skade, flere enn 4 
personer.  

 Ytre miljø  Irreversibel miljøskade  
 Materielle-/ samfunnsverdier  Svært store materielle skader < 

100 000 000 kr/ Varige skader 
eller tap av samfunnsverdier.  

 

2.3 VURDERING AV RISIKO 

Vurdering av risiko innebærer en gitt sannsynlighet for at hendelser inntreffer. Dette vurderes 
videre opp i mot konsekvenser av inntruffet hendelser. Hendelsene er også gjennomgått med 
tanke på mulige årsaker og konsekvenser av hendelsene. Etter risiko og konsekvens er 
kartlagt så er det vurdert hvilke forebyggende brann- og risiko reduserende tiltak som kan 
iverksettes for å minimalisere risiko så vel som konsekvens. Blant annet er det vurderes om 
enkelte byggverk, anlegg, områder og lignende etter § 14 i Lov om vern mot brann, 
eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (videre i dette 
dokument benevnt som: brann- og eksplosjonsvernloven) må pålegges gjennomføring av 
ytterligere sikringstiltak ut over det som normalt følger av gjeldende regelverk.  

Tilsvarende er det vurdert hvilke beredskapstiltak som kan iverksettes for å bidra til en 
konsekvens reduksjon av ikke ønsket oppståtte hendelser. Det er her vurdert om kravene til 
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minimums beredskap som følger av § 5-3 i forskrift om organisering og dimensjonering av 
brannvesen (videre i dette dokument benevnt som: dimensjoneringsforskriften) er tilstrekkelig 
og- eller om beredskapen må styrkes ut over angitte minimumskrav. Herunder er det vurdert 
noen forskjellige modeller som kan være formålstjenlig for å i vareta et akseptabelt 
beredskapsnivå for kommunens innbyggere. Vurderingene er gjort ut i fra de krav som følger 
av brann- og eksplosjonsvernloven og dimensjoneringsforskriften og er sett opp i mot en 
samfunnsmessig kost nytte verdi. Vurderingene angis nærmere i ROS analysens konklusjon.  

 I grovrisikoanalysen plasseres uønskede hendelser inn i en risikomatrise der hendelsenes 
sannsynlighet og konsekvens utgjør de to aksene. Risikomatrisen er definert av utvidet ROS-
gruppe og har 3 soner. 

 

Grønn Akseptabel risiko – risikoreduserende tiltak er ikke nødvendig 

Gul Akseptabel risiko – risikoreduserende tiltak må vurderes 

Rød Uakseptabel risiko – risikoreduserende tiltak er nødvendig 

 
Akseptkriteriene er gitt av de fargede sonene i risikomatrisene under. Det er satt opp egen matrise for 
hvert av de 3 risikoområdene: 

Risiko (S x K) 

Liv og Helse 

Konsekvens 

K1 K2 K3 K4 K5 

Sannsynlighet 

S5      

S4      

S3      

S2      

S1      

 

Risiko (S x K) 

Ytre miljø 

Konsekvens 

K1 K2 K3 K4 K5 

Sannsynlighet 

S5      

S4      

S3      

S2      

S1       

 
 

Risiko (S x K) Konsekvens 
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Materielle-
/samfunnsverdier K1 K2 K3 K4 K5 

Sannsynlighet 

S5      

S4      

S3      

S2      

S1       

 
2 Med samfunnsverdier menes i hovedsak at samfunnsviktige funksjoner er operative og kan 
nyttiggjøres av innbyggerne. Begrepet er forholdsvis vidt og strekker seg fra kommunale 
tjenester på individplan til kritisk infrastruktur mv. 
3 Med lokale miljøkonsekvenser menes konsekvenser på utslippsområdet eller i umiddelbar 
nærhet av utslippspunktet. 
4 Regionale konsekvenser omfatter konsekvenser for omgivelsene i kommunen 

2.4 DEFINISJONER 

(NS5814) Norsk standard – krav til risikovurderinger.  

Konsekvens   Mulig følge av en uønsket hendelse. Konsekvenser kan uttrykkes med 
ord eller som en tallverdi for omfanget av skader på mennesker, miljø 
eller materielle verdier.  

Risiko   Uttrykk for kombinasjonen av sannsynlighet for og konsekvensen av en 
uønsket hendelse.  

Risikoanalyse   Systematisk fremgangsmåte for å beskrive og/eller beregne risiko. 
Risikoanalysen utføres ved kartlegging av uønskede hendelser og 
årsaker til og konsekvenser av disse.  

Risikoreduserende tiltak   Tiltak som påvirker sannsynligheten eller konsekvensen av en uønsket 
hendelse.  

Sårbarhet   Manglende evne hos et analyseobjekt til å motstå virkninger av en 
uønsket hendelse, og til å gjenopprette sin opprinnelige tilstand eller 
funksjon etter hendelsen.  

Sannsynlighet   I hvilken grad det er trolig at en hendelse vil kunne inntreffe. Kan 
uttrykkes med ord eller som en tallverdi.  

3.0 KARTLEGGING AV RISIKOOMRÅDER 

3.1 UTSATTE BYGNINGER OG OMRÅDER 

3.1.1 SÆRSKILTE BRANNOBJEKTER 

Særskilte brannobjekter angis i brann- og eksplosjonsvernlovens § 13 og er inndelt i 3 
kategorier.  

Kategori A er bygninger til opphold for et større antall mennesker, hvor brann kan medføre 
mer enn alminnelig fare for tap av menneskeliv. 
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Kategori B er bygninger, anlegg, opplag o.l. som ved sin beskaffenhet eller den virksomhet 
som foregår i dem antas å medføre særlig brannfare eller fare for stor brann, eller hvor brann 
kan medføre store konsekvenser.  

Kategori C er bygninger som har kulturhistorisk eller liknende samfunnsmessig verdi. 

Brannvesenet skal gjennomføre tilsyn i særskilte brannobjekter etter en risikobasert vurdering 
i samsvar med forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (ny forskrift om brannfore-
bygging fra 1. januar 2016). Der er i Aremark kommune tidligere ikke fattet noen formelle 
vedtak om hvilke bygg, anlegg eller opplag som skal registreres etter brann- og 
eksplosjonsvernlovens § 13 som særskilte brannobjekter.  Aremark kommune har fra medio 
2015 og frem til 31. desember 2015 kjøpt brannforebyggende tjenester av Halden kommune 
brannvesenet. Det er i 2015 blitt gjennomført et forberedende/evalueringstilsyn i samtlige de 
objekter/områder i Aremark kommune som anses å være av en slik karakter eller har en slik 
bruksform at de kategoriseres som særskilte brannobjekter. Formell registering av disse 
objektene vil formelt utføres når Aremark kommune har videre delegert sin myndighet etter 
brannloven til Halden kommune brannvesenet.   

De objekter, områder som vil registreres som særskilte brannobjektene er angitt i tabellen under. 

Særskilte brannobjekt (§ 13 objekter) 

1.  Aremark - allbrukshus Furulund allbrukshus 1 
2.  Aremark - barnehage Aremark kommunale barnehage 1 
3.  Aremark - camping Kirkeng camping 1 
4.  Aremark - camping Tolsby camping 1 

5.  
Aremark - camping, 
forsamlingslokale. 

Fangekasa camping 1 

6.  Aremark - forsamlingshus Aremark menighetshus 1 

7.  
Aremark - forsamlingshus, 
skytterbane. 

Kvisler skytterhus 1 

8.  Aremark - fredet Bøensæter husmannsplass1 1 
9.  Aremark - idrettshall Aremarkhallen 1 
10.  Aremark - kirker Holmgil kirke2 1 
11.  Aremark - kirker Aremark kirke3 1 
12.  Aremark - skole Aremark skole 1 
13.  Aremark - sykehjem Fosbykollen sykehjem 1 
14.  Aremark - ungdomsgård Myrland ungdomsgård 1 

  14 

                                                 

1, 2 og 3: Disse objekter er normalt registrert i kategori C, men er ut i fra sin bruk satt i kategori A.  
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3.1.2 UTSATTE BYGNINGER OG OMRÅDER 

Det fryktes at det i enkelte bygninger forekommer bruk som ikke er i samsvar med 
opprinnelig og tiltenkt formål og gitt brukstillatelse og ferdigattest. Eksempler på dette kan 
være vinteropplag for biler, campingvogner og båter samt annen ureglementert driftsforhold.  

Aremark kommune har bygningsmasse som ikke er fredet eller innehar en form for 
verneverdig grad men som åpenbart anses å ha en kulturviktig- og estetisk verdi. Dersom slike 
bygg blir skadet som følge av brann vil dette medføre et tap for lokalsamfunnet.  

Det er ett sykehjem i kommune samt en skole og barnehage. I og med at det ikke finnes 
alternative erstatningsbygg i kommunen vil det være en stor oppgave og finne rom for 
levering av lovpålagte oppgaver/tjenester innenfor helse og skole/oppvekst.  

I følge landbrukskontoret i Aremark er det registrert 17 gårdsbruk som driver med 
husdyrhold.  

3.1.2.1 VARIABEL RISIKO 

81 % av kommunes arealer er skogarealer som til dels er sammenhengende med andre 
kommuners skogarealer. Dette medfører at skogbrann er en vesentlig risiko. Det er flere 
forhold som kan være avgjørende med tanke på antennelse av skogbrann. Uansett så kan 
kommunen ikke unnlate å planlegge mot skogbrann.  

Økt bruk av skog og mark samt vassdraget i forbindelse med friluftsaktiviteter og turisme 
medfører også en økt fare på brann og ulykker i slike områder.  

Elgfestivalen annen hvert år og eventuelle andre større sosiale arrangementer kan også være 
en variabel risikofaktor men slike forhold er melde- og søknadspliktige i henhold til brann- og 
eksplosjonsvernloven samt politiloven. Så fremt arrangørene etterkommer de lovmessig krav 
anses slike arrangementer normalt ikke å utgjøre noen spesielle risikoforhold i all den tid det 
for hvert enkelt arrangement skal være iverksatt risikoreduserende tiltak.   

 

3.1.3 VEDTAK GJORT AV BYGNINGSMYNDIGHETENE 

Det er ikke gjort vedtak om byggetillatelse hvor det ligger til grunn at rømning skal skje med 
hjelp av brannvesenets materiell. Med nåværende utforming av bebyggelsen i kommunen er 
det heller ikke krav i dimensjoneringsforskriften om at Aremark kommune skal inneha 
spesielt høydemateriell for slik rømning.  
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3.2 BRANNFARLIG VARE, KJEMIKALIER OG EKSPLOSIVER 

3.2.1 BRANNFARLIG VARE 

Det finnes to bensinstasjoner i kommunen. En av stasjonene er registrert i FAST,(register over 
hvor farlig stoffer er plassert), den andre er ikke registrert. Den uregistrerte har 30m3 diesel, 
12 m3 farget diesel og 6 m3 parafin. I følge gjeldende regelverk tilligger det den enkelte 
driver/virksomhet og sørge for nødvendig lagringstillatelser og sakkyndig kontroller av slike 
anlegg.  

Brannvesenet har ikke kartlagt mindre lagring av fyringsolje til boligeiendommer, gårdsbruk 
eller andre virksomheter, som for eksempel drivstoff til skogs- og anleggsvirksomhet.  

3.2.2 KJEMIKALIER 

I kommunen er det lagret lite brannfarlige og gifte kjemikalier som får betydning for 
brannvesenets arbeid. 

Lagring av stort omfang av brannfarlige og giftige kjemikalier i Aremark: 

  Aremark kommune

  Område/bebyggelse  Beskrivelse Kommentar  

  Energisentral  8 m3 med LPG gass Varmeproduksjon 

  Furulund svømmehall  Klor 15% aktiv, 150 liter max lagring Svømmebasseng 

 

3.2.3 EKSPLOSIVER 

Som eksplosiver regnes sprengstoff, ammunisjon og skytevåpen: 

Det er ingen kjente lager i kommunen. 

3.3 VARIABEL RISIKO  

I kommunen er det store sammenhengende skogareal. Det er periodevis fare for skogbrann 
over lengre tid. De vanligste årsakene brannene er lynnedslag eller menneskelig aktivitet 
uforsiktighet i forbindelse med bål, grilling, osv. 

Store økonomiske tap er mest fremtredende ved større skogbranner. Skader på mennesker 
eller tap av menneskeliv, vurderes som lite sannsynlig. Sentrum i kommunen er ikke utsatt 
ved en større skogbrann, men skogbranner kan true hyttefelt og desentrale boligfelt. 

Hendelser i senere tid viser at vannforsyning og god styring av innsatspersonell ut til 
brannområdet er sannsynligvis den største utfordringen. Aremark Brannvesen er oppsatt med 
en tankbil for å sikre rask vannforsyning i førsteinnsatsen. De fleste områder i kommunen er 
brukbart tilgjengelig med tanke på skogsbil- og traktorveier.  
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Ved skogbrann oppstår gjerne et betydelig behov for slokkevann. I de største skogområdene 
er det noe tilgang til vann fra tjern. Det må i slike situasjoner påregnes bruk av tankbil fra eget 
brannvesen samt bistand fra nabobrannvesen med tankbilstøtte og mannskaper.  

Det er utarbeidet en perm med kart over skogene i Aremark med innsatsveier og steder hvor 
en kan hente vann. Det finnes oversikt over hvor en kan kjøre og snu med brannvesenets 
forskjellige kjøretøy samt hvor det er egnede pumpe plasser. 

I tillegg er det utarbeidet felles skogbrannplan for alle kommuner som er tilknyttet 
Alarmsentral Brann Øst. Dette gir bedre styringsmuligheter og oversikt over de ressurser som 
er til rådighet til enhver tid i distriktet.  

I sommermånedene er det pr tiden avtale med Østfold Skogselskap om bruk av skogbrannfly 
og skogbrannvakt på Linnekleppen utsiktstårn.  

Aremark kommune har fra tidligere egen skogbrannreserve med rodemestere etc. Eksiterende 
ordning er senest ajourført 2008/2009 og det er åpenbart et overhengende behov for revisjon 
og gjennomgang av ordningen. Dette med bakgrunn i alderssammensetning, bortfall av 
mannskaper, endrede HMS krav og administrasjon av en slik ordring. Det vil sees på hvilke 
løsninger som kan benyttes og være bedre formålstjenlige for Aremark kommune med tanke 
på tilgang av mannskaper ved skogbrann.  

Skogsareal  

Kommune  Skogareal i km² 
0118 Aremark 261 

 

3.3.1 MILJØSKAPTE HENDELSER 

3.3.1.1 FLOM 

I forbindelse med kraftig- eller unormal vannføring vil Halden vassdraget kunne føre til lokale 
oversvømmelser, jordras, ødelagte veier og lignende.  

Ved slike hendelser vil brannvesenet være en lokal ressurs som vil kunne brukes. 
Brannvesenet har ingen ekstraordinære ressurser for å håndtere slike hendelser. Det anses 
heller ikke formålstjenlig å etablere en fastlagt type ”beredskap” eller spesielt materiell for 
slike hendelser innenfor dagens økonomiske rammer. 

Andre mindre naturskapte hendelser som for eksempel nedblåst tre over veien er løsbart med 
de ressurser som brannvesenet besitter. Utover dette vil det satses på bistandsavtaler og støtte 
fra nabo brannvesen.  

3.3.1.2 RAS 
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I Aremark finnes det ingen kartlagt rasfare, jf. Norsk Geologisk institutt og Fylkesros for 
2014. Minde fremtidige ras i fremtiden på grunn av store nedbørsmengder og ekstremvær kan 
imidlertid ikke utelukkes. 

Ved slike hendelser vil brannvesenet åpenbart være en lokal ressurs som vil kunne brukes 
begrenset av de ressursrammer som er normalt dimensjonerende for brannvesenet.  

 

3.3.1.3 EKSTREMVÆR 

Med ekstremvær menes: 

‐ Lange, ekstreme kuldeperioder 
‐ Ekstremt store og vedvarende nedbørsmengder 
‐ Sterk vind 
‐ Langvarig tørke 

Kommunen har ikke vært utsatt for de store hendelsene, men i følge nyere forsking kan 
klimaforandringene over tid medføre at vi får oppleve mer ekstremvær. Dette kan igjen gi 
konsekvenser for den nødvendige samfunnsmessige infrastruktur, slik som energi forsyning, 
veinett, tele og datakommunikasjon.  

Brannvesenet vil ved slike hendelser være en ressurs, men brannvesenet kan ikke 
dimensjoneres ut i fra slike hendelser. 

3.3.2 DRUKNING/REDNING PÅ VANN 

Det er blitt en økende båttrafikk i vassdrag og innsjøer i regionen de senere årene.  

I Haldenvassdraget og Stora Lee er det et aktivt båtliv med kanoturisme, småbåter i 
forbindelse med camping og fritidsboliger, samt turisttrafikk på vassdraget med rutebåter med 
opptil 100 passasjerer. I tillegg er det flere dampbåter som har tilhold i Strømsfoss. 
Kanopadling i mindre elver og bading ved distriktets badeplasser vil også kunne føre til 
drukning og redningsoppdrag.  

Aremark brannvesen har materiell og personell med kompetanse på overflateredning som vil 
kunne benyttes ved drukning/redning på vann i kommunen. Aremark brannvesen er 
dimensjonert ut i fra minimumskrav som følger av dimensjoneringsforskriften. Dette kan 
medføre at det i gitte situasjoner ikke møter tilstrekkelige antall mannskaper for å iverksette 
en redningsinnsats. Tilsvarende gjelder for andre brann- og redningsinnsatser.  

Nærmeste redningsdykkerberedskap som kan benyttes finnes hos Fredrikstad Brann- 
redningskorps,  Oslo Brann- og Redningsetat. Utover dette så kan overflatereddere fra Halden 
brannvesen rekvireres. På Svensk side så er nærmeste redningsdykkerberedskap i Sotenäs 
räddningstjänst og Göteborg räddningstjänst.  

3.3.3 FJELL OG FALLULYKKER 
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Det er ingen kjente områder som kan benyttes til fjellklatring eller lignende i kommunen. Det 
er heller ikke noen kjente forhold som medfører økt risiko utover det normale i forhold til 
fallulykker fra større høyder.  

Dersom behovet skulle være så finnes nærmeste tauredningsgruppe i Halden brannvesen, 
samt flere andre brannvesen i Østfold som også har slik tjeneste.  

 

3.3.4 STØRRE ARRANGEMENTER 

Fra tid til annen gjennomføres ulike typer arrangementer i kommunen samt midlertidig 
endring av bruk av byggverk. Slike arrangement krever at det meldes og søknad både til 
brannvesenet og politiet. Enkelte av arrangementene kan gi brann- og redningstekniske 
utfordringer for brannvesenet. Alle arrangementer blir individuelt vurdert av brannvesenet i 
forhold til risiko og omfang og opp i mot arrangørens egen ROS analyse og beredskapsplan. 

Det kan være arrangementer som er av en slik art at brannvesenet må kreve tilstedeværelse 
brann- og redningsmannskaper (brannvesenet) med tanke på vurdert risiko.  

3.3.5 BORTFALL AV KOMMUNIKASJONS- OG TELELINJER 

I dagens samfunn er vi helt avhengige av at kommunikasjonslinjer og telelinjer fungerer. All 
varsling av uønskede hendelser fra publikum vil kunne rammes dersom telenettet ikke 
fungerer. Brannvesenet vil i slike tilfeller må innføre særskilte ordninger som kan ivareta 
behovet for varsling fra publikum. Bortfall av tele- og data kommunikasjon er imidlertid et 
forhold som ligger utenfor brann- redningstjenestens ansvarsområde.  

3.4 SAMFERDSEL 

3.4.1 TRAFIKKULYKKER    

Brannvesenet rykket i perioden 2006 - 2015 ut på gjennomsnittlig 2,6 trafikkulykke pr. år.  

Hendelse Antall Sum 
 

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006  

Trafikk 
ulykker 

4 2 0 8 2 2 2 3 1 2 26 

Fra 2006 til 2015 viser tabellen at det totalt sett har vært lite endring i utrykningsfrekvens for 
trafikkulykker i kommunen, selv om det er en topp i 2012. Tabellen sier for øvrig ikke noe om 
alvorlighetsgraden- og eller omfanget på ulykkene.  

Statens vegvesen har fast målepunkt fylkesvei 21 ved Strømsfoss sør. Gjennomsnittlig ÅDT 
(årsdøgn trafikk) i perioden 2013 – 2015 viser ca. 825 kjøretøyer  pr. døgn hvorav ca 12.5 % 
av dette er tunge kjøretøy over 7,5 tonn. Til sammenligning er det generelle gjennomsnittet på 
fylkesveier i Østfold på ca 1840 kjøretøyer pr døgn.  
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3.4.2 TRAFIKKULYKKER MED FARLIG GODS 

Det finnes pr tiden ingen nøyaktige målinger av hvilke stoffer som blir transportert gjennom 
Aremark kommune. I følge Nasjonale målinger fra DSB gir imidlertid en oversikt på at det i 
hovedsak er 3 fareklasser som skiller seg ut. Dette er 2 (gass), 3 (brannfarlig væske) og 8 
(etsende stoff). Mengden av farlig stoff transportert gjennom kommunen er relativt liten.  

Dersom det oppstår hendelser med farlig gods har Aremark brannvesen noe materiell for å 
bistå med kortvarig livreddende innsats. Kompetansenivået er svært varierende blant 
mannskapene i Aremark brannvesen innenfor dette fagfeltet. Kompetanseheving innenfor 
uhell med farlig gods er et nødvendig satsningsområde. Aremark kommune er med i IUA 
(interkommunalt utvalg mot akutt forurensning). IUA har en overordnet rolle i Østfold med 
tanke på beredskap så vel som kompetanse hevning.  

Nærmeste brannvesen med oppsatt utstyr og kompetanse for farlig gods uhell i henhold til 
planverket fra IUA er Halden brannvesen. Ved ulykker med farlig gods vil brannvesenet som 
er med i Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing få hjelp fra alle kommunene. Det er 
Sarpsborg brannvesen som i følge IUA oppsettet skal inneha ekstra/spesialutstyr for- og 
spisskompetanse på landbaserte ulykker med farlig gods i Østfold. 

3.4.3 ULYKKER INNEN LUFTFART 

Flytrafikk til Gardermoen, Rygge og Rakkestad passerer tidvis i vårt luftrom. Ulykker med 
luftfartøyer skjer svært sjelden og oftest ved avganger og landinger. Selv om uhell med fly 
ikke kan utelukkes, er sannsynligheten liten for større havarier i kommunen. En slik alvorlig 
hendelse vil utløse katastrofealarm og ressurser fra hele Østfold, Oslo og Akershus vil bli satt 
inn i redningsoppdraget. Større hendelser vil også bli styrt i fra hovedredningssentralen for 
Sør Norge.4.0  

 

4.0 RESSURSER 

URSER 

4.1 BRANNVESENET 

4.1.1 BEMANNING 

ORGANISERING 
Organisering av brann og redningstjenesten baserer seg på de krav som følger av forskrift om 
organisering og dimensjonering av brannvesen med hjemmel i Brann- og 
eksplosjonsvernloven.  

ADMINISTRASJON OG LEDELSE 
Brannsjef   1 pr 20000 innbyggere    

Leder beredskap 1 pr 20000 innbyggere   
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Leder forebyggende  1 pr 20000 innbyggere   

Branninspektør 1 pr 10000 innbyggere   

BEREDSKAP 
Etter dimensjoneringsforskriftens § 5.3 kan beredskapen i spredt bebyggelse og i tettsteder 
med inntil 3.000 innbyggere være organisert av deltidspersonell uten fast vaktordning.  
 

 

 

AREMARK KOMMUNE 

Aremark kommune har omlag 1400 innbyggere dette innebærer i følge de føringer som 
fremkommer av ”dimensjoneringsforskriften” følgende stillingsbrøker.  
 

Administrasjon: 

Funksjon stilling Krav kommentar 

Brannsjef 7,25 % 7,25 % Brannsjef  

Leder beredskap 7, 25 % 7,25 % Brannsjef 

Leder forebyggende  7,25 % 7,25 % Brannsjef 

Branninspektør 14 % 14 %  Brannsjef 

Pr tiden kjøper Aremark kommune Brannsjef, forebyggende og de forvaltningsmessige oppgaver i 
følge brann- og eksplosjonsvernloven av Halden brannvesen. Aremark ivaretar imidlertid alle 
beredskaps- og personellmessige forhold.  

 

Aremark kommune har fått avvik fra Direktoratet for samfunnssikkerhet- og beredskap fra mai 2013 
på mangler innenfor lovpålagte oppgaver og funksjoner i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven. 
For å rette avviket og kunne etterleve de krav som følger av loven anbefaler DSB at kommunen 
oppretter samarbeid med annet brannvesen.  

 

Forebyggende:  

Aremark kommune har av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap fått avvik på at 
kommunen ikke fullgodt har greid å etterleve de forvaltningsmessige og forebyggende 
oppgaver som en kommune er pålagt etter brann- og eksplosjonsvernloven og 
dimensjoneringsforskriftens bestemmelser. Dette har resultert i at Aremark kommune som en 
prøveordning fra og med 1. mai 2015 og inntil videre har valgt å kjøpe disse tjenestene fra 
Halden kommune brannvesenet. 

 

Beredskap: 

Aremark brannvesen er organisert med deltidspersonell hvor ingen har fast vakt og slik at 
samtlige mannskaper utalarmeres ved en hver hendelse. Kommunen vurderer pr tiden 
utalarmering av 5 mannskaper ved enkle og mindre ressurskrevende hendelser.  

Aremark brannvesen er dimensjonert ut i fra minimumskrav som følger av forskrift om 
organisering og dimensjonering av brannvesen. Dette kan medføre at det i gitte situasjoner 
ikke møter tilstrekkelige antall mannskaper for å iverksette en fullgod innsats.  

Erfaringen tilsier at det i hovedsak møter 8 – 9 mannskaper ved en hver utalarmering.  

Utover dette så foreligger det bistandsavtaler med andre brann- og redningsvesen innenfor 
distriktet til Alarmsentral brann øst om gjensidig bistand.   
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Ved særskilte forhold som medfører en økt fare for uønskede hendelser innføres det 
midlertidig vaktordning for å ivareta en første innsats. Aremark kommune ved brannsjef kan 
også pålegge arrangører å dekke utgifter til brannvesenet, som kommunen får på grunnlag av 
arrangementet. 

 

Feier: 

Aremark kommune vil i 2016 kjøpe lovpålagte feiertjenester i henhold til egen avtale med 
Halden kommune. 

4.1.2 UTDANNING/KOMPETANSE 

 

Generelt: 

Brannvesenet består pr tiden av totalt 16 mannskaper. Det er pr tiden kun 10 mannskaper som 
innehar grunnutdanning på Norges brannskole og kun 1 av 4 utrykningsledere som innehar 
nødvendig kurs på Norges brannskole.  

 

Pr d.d. er det kun et mindre antall mannskaper som har førerkort for lastebil og har lov til å 
føre samtlige av de kjøretøy som brannvesenet disponerer. Dette utgjør en relativt stor risiko i 
og med at brannvesenet risikerer og ikke få kjørt ut nødvendige kjøretøyer.   

Tilsvarende så er det kun 8 personer som innehar nødvendig førerkort for å føre 
utrykningskjøretøyer, såkalt kode 160. 

 

 

4.1.3 MATERIELL 

Aremark brannvesen har gjennomgående materiell/utstyr og kjøretøyer som i hovedsak er av 
eldre dato. I tillegg er eksisterende materiell/utstyr og kjøretøyer ikke forankret i en risiko og 
sårbarhetsanalyse og det foreligger pr tiden ikke et fullgodt oppsett som angir hvilke 
minimums utstyr og kjøretøyoppsett som Aremark brannvesen må ha for å løse de oppgaver 
som er identifisert i ROS analysen. Det er helt åpenbart at det må gjøres en relativt stor 
oppgradering så vel som omstrukturering av kjøretøyparken, samt annet utstyr. Dette kan først 
gjøres når Aremark kommune selv har gjort sin beslutning på- og vedtatt hvilken 
organisasjonsform brann- og redningsberedskapen i Aremark kommune skal ha i fremtiden. Jf 
vedlagte oversikt over materiell og utstyr form Aremark brannvesen, samt forslag alternativer 
for fremtidig organisering.  
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4.2 ANDRE INNSATSRESSURSER 

4.2.1 AVTALE OM GJENSIDIG SLOKKEHJELP 

Kommunene i Indre Østfold inngikk i 1974 en avtale om gjensidig slokningshjelp. Denne er 
revidert i 2004. Denne avtalen sier at man ved behov skal stille til rådighet det utstyr det er 
behov for i nabokommune. Denne avtalen er gjensidig og bør dekke det mannskapsbehovet 
som oppstår ved de aller fleste branner. 
 
Felles skogbrannplan for de brannvesen som er tilsluttet Alarmsentral brann øst sitt område er 
sist revidert og godkjent 2015.  

4.2.2 SIVILFORSVARET 

Avtale om bistand fra Østfold sivilforsvarskrets ble inngått i 2006. Denne regulerer 
samarbeidet mellom partene ved hendelser hvor det er behov for ekstra ressurser. De 
nærmeste FIG-grupper er i Halden, Rakkestad og i Marker. Det samme gjelder for det lokale 
heimevern. 

4.2.3 SÆRSKILTE AVTALER 

 
Ut i fra internasjonale avtaler og de føringer som følger av brann- og eksplosjonsvernlovens 
bestemmelser om samarbeid samt øvrige inngåtte avtaler som regulerer grenseoverskridende 
brann- og redningssamarbeid er det særskilt inngått avtale mellom Østfold politidistrikt, 
Räddningstjänsten i Värmland og Räddningstjänsten i Västra Götalands Län. Mer om dette 
kan leses på www.nordred.org. 
 

4.3 SLOKKEVANNSRESSURSER 

4.3.1 LEDNINGSNETT OG TANKBILER 

Det er ledningsnett fra vannkilde Blanketjern som går på to sider av Aspern og går i sammen i 
sentrum, og fortsetter med en endeledning til Listeberg. Det foreligger ingen kjente målinger 
eller beregninger av hvor mye slokkevann som kan tas ut av kommunens vannledningsnett. Ut 
i fra kjente forhold så er slokkevannstilgangen svært begrenset i forhold til det kommunale 
vannledningsnettet. Tilsvarende så er tilgangen på slokkevann ikke tilfredsstillende i sentrum 
av Aremark.  

En er også kjent med at det ved uttak av store mengder vann over det kommunale 
vannledningsnettet normalt medfører misfargning- og eller mulig tilstrømning av forurenset 
vann i kommunens vannledningsnett.  

Kapasiteten til vannforsyningen til brannstasjonen i Aremark er ikke tilfredsstillende. 
Kapasiteten til brannstasjonen må være slik at fylling av tankbil og vanntanker på andre 
brannbiler kan utføres innenfor en akseptabel tidsramme; anført ca maks 5 minutter. 
Erfaringer i dag tilser at det tar ca. 60 minutter eller lengre for å fylle tankbilen. Dette 
medfører at det søkes andre løsninger for å fylle tankbilen, f. eksempel fra åpen vannkilde 
med de bakdeler dette kan medføre.   

46



Aremark brannvesen   

Side 18 

 

Kommunen har gårdsbruk med besetning av dyr. Dette anses som en generell utfordring også 
fordi disse gårdsbruk gjerne er lokalisert i ytterkant eller utenfor kommunal vanntilførsel. 
Variasjon i tilgang på slokkevann har nødvendiggjort at brannvesenet er oppsatt med egen 
tankbil. 

5.0 RESPONS OG UTRYKNINGER 

5.1 INNSATSTID 

FORUTSETNINGER 

Med innsatstid menes i denne sammenheng tiden fra personellet blir alarmert til man er i 
innsats på skadested. 

Innsatstid kan således deles inn slik:  

1. Forspenningstid: Tid fra alarm er aktivert og første mannskapsbil rykker ut fra 
stasjonen. 

2. Kjøretid: Den tiden det tar å kjøre fra stasjonen og ut til objektet. 
3. Klargjøringstid: Den tiden det tar å klargjøre for innsats. 

BEREGNING 

Her angis en oversikt over hvorledes medgått tid er beregnet.  
 

 Forspenningstid:  
o Ut i fra egne innførte krav til forspenningstid er dette satt til 5 minutter på 

dagtid og 8 minutter på natt. Brannvesenets mannskaper mener selv at gitte 
krav kan etterleves.  

 Kjøretid:  
o Ut i fra normal og erfaringer er kjøretiden satt til ca. 1 minutt pr kilometer. 

 Klarkjøringstid:  
o Noe av klargjøringen utføres i forbindelse med utrykning. Annen rigging kan 

først gjøres ved fremkomst på skadested.  

 

 

 

KRAV TIL INNSATSTID 

Til tettbebyggelse med særlig fare for rask og omfattende brannspredning, sykehus/sykehjem 
mv., strøk med konsentrert og omfattende næringsdrift o.l., skal innsatstiden ikke overstige 10 
minutter. 

Innsatstiden kan i særskilte tilfeller være lengre dersom det er gjennomført tiltak som 
kompenserer den økte risiko. Kommunen skal dokumentere hvordan dette er gjennomført. 
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Innsatstid i tettsteder for øvrig skal ikke overstige 20 minutter. Innsats utenfor tettsteder 
fordeles mellom styrkene i regionen, slik at fullstendig dekning sikres. Innsatstiden i slike 
tilfeller bør ikke overstige 30 minutter. 

INNSATSTIDSKART  

Kartet viser hvor lang tid brannvesenet bruker, kortere forspenningstid gir lengre rekkevidde. 

Røde punkter i kartet er bygg med særskilt krav til responstid < 10 minutter. Alle registrerte 
bygg ligger innenfor responstidskartet.  

OBJEKTER § 13 MED SPESIELT KRAV TIL RESPONSTID < 10 MINUTTER 

Fosbykollen sykehjem. 
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Brannstasjon 

(ca. 1.km) 
6 min dagtid, 9 min natt 

 (ca. 5.km) 

10 min dagtid, 13 min 

(ca.10.km) 

15 min dagtid, 18 natt.  
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5.2 UTRYKNINGSFREKVENSER 

STATISTIKK OVER ANTALL UTRYKNINGER 2005 TIL 2014 

 
*Brann i ATV. 
**Brann i bygning som har medført til skader over kr.100.000,-  
År Bolighus,  Garasje/uthus Driftsbygninger 
2005 1 (1 person omkom) 0 0 
2006 0 1 (på gård) 0 
2007 1 0 1 (150 sauer døde) 
2008 0 0 0 
2009 0 0 0 
2010 0 0 0 
2011 0 0 0 
2012 1 0 0 
2013 2 0 0 
2014 0 0 0 

6.0 FREMTIDSPROGNOSER 

 

6.1 BEFOLKNING 

6.1.1 BEFOLKNINGSVEKST I AREMARK 

Med utgangspunkt i statistikk de siste 10 år så forventer vi liten endring i folketallet i 
Aremark i fremtiden.  

Hendelse Antall Sum 
 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005  

Falske alarmer 0 1 1 0 1 3 4 0 0 0 10 
Unødige alarmer 6 2 4 7 7 1 2 2 9 3 44 

Skogbranner 4 1 0 0 1 0 5 0 2 1 14 
Brann i gress og kratt 1 2 0 0 1 4 0 2 3 0 13 

Bilbrann 0 1* 1 0 0 1 0 0 0 0 3 
Brann i campingtelt/- 

vogn 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Pipebrann 0 5 3 3 5 5 6 4 4 4 38 
Bistand 3 1 1 0 1 0 0 1 0 1 8 

Annen brann 1 
 

3 
2** 

1 
1** 

1 2 6 3 3 
2** 

4 
2** 

3 
1**d 34 

Brannhindrende tiltak 4 2 7 1 1 4 1 0 6 4 30 
Trafikkulykker 2 0 8 0 2 2 3 1 2 1 21 

Vannskade/ 
oversvømmelse 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 5 

Akuttforurensning 0 0 2 0 1 0 7 0 0 1 11 
Ambulanseoppdrag 3 1 1 2 0 0 1 2 0 0 10 
Annen assistanse 0 6 6 2 3 4 3 4 3 2 33 

Sum 24 27 39 17 25 32 35 21 35 21 276 
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De neste 10 årene forventer Aremark kommune en betraktelig økning av bruken på 
eksisterende hytter pga. utbygging av vann og avløp i hele kommunen. Kommunen har også 
planer for å øke bosettingen i kommunen, men dette vil ikke gjøre noe med dimensjoneringen 
av brannvesenet. 

 

 

6.2 HOVEDUTFORDRINGER I ÅRENE FRAMOVER  

6.2.1 OFFENTLIGE UTREDNINGER 

Hvordan vil brannvesenet se ut i fremtiden og hva legger vi til som grunnlag for 
organiseringen i fremtiden? Det finnes flere dokumenter som stortingsmeldinger, NOUer og 
rapporter som vil si noe om brannvesenets utfordringer og fremtiden: 

 St.meld.nr. 22 (2007 – 2008) Samfunnssikkerhet 

 Meld St.nr. 29 (2011 – 2012) Samfunnssikkerhet 

 St.meld.nr. 35 (2008 – 2012) Brannsikkerhet Forebygging og brannvesenets 
redningsoppgaver 

 NOU Norges offentlige utredning 2012:4 Trygg Hjemme Brannsikkerhet for utsatte 
grupper 

 NTNU Samfunnsforskning AS Fremtidens brann- og redningsvesen 

 Brannstudien 2013 Rapport fra arbeidsgruppe som har sett og vurdert brann- 
redningsvesenets organisering og ressursbruk.   

 Beslutningsgrunnlag for ny organisering av brann- og redningsvesenet – utgitt av 
Direktoratet for brann- og samfunnssikkerhet 1. desember 2015. 
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Et fellestrekk for de offentlige utredningene er presiseringen om at ansvaret for sikkerheten 
ligger hos kommunen. Prinsippene for samfunnssikkerheten er som følger: 

 Ansvarsprinsippet 

 Likhetsprinsippet 

 Nærhetsprinsippet 

 Samvirkeprinsippet (Meld St.nr. 29 (2011 – 2012) Samfunnssikkerhet) 

Samfunnssikkerhet kommer inn under brannvesenets ansvar og oppgaver, og det legges vekt 
på at brannvesenet er landets/kommunens viktigste redningsressurs. Samarbeid mellom 
kommuner er det lagt stor vekt på, slik at vi kan møte fremtiden med dens utfordringer som 
for eksempel befolkningsutvikling, klimaendringer og store komplekse hendelser. Fremtidens 
oppgaver og utfordringer blir beskrevet nedenfor. Det er også i den senere tid lagt større press 
på at kommunene må samarbeide på kryss av kommunegrenser om forebyggende og 
beredskapsmessige brannverntiltak 

Brann- og redningsvesenene er en svært viktig ressurs for det samlede samfunns-
sikkerhetsarbeidet. Brannsikkerhet er et kommunalt ansvar, noe som innebærer at kommunen 
plikter å stille de midler som trengs for gjennomføring av lovens bestemmelse, til rådighet for 
brann- og redningsvesenet.  

Mange kommuner ikke har økonomisk evne til å bygge ut et fullgodt brann- og 
redningsvesen. Dermed oppstår forskjeller i organisering, kvalitet, effektivitet, kapasitet og 
evnen til å forebygge og håndtere branner. Utfordringene for Nasjonale myndigheter har i en 
åre rekke vært forsøkt løst lovfestet plikt for kommunene til å samarbeide om brann- og 
redningsoppgaver. Nasjonale myndigheter har nå erkjent at det anses nødvendig med mer 
statelig styring og pålegg til kommunene om etablering av robuste regionale brann- og 
redningsvesen. Det er her utarbeidet et beslutningsgrunnlag for ny organisering av brann- og 
redningsvesenet.  

6.2.2 HOVEDUTFORDRINGER I ÅRENE FRAMOVER  

HOVEDUTFORDRINGER I KORTE TREKK 

Aremark Brannvesen sine utfordringer 

 Utdanning av befal og konstabler- formell kompetanse. 

 Alder på biler og utstyr. 

 HMS på brannstasjon- rene/skitne soner, mulighet for dusj etter hendelser og 
vaskemuligheter på brannklær. Brannstasjonen er ikke hensiktsmessig utformet og 
trenger en relativt stor oppgradering. Her under isolasjon, elektrisk anlegg, porter, 
vannforsyning, garderobeforhold m.m.  

 Førerkort på mannskaper. 

 

REKRUTTERING 
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I mindre tettsteder kan det kan være vanskelig å rekruttere nytt personell som tilfredsstiller 
kravet til oppmøtetid på brannstasjonen. Generelt er det et problem med å rekruttere 
mannskaper til deltidsbrannvesen som tilfredsstiller krav til brannmannsyrket.  

I Aremark kommune brannvesenet er det færre og færre som jobber i kommunen på dagtid. 
Dette medfører at det er en utfordring for å ivareta tilgangen til nok med mannskaper på 
dagtid. I tillegg er det enkelte som arbeider turnus i annen kommune som tilsvarende kan 
medføre at det møter et redusert antall mannskaper på kveld og natt.   

I et mindre brannvesen hvor brannsjef, leder beredskap og leder forebyggende ikke er 
heltidsstillinger, er det vanskelig å besette slike funksjoner med kvalifiserte folk som innehar 
god nok kompetanse. Dette vil være lettere i et større regionalt brannvesen med 
heltidsstillinger. 

 

KOMPETANSE MANNSKAP 

Den brannfaglige kompetansen er pr tiden varierende i Aremark brannvesen. Det er noe 
mangler i forhold til lovfestet grunnutdanning på enkelte av mannskapene. Videre er det også 
noe mangler på lovfestet befalsutdanning for utrykningsledere.  

Det er en relativt stor mangel på kompetanse blant mannskapene for føring av tyngre kjøretøy 
samt kompetansebevis for føring av utrykningskjøretøy.  

ANTALL UTRYKNINGER 

Antall utrykninger er ganske stabilt i Aremark. Ikke noen store utslag de siste 10 årene. Det 
har de siste 10 år (2005 til og med 2014) vært et snitt på 27,6 utrykninger pr år.  

Trippelvarsling mellom nødetatene samt mindre tilstedeværelse av politi og ambulanser i 
lokalsamfunnene kan forårsake et økende antall utrykninger. Det er et faktum at det lokale 
brannvesen er den eneste sikre gjenværende ressurs, og brannvesenet må trolig regne med i 
større grad å være «first responder».    

SPESIELLE GRUPPER I BEFOLKNINGEN 

I tiden fremover blir det flere hjemmeboende eldre, og alderen på disse øker samt flere 
hjemmeboende pleie- og omsorgstrengende. Dette er ut i fra Nasjonale statistikker en gruppe 
mennesker som er overrepresentert i dødsbrann statistikken. 

Dette er en gruppe mennesker i kommunen som det må legges større vekt på innføring av 
tilpassede brannforebyggende tiltak for, jf. NOU 2012:4 Trygg Hjemme Brannsikkerhet for 
utsatte grupper. 
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7.0 ANALYSE AV RISIKO I REGIONEN 

7.1 GENERELLE BETRAKTNINGER 

Brannvesenet har følgende hierarki og prioritering av innsats: mennesker, dyr, miljø og 
verdier. 
Det vil si at økonomiske konsekvenser ikke teller så høyt som skader og tap av menneskeliv.  
For de aller fleste kategorier er det risikoen for mennesker som blir utslagsgivende. Terskelen 
for når tiltak må innføres er lavest for denne kategorien.  
 
Vi gjør oppmerksom på at scoring av risiko for de ulike kategorier er basert på at det ikke er 
foretatt kompenserende tiltak for:  

 redusere sannsynlighet for hendelse, 

 konsekvens av hendelse,  

 ev. både a) og b).  
 
Kategori Liv og helse 
For R (S x K) ≥ 10 skal tiltak iverksettes dersom konsekvensen er meget stor (K5)  
For R (S x K) ≥ 12 skal tiltak iverksettes dersom konsekvensen er stor (K4)  
For R (S x K) ≥ 15 skal tiltak iverksettes dersom konsekvensen er middels (K3)  
 

Kategori Ytre miljø 
For R (S x K) ≥ 15skal tiltak iverksettes dersom konsekvensen er meget stor (K5)  
For R (S x K) ≥ 16 skal tiltak iverksettes dersom konsekvensen er stor (K4)  
For R (S x K) ≥ 15 skal tiltak iverksettes dersom konsekvensen er middels (K3)  
 
For kategori Materielle-/samfunnsverdier 
For R (S x K) ≥ 15skal tiltak iverksettes dersom konsekvensen er meget stor (K5)  
For R (S x K) ≥ 16 skal tiltak iverksettes dersom konsekvensen er stor (K4)  

7.2 SCENARIER OG TILTAK 

I vedlagte skjema er mulige hendelser og konsekvenser beskrevet, med hensyn på sårbarheten i 12 

Kommentarer på avvik og tiltak i skjemaet: 

Risiko (S x K) 

Liv og Helse 

Konsekvens 

K1 K2 K3 K4 K5 

Sannsynlighet 

S5   13 17  

S4 15 12  1,3,15,16  

S3   10   

S2  4,6,11  5,8,14 2,9 

S1  7   18 
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Risiko (S x K) 

Ytre miljø 

Konsekvens 

K K2 K3 K4 K5 

Sannsynlighet 

S5 13,17     

S4 1,3,15,16 12    

S3      

S2 2,4,5,6,9,10,14  8,11   

S1 7,18     

 

 

Risiko (S x K) 

Materielle-
/samfunnsverdier 

Konsekvens 

K1 K2 K3 K4 K5 

Sannsynlighet 

S5 17 13    

S4   1,3,12,15,16   

S3      

S2 14 5,8 6,9,10 2,4,11  

S1 18   7  

 

1. Boligbrann er en hendelse det ikke lar seg gjøre å eliminere helt. Det er i snitt en 
boligbrann i Aremark hvert andre år. Det omkommer ca. 60 personer i Norge pr. år. 
Dette er imidlertid veldig varierende fra år til år og trenden de siste årene har vist en 
nedadgående kurve. I Aremark kommune er det omkommet en person de siste 10 
årene. Utover dette finnes ingen registrerte tall på omkommende i brann i Aremark 
kommune. Det er imidlertid moderat sannsynlig at noen kan omkomme som følge av 
brann i et 10 til 50 års tidsperspektiv. Aremark kommune bør innføre behovsprøvd 
feiing (hvilket er i samsvar med de krav som følger av forskrift om brannforebygging), 
slik at feier får bedre tid til boligtilsyn. Brannvesenet bør starte med hjemmebesøk 
med tilbud om en branngjennomgang til utsatte grupper, da bør sannsynligheten for at 
en brann oppstår reduseres, og også konsekvensen av en brann reduseres ved at de får 
tidlig varsling. Dette er imidlertid et økonomisk spørsmål som det må tas politisk 
stilling til. Brannvesenet bør også øke øvelsesfrekvensen slik at de kan øke 
kompetansen til mannskapene.  
 

2. Brann på sykehjem er åpenbart tilstede, men anses til å være moderat sannsynlig. 
Derimot kan konsekvensene ved brann i sykehjem være store. Det er få ansatte på jobb 
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(særlig på natten og i helgene) og pasientene/brukerne er i hovedsak i behov av 
assistert rømning.  
 

3. Utviklet brann i omsorgsboliger har det i Aremark kommune pr tiden ikke vært. 
Derimot har det vært noen registrerte branntilløp i slike boliger. Personer som bor i 
omsorgsbolig har dokumentert høyere risiko for å omkomme i brann i og med at de 
normalt har nedsatt funksjonsevne. Ved kommunens tildelingsvedtak til omsorgsbolig 
påtar kommunen seg et økt ansvar med henhold til beboernes sikkerhet. Hvilket 
medfører at kommunen må sørge for gode brannforebyggende tiltak i slike boliger.   
 

4. Brann på skole eller barnehage anses i Aremark kommune som lite sannsynlig. Det 
har statistisk sett ikke vært noen brann på slike objekt i Aremark på mange år. I nyere 
tid er det generelt et tiltagende Nasjonalt problem med påsatte skolebranner. 
Konsekvensene etter brann i Aremark skole kan være relativt store med tanke på at 
skolebygningen kan være ubrukelig over lengre tidsrom. Det vil også være vanskelig 
for kommunen på nåværende tidspunkt å finne gode alternative bygg for rasjonell 
midlertidig skoledrift.  
 

5. Sannsynligheten for brann på en av campingplassene i kommunen er tilstede og er et 
risikomoment ikke bare i Aremark, men generelt for hele Norge. Dette er i forhold til 
normative føringer for plassering, oppsetning av campingenheter samt bruk av lett 
antennbare materialer. Konsekvensene ved brann på campingplass kan bli relativt 
store i forhold til brannspredning etc.  
 

6. Brann i forsamlingslokale anses som en hendelse som oppstår sjelden og 
sannsynligheten for omkommende i brann i slike lokaler anses som liten. Dette 
betinget av at eier og bruker av slike lokaler er i henhold til gjeldende forskriftskrav.  
Generelt har slik bygg store svingninger med henhold til bruk og antall personer 
tilstede.  
 

7. Brann i flerbrukshall anses som en hendelse som oppstår svært sjelden og 
sannsynligheten for tap av liv er å anse som svært liten.  
 

8. Brann eller ulykke med farlig gods/stoff anses som en sjelden hendelse. Aremark 
brannvesen har materiell og utstyr for å kunne iverksette en livreddende innsats ved de 
fleste uhell med farlig gods/stoff, dette alt avhengig av type stoff. Derimot er ikke 
Aremark brannvesen dimensjonert for å kunne yte en fullverdig innsats mot slike 
hendelser da dette medfører en eskalering av innsatsen med henhold til utstyr og 
kompetanse. Her er det allerede etablert et samarbeid på kryss av kommunegrensene 
samt at Aremark kommune inngår IUA Østfold (interkommunalt samarbeid mot akutt 
forurensning).  
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9. Brann i landbruksbygg med dyr i Aremark kommune kan ikke utelukkes. Det er stor 
sannsynlighet for at det kan blir tap av liv på husdyr/produksjonsdyr samt relativt store 
materielle skader.  
 

10. Brann i landbruksbygg uten dyr kan heller ikke utelukkes, men det blir mindre alvorlig 
skader 
 

11. Brann i industri/næringsbygg i Aremark kommune anses som relativt liten. 
Konsekvens ved brann i slike virksomheter kan medføre miljømessige påvirkning- og 
skader.  Ved brann i slik bygg kan dette medføre tap av arbeidsplasser, 
markedsandeler og eventuelt tap av skatte inntekter for kommunen. Virksomhetene er 
gjennom sin drift pålagt- og på eget initiativ i følge gjeldende lovverk selv å utarbeide 
risiko og sårbarhetsanalyser samt beredskapsplaner.  
 

12. Skog og utmarksbrann har i gjennomsnitt skjedd 2,1 ganger pr år de siste 14 år. Det 
anes ikke å være noen stor risiko for tap av liv forbundet med brann i skog og utmark.  
Derimot så kan slike branner medføre større tap av produktiv skog. 
 

13. Sannsynligheten for trafikkulykker i Aremark kommune er åpenbart tilstede. De siste 
10 år 2006 – 2015) har det gjennomsnitt vært 2,6 trafikkulykker pr år. En av disse 26 
trafikkulykkene var av en slik art at det var behov for å frigjøre person ved hjelp av 
frigjøringsverktøy. Utviklingen av personbiler de senere år har utviklet seg slik at 
sannsynligheten for fastklemte ved trafikkulykker viser en nedadgående trend. 
Tidsaspektet ved trafikkulykker for å få kritisk skadde pasienter så hurtig som mulig 
til behandling på sykehus er vesentlig.   

 
14. Det foreligger ingen registrerte uhell med maritimt utstyr eller personer på vann eller 

vassdrag i Aremark kommune de siste 10 år. Det kan imidlertid være slik at uønskede 
hendelser her er registrert- og rapportert som annen hendelse. Sannsynligheten for 
uønskede hendelser på vann- og vassdrag kan imidlertid ikke utelukkes.  
 

15. Det er pr tiden svært usikkert hvor mange røykdykkere som er tilgjengelig i Aremark 
kommune på dagtid og ved andre spesielle anledninger. Hvilket medfører at det ikke 
kan garanteres en forskriftsmessig røykdykkerinnsats.  
 

16. Generelt oppmøte på dagtid er for tiden usikkert. Dette pga. at mange jobber i andre 
kommuner og har for lang utrykningsvei til å kunne møte ved en hendelse. 
Brannvesenet har avtale med noen pensjonerte brannmenn som kan møte ved behov. 
 

17. Bistand til helse med hjerte/lungeredning og annen førstehjelp og annen 
medisinskhjelp er økende i antall.  Aremark brannvesen har gjennomført opplæring av 
mannskapene i utvidet førstehjelp og hjerte/lungeredning. Aremark kommune har 
inngått egen avtale for denne tjenesten med helsetjenesten.   
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18. Pågående livstruende vold er et nytt begrep som er innført i Norge. Dette betyr at de 
tre nødetater, politi, brann og helse skal samarbeide for å minimalisere risikoen ved 
slike hendelser. Det er krav at alt beredskapspersonell skal ha en nasjonal opplæring i 
temaet PLIVO, og det har alle mannskapene til Aremark brannvesen vært igjennom. 
Det er imidlertid ikke registrert noen slike voldshendelser i Aremark kommune. 
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Materiell og utstyr Aremark brannvesen pr august 2016. 

Type utstyr  Antall i 
ABV 

Kommentar 
 

Biler og større utstyr   
 Mannskapsbil 1991 mod 1 2000 liter vann 
 Tankbil  1992 mod 1 12500 liter vann 
 Fremskutt enhet 2015 1 Røykdykker/cafs utlånt fra Halden 
 Skogbrannbil 1984 mod 1 1200 liter vann 
 Båt GH 10 m/9,9 hk. 1 Liten båt til 2 personer 
 Skogbrannhenger 

m/kombitrack på belter 
1 500 m. ferdig koblet slange på 

elgtrekker til å kjøre i ulendt 
terreng. 

 ATV  1 6 hjuls trekk  
 Beltevogner  2 Tidligere forsvarsmateriell  
 Aquasaver 1 Gummibåt til vannredning 
Verneutstyr    
 Røykdykkersett m/flaske  7  
 Reserveflasker  6 flasker 

kompositt 
+ 4 stål 
flasker 

 

 Kjemikaliedrakter  0 Engangs splashdrakt (sprutsikker, 
tåler noe farlig stoff, beskytter 
utrykningsklærne) 

 Kommunikasjon  
Røyk-/kjemikalidykk 

5 Ikke ex-sikkert utstyr, kan ikke 
brukes i eksplosivt miljø. 

Pumper    
 Små < 400 l/m 1  
 Store >400 l/m 1  
 Tilhengerpumpe 1  
Redningsverktøy    
 Aggregat  1  
 Spreder 1  
 Saks 1   
Aggregater strøm   
 Store >2,5 kw 2  
Restverdi    
 Vifte (bensin) 1  
 Vifte (strøm) 1  
 Wedapumpe 1 Vi bruker også de andre pumpene 

vi har.  
Annet   
 Overflateredning (sett) 3  
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VEDLEGG  7.2  RISIKOSCENARIER OG  TILTAK 
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Konsekvensbeskrivelse  Aremarks sårbarhet Tiltak

      L Y M L Y M

1. Boligbrann (enebolig, tomanns‐
boliger, rekkehus o.l.) 

4  4 1 3 16 4 12 Mulig tap av liv. Ingen.  Aksjon boligbrann i desember – 
informasjon. Øke antall øvelser på 
brannmannskaper. Boligtilsyn av 
feier. Vaktordning i perioder. 

2. Brann på sykehjem 2  5 1 4 10 2 8 Mulig tap av liv. Midlertidige løsninger må 
leies. 

Begrenset med plass til å flytte brukere til 
andre lokaler. 

Tilsyn – opplæring av ansatte. Gode 
rutiner og brannøvelser. Samarbeid 
brann og ansatte på Fosbykollen. 
Sprinkle sykehjemmet. 
Slokkevannforsyningen økes.  

3. Brann i omsorgsboliger 4  4 1 3 16 4 12 Mulig tap av liv.  Omdisponering og plass til å flytte 
skadelidde brukere.  

Tilsyn – opplæring av ansatte. Gode 
rutiner og brannøvelser. Hjelpemidler 
til brukerne. 

4. Brann på skole og barnehage  2  2 1 4 4 2 8 Store materielle verdier tapt. Midlertidige
lokaler må leies/kjøpes. 

Kun en skole og barnehage, lite lokaler å 
tilby hvis eksisterende bygg blir ødelagt 

Fortsatt fokus på tilsyn – opplæring 
av ansatte. Holde brannøvelser 
vedlike..  

5. Brann på campingplasser 2  4 1 2 8 2 4 Mulig tap av liv. Materielle verdier tapt.  Ingen Tilsyn – opplæring av ansatte. Gode 
brannordninger på plassene. 

6. Brann i forsamlingslokaler  2  2 1 3 4 2 6 Materielle verdier tapt. Ingen. Tilsyn – instruks til leietakere. 

7. Brann i flerbrukshall 1  2 1 4 2 1 4 Personskade, materielle verdier tapt.  Ingen. Tilsyn – instruks til leietakere. 

8. Brann eller ulykker med farlig gods  2  4 3 2 8 6 4 Mulig tap av liv Kun livreddende aksjon. Ikke utstyrt til å 
jobbe med farlige stoffer. Avhengig av 
bistand fra andre brannvesen og IUA:   

Opplæring i brannvesenet‐ økt 
øvelsesfrekvens. Inngåelse av 
samarbeidsavtaler med 
nabobrannvesen. 

9. Brann i landbruksbygg med dyr  2  5 2 3 15 6 9 Materielle verdier og dyreliv tapt. Tap av 
produksjonsinntekter. 

Ingen Opplysning, holdningspåvirkning. 
Flere øvelser og økt kunnskap på 
brannpersonell. Flere gårdsbesøk. 

10. Brann i landbruksbygg uten dyr  2  3 1 3 6 2 6 Materielle verdier tapt. Ingen Opplysning og holdningspåvirkning, 
evnt. Tilsyn etter egen forskrift eller 

                                                                 

1 Lite sannsynlig – 1, Moderat sannsynlig – 2, Sannsynlig – 3, Meget sannsynlig – 4, Svært sannsynlig – 5 
2 Svært liten konsekvens – 1, Liten konsekvens – 2, Middels konsekvens – 3, Stor konsekvens – 4, Meget stor konsekvens – 5.  
Dette deles igjen inn i Liv og Helse – L, Ytre miljø – Y, Materielle‐/samfunnsverdier – M (for eksempel L5/Y1/M3) 
3 Her farges boksene rød, gul eller grønn, på grunnlag av skjemaene i kapittel 2.4.  60



Aremark brannvesen               

 

enkeltvedtak. 

11. Brann i industri og næringsbygg  2  2 3 4 4 6 8 Materielle verdier tapt. Driftskonsekvenser. 
Permitteringer – Mulig konkurs. 

Mulig tap av arbeidsplasser. Fremdeles opprettholde tilsyn, 
opplysning, holdningspåvirkning, 
deltakelse i fremtidige 
reguleringsprosesser. 

12. Skog og utmarksbrann 4  2 2 3 8 8 12 Materielle verdier tapt. Hytter og spredt 
bebyggelse. 

Store skogsområder og midlertidig tap av 
NLF områder. 

Opplysning, holdningspåvirkning. 
Bedre skogbrannutstyr og opplæring. 
Regulering av bruk og drift ved 
ekstremvær og tørke. God 
skogbrannovervåking 

13. Trafikkulykker 5  3 1 2 15 5 10 Mulig tap av liv. Midlertidig reduksjon av infrastruktur. 
Mindre skader på infrastruktur.  

Øke kompetansen til mannskapene. 
Samarbeidsavtale med 
nabobrannvesen. Ellers lite som 
brannvesenet kan gjøre for reduksjon 
av risiko.  

14. Ulykker på vann 2  4 1 1 8 2 2 Mulig tap av liv. Populært vassdrag og mange tjern. Opplysning, holdningspåvirkning, og 
økt øvelsesgrunnlag for 
overflateredning. Inngåelse av 
samarbeidsavtaler med 
nabobrannvesen.  

15. Røykdykkerberedskap på dagtid  4  4 1 3 16 5 15 Mulig tap av liv Ingen røykdykkere som møter som følge 
av for lite fremmøte, og ikke tilstrekkelig 
med røykdykkere i kommunen. Innsats 
kan ikke iverksettes.   

Inngå/etablere samarbeidsavtale 
med nabobrannvesen.  

16. Generell beredskap på dagtid 
(minimum 4 mann innen 10 
minutter) 

4  4 1 3 16 4 12 Mulig tap av liv På grunn av mange som arbeider turnus 
og dagtid i Halden medfører et sårbarhets 
potensiale på dagtid i.f.t. beredskap. Kun 
begrenset innsats kan iverksettes.  

Inngå/etablere samarbeidsavtale 
med nabobrannvesen.  

17. Hjertestans/Bistand helse  5  4 1 1 20 5 5 Mulig tap av liv Lang kjørevei for ambulanse gjør at 
Aremarks innbyggere må vente lenge på 
hjelp. Ingen ytterligere større 
konsekvenser for kommunen.  

Selv med kurs i First responder rollen 
er sannsynligheten for å dø av 
hjertestans høy. Fortsette å øke 
kompetansen, avtale med 
kommunelege om å bli med på 
oppdrag og ha en mindre og raskere 
bil til slike oppdrag.  

18. PLIVO – pågående livstruende vold.   1  5 1 1 5 1 1 Mulig tap av liv Anses som svært sjeldent. Kan berøre 
mange i kommunen.  

Inngår i et felles oppsett for 
hånderting med andre nødetater.  
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ØSTFOLD ENERGI - STYRESTØRRELSE OG EIERSKAP VED KOMMUNE- OG 

FYLKESSAMMENSLÅINGER  

 

Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv  

Formannskapet 16/482 020/S00/ 

 

Sektor: RÅDMANN        

 

Saksbehandler: SMH 

 

Sak nr.: Utvalg Møtedato 

42/16 Formannskapet 20.10.2016 

 

Rådmannens innstilling: 

Aremark kommune gir sin tilslutning til de foreslåtte endringene, slik de fremkommer av 

eierstrategiutvalgets anbefalinger. Punktene er som følger: 

 

1. Utvalget mener det er påkrevet med en styreform som både reduserer styrets størrelse 

og som legger opp til at styret velges med utgangspunkt i kompetanse for å gjøre en 

best mulig jobb for selskapet.  

 

Det foreslås derfor at vedtektenes § 6 endres til: «Styret skal ha 7 medlemmer». 

 

Videre at aksjonæravtalens nåværende pkt. 5 utgår i sin helhet og erstattes av et nytt 

pkt. 5 med følgende formulering: 

 

«Generalforsamlingen velger 5 aksjonærvalgte medlemmer til styret basert på en 

skriftlig innstilling fra valgkomitéen. Valgkomitéen skal foreslå et samlet sett 

kompetent og kjønnsbalansert styre, samt varamedlemmer og styrets leder, basert på 

aksjonærenes nominering av styrekandidater. Dersom valgkomitéen foreslår 

styremedlemmer som ikke er nominert av aksjonærene, skal dette begrunnes særskilt. 

Intstilling skal sendes ut sammen med innkallingen til generalforsamlingen.  

 

Østfold fylkeskommune har rett til å nominere inntil 6 kandidater, 3 av hvert kjønn. De 

øvrige aksjonærene har rett til å nominere inntil 8 kandidater, 4 av hvert kjønn. 

 

Generalforsamlingen velger valgkomiteen, derunder komitéens leder, og fastsetter 

instruks for komitéens arbeid. Valgperioden er 2 år, dog slik at tjenestetiden for 2 av 

medlemmene utgår hvert år. Den valgkomitéen som velges skal bestå av 2 medlemmer 

foreslått av fylkeskommunen og 2 medlemmer foreslått av de øvrige aksjonærene. 

Valgkomitéens leder skal velges av generalforsamlingen og være en person foreslått 

av fylkeskommunen.» 

 

2. Utvalget mener at sammenslåtte kommuner og fylkeskommuner kan fortsette å eie 

aksjer i selskapet gjennom at det foretas endringer i vedtektenes § 5 og 

aksjonæravtalens pkt. 4.  
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Reviderte tekster foreslås å lyde slik: 

 

Vedtektenes § 5: «Bare kommuner i Østfold, slik strukturen var 31.12.2016, 

sammenslåtte kommuner hvor minst én slik kommune inngår, Østfold fylkeskommune, 

eller sammenslåtte fylkeskommuner hvor Østfold fylkeskommune inngår, kan være 

aksjonærer i selskapet. Overdragelse av aksjer kan bare skje til disse aksjonærene». 

 

Aksjonæravtalens pkt. 4: «Aksjene kan bare overdras til kommuner i Østfold, slik 

strukturen var 31.12.2016, sammenslåtte kommuner hvor minst én slik kommune 

inngår, Østfold fylkeskommune, eller sammenslåtte fylkeskommuner hvor Østfold 

fylkeskommune inngår. Det er bare disse som kan være aksjonærer i selskapet. 

Aksjene kan ikke pantsettes.» 

 

Endring i aksjonæravtalens pkt. 4 krever tilslutning fra mer enn 95 % av aksjene. 

 

3. Utvalget anbefaler at endringene i valgordningen gjennomføres med virkning første 

gang på ordinær generalforsamling våren 2017. Det fordrer at eierne enstemmig vedtar 

de foreslåtte endringene i aksjonæravtalen og at en ekstraordinær generalforsamling 

høsten 2016 endrer vedtektene og velger valgkomite. 

 

4. Utvalget anbefaler at justeringene i aksjonæravtale og vedtekter for å imøtekomme 

behovet for sammenslåing av kommuner eller fylkeskommuner, gjennomføres etter 

samme tidsplan som nevnt i pkt. 3. 

 

 

Vedlegg: 

1. Aksjonæravtale for Østfold Energi AS 

2. Vedtekter for Østfold Energi AS 

3. Norsk anbefaling – eierstyring og selskapsledelse 

 

Saksopplysninger: 

I ekstraordinært eiermøte 11. desember 2015 ble det nedsatt et eget eierstrategiutvalg 

bestående av: Fylkesordfører Ole Haabeth (leder), kst. Fylkesrådmann Odd Roald Andreassen, 

ordfører i Sarpsborg Sindre Martinsen-Evje, ordfører i Moss Tage Pettersen, varaordfører i 

Aremark Alf Ulven og rådmann i Skiptvet Per Egil Pedersen. Økonomidirektør Hans Jørgen 

Gade møtte i stedet for kst. fylkesrådmann Odd Roald Andreassen. 

 

Utvalget har i sitt arbeid vurdert tre problemstillinger: 

1. Styrets størrelse, sammensetning og kompetanse 

2. Om eierskap til aksjer ved kommune- og fylkessammenslåinger 

3. Om omsettelighet av aksjer og mulighet for nye medeiere for å styrke selskapet 

 

Videre har utvalget konkludert med at det nå er viktig at eierne gjør en grundig vurdering av 

sitt eierskap og gir klare signaler til styret om sine forventninger. Styret bør legge et grunnlag 

for en slik diskusjon.  

 

Det leder til en fjerde problemstilling: 

4. Om behovet for en eiermelding 
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Denne saken omhandler de to første problemstillingene, styrets størrelse og sammensetning og 

eierskap ved kommune- og fylkessammenslåinger. 

 

I det følgende gjengis noen av utvalgets vurderinger og hovedkonklusjoner. 

 

1. Styrets størrelse sammensetning og kompetanse 

 

Dagens styre mener at de utfordringer selskapet står overfor stiller krav til styret både hva 

angår kompetanse, kontinuitet og arbeidsmåte. Styret har derfor selv tatt initiativ til å få dette 

spørsmålet belyst. 

 

Dagens formelle rammer for styrevalget 

 

Valg til styret bestemmes i dag først og fremst av aksjonæravtalens pkt. 5: 

 

«Ved valg til styret har Østfold fylkeskommune rett til å få valgt inntil 4 medlemmer av styret. 

De øvrige seks aksjonærvalgte medlemmer skal velges etter innstilling fra hver av de seks 

regioner. 

Valgkomitéen, som velges av generalforsamlingen, skal under hensyntagen til kjønnsbalanse i 

styret, fremme et forslag i tråd med pkt. 5, første ledd, basert på en innstilling fra henholdsvis 

fylkeskommunen og de seks regionene hvor det er nominert to likeverdige kandidater, en av 

hvert kjønn, til hver styreplass og til hver varamedlemsplass. 

Generalforsamlingen velger, basert på valgkomitéens innstilling, medlemmer og 

varamedlemmer til styret med simpelt flertall, dog slik at forutsetningene i pkt. 5, første ledd 

blir oppfylt.» 

 

Valgkomiteen har videre, ved styrevalg i 2014, innført den praksis at ordførere og 

stortingsrepresentanter ikke skal kunne sitte i styret. Denne begrensningen fremgår ikke 

direkte av aksjonæravtalen. Valgkomiteens mandat er imidlertid å sette sammen et 

velfungerende styre for selskapet, og begrunnelsen for praksisen var i hovedsak frykt for 

rollekonflikter. Videre har valgkomiteen bedt om å få tilsendt CV for alle aktuelle kandidater, 

slik at kompetanse kan vektlegges i valget av medlemmer. 

 

Hva er et riktig sammensatt styre?` 

 

Det er vanskelig å besvare generelt hva som er et riktig sammensatt styre. Dagens styre med 

14 medlemmer var i aksjonæravtalen fra 1988 opprinnelig sammensatt for å fungere som et 

styre for det vertikalt integrerte selskapet Østfold Energiverk AS. 

 

Om størrelsen på styret kan man innvende at: 

 Det er for stort for å fungere som en aktiv gruppe hvor alle deltar i 

meningsutvekslingen. I gruppepsykologien angis ofte en gruppe på 3-8 medlemmer 

som optimalt. 

 Det er større kostnader med et stort styre 

 Det er et i bransjen uvanlig stort styre. 

 

Sammenlignbare selskaper på Østlandet har i den senere tid redusert størrelsen av styret og 

har i dag følgende styrestørrelse:  

 E-Co i Oslo: 7 (5 aksjonærvalgte + 2 ansattvalgte)  
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 Akershus Energi: 7 (5+2) 

 Energiselskapet Buskerud: 9 (6+3) 

 Vardar: 5 (holdingselskap med få ansatte og dermed uten ansattvalgte) 

 

Det er først og fremst E-Co, Vardar og Akershus Energi som virksomhetsmessig kan 

sammenliknes med Østfold Energi. 

 

Styret bør samlet sett ha best mulig kompetanse for å ivareta sine oppgaver og sitt ansvar. 

Styret bør også komplementere selskapets administrative ledelse. For å møte fremtidens 

utfordringer er det en fordel om styret blant annet innehar: 

- Økonomi- og finanskompetanse 

- Energi- og miljøkompetanse 

- Samfunnskompetanse 

- Digitalkompetanse 

- Kompetanse til å lede styrearbeid (gjelder særlig styreleder) 

 

Siden Østfold Energi har revisjonsutvalg (krav til selskap som har børsnoterte obligasjoner) 

skal styret ha minst ett regnskapskyndig medlem (som også vil være medlem av 

revisjonsutvalget). 

 

Ansattes rett til styrerepresentasjon fremgår av aksjelovens paragraf 6-4, 2. ledd: 

 

«Når et selskap med flere enn 50 ansatte ikke har bedriftsforsamling (jf. § 6-35), kan et 

flertall av de ansatte kreve at inntil en tredel og minst to av styrets medlemmer med 

varamedlemmer velges av og blant de ansatte.» 

 

Ansattvalgte er fullverdige medlemmer valgt av og blant de ansatte, og deres fremste oppgave 

er å ivareta selskapets interesser. De er ikke tillitsvalgte eller ansattes representanter, selv om 

slike betegnelser ofte brukes i praksis. 

 

Utvalget anbefaler at styret skal ha 5 aksjonærvalgte og følgelig 2 ansattvalgte medlemmer. 

Med 7 medlemmer halverer man dagens styre. 

 

Begrunnelsen er i hovedsak å få et styre som er bedre fungerende som gruppe, men også 

lavere kostnader for selskapet er tillagt noe vekt. 

 

Videre ønsker utvalget at styrets sammensetning skal være basert på kompetanse. Østfold 

Energis styre er et forretningsstyre, og det er svært sjelden at bakenforliggende eieragendaer 

påvirker styrearbeidet. Utvalget mener derfor at argumenter om representativitet og 

eierkontroll ikke kan tillegges stor vekt. Det vil også peke på at Østfold Energi har en ordning 

for eiermøter som ivaretar forholdet mellom eiere og selskapet på en god måte. Denne 

ordningen bygger på anbefalinger om eierstyring og selskapsledelse fra Norsk Utvalg for 

Eierstyring og Selskapsledelse (NUES), som er anerkjent av både staten som eier og de 

børsnoterte selskapene i Norge. 

 

Utvalget mener at målet om et samlet sett kompetent styre best kan sikres om vurderingen av 

styrets sammensetting gjøres av en valgkomité. En reelt fungerende valgkomité er også i tråd 

med anbefalingene fra NUES (anbefalingens pkt. 7). 
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Det foreslås derfor en ordning hvor valgkomiteen får en styrket rolle: 

1. Generalforsamlingen velger en valgkomité og fastsetter instruks for komitéen. 

2. Valgkomitéen består av 2 medlemmer utpekt av fylkeskommunen, herav en leder, og 2 

medlemmer utpekt av kommuneaksjonærene. 

3. Valgkomitéen skal foreslå et styre basert på kompetanse som selskapet trenger og med 

behørig hensyn til kjønnsbalanse. 

4. Valgkomitéen skal videre foreslå leder av styret og vararepresentanter. 

5. Valgkomitéen skal evaluere styret og foreslå styrets godtgjørelse. 

 

Valgkomitéen setter sammen et forslag til styre normalt basert på nominering fra aksjonærene, 

slik at fylkeskommunen nominerer 6 kandidater, tre av hvert kjønn, og kommunene 8 

kandidater, 4 av hvert kjønn. Forslaget til styre skal samlet sett ha god kjønnsbalanse. 

Valgkomitéen skal kunne foreslå andre kandidater enn de som er nominerte av aksjonærene. 

Et slikt forslag skal begrunnes særskilt. 

 

Valgkomitéen bør i sitt arbeid legge vekt på god kontakt med aksjonærene og selskapet. 

 

Når generalforsamlingen foretar valg av valgkomité skal det også vedtas en instruks for 

komitéens arbeid. 

 

Det foreslås at generalforsamlingen endrer vedtektenes § 6 til «Styret skal ha 7 medlemmer». 

 

Aksjonæravtalens pkt. 5 foreslås å lyde: 

 

«Generalforsamlingen velger 5 aksjonærvalgte medlemmer til styret basert på en skriftlig 

innstilling fra valgkomitéen. Valgkomitéen skal foreslå et samlet sett kompetent og 

kjønnsbalansert styre, samt varamedlemmer og styrets leder, basert på aksjonærenes 

nominering av styrekandidater. Dersom valgkomitéen foreslår styremedlemmer som ikke er 

nominert av aksjonærene, skal dette begrunnes særskilt. Innstillingen skal sendes ut sammen 

med innkallingen til generalforsamlingen. 

 

Østfold fylkeskommune har rett til å nominere inntil 6 kandidater, 3 av hvert kjønn. De øvrige 

aksjonærene har rett til å nominere inntil 8 kandidater, 4 av hvert kjønn. 

 

Generalforsamlingen velger valgkomitéen, derunder komitéens leder, og fastsetter instruks 

for komiteens arbeid. Valgperioden er 2 år, dog slik at tjenestetid for 2 av medlemmene utgår 

hvert år. Den valgkomitéen som velges skal bestå av 2 medlemmer foreslått av 

fylkeskommunen og 2 medlemmer foreslått av de øvrige aksjonærene. Valgkomitéens leder 

skal velges av generalforsamlingen og være en person foreslått av fylkeskommunen.» 

 

En endring i aksjonæravtalen om styrerepresentasjon vil ta tid fordi slike endringer krever 

enstemmighet. Det fordrer behandling i kommunestyre/fylkesting. Det vil derfor være naturlig 

at en større styrereform forberedes gjennom presentasjon av utvalgets forslag til ny 

styreordning i et eiermøte i mai 2016. Deretter sendes forslaget til behandling i aksjonærenes 

styrende organer. Dersom resultatet er at eierne enstemmig bifaller reformen, må det mot 

slutten av 2016 berammes en ekstraordinær generalforsamling. I denne generalforsamlingen 

endres vedtektene, valgkomitéen velges og instruks fastsettes. Slik kan en styrereform 

gjennomføres fullt ut med virkning fra ordinær generalforsamling våren 2017. Endringer 
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forutsetter også at man foretar en avklaring med de ansatte om hvordan reduksjonen av det 

antall styremedlemmer valgt av og blant de ansatt skal gjennomføres i praksis. 

 
2. Om eierskap til aksjer ved kommunesammenslåinger

 

 

I mandatet for utvalget, gitt av eiermøtet, står det at utvalget kan ta opp andre tema enn 

«hovedtemaene» styrets størrelse mv. og omsettelighet. 

 

I eiermøtet 7. mars 2016 stilte Rømskog spørsmål om eierskapet til aksjer dersom de, som en 

del av kommunereformen, slår seg sammen med Aurskog-Høland kommune i Akershus. 

Fylkesordfører opplyste da at saken var sendt til utvalget for vurdering. I utvalgsmøte samme 

dag som eiermøtet vedtok utvalget å ta opp spørsmålet og gi sin tilråding. Rømskog kommune 

er i dag aksjonær, og kommunen ligger i Østfold fylke. Det er som nevnt aktuelt at Rømskog 

kommune slår seg sammen med Aurskog-Høland kommune (i Akershus fylke), og den 

sammenslåtte kommunen vil da (antakelig) bli liggende i Akershus fylke. Det følger av 

vedtektene og aksjonæravtalen at det bare er Østfold fylkeskommune, kommuner i Østfold og 

selskapet selv som kan være aksjonær i Østfold Energi AS. Utvalget mener det ikke kan være 

noe problem at partene blir enige om at den sammenslåtte kommunen beholder aksjene i 

Østfold Energi AS og at tilsvarende vil gjelde ved andre kommunesammenslåinger. Det 

samme kan gjelde om Østfold fylkeskommune slår seg sammen med andre fylkeskommuner. 

 

I så fall kan vedtektene/aksjonæravtalen endres ved at man tilføyer «kommuner i Østfold, slik 

strukturen var 31.12.2016, sammenslåtte kommuner hvor minst én slik kommune inngår, 

Østfold fylkeskommune eller sammenslåtte fylkeskommuner hvor Østfold fylkeskommune 

inngår».  

 

Dersom fylkeskommunen som forvaltningsnivå skulle nedlegges og oppgavene overtas av 

staten, ville saken kunne stille seg annerledes. Utvalget ser ikke dette som noen aktuell 

problemstilling nå.
 

 

Vurdering: 

Rådmannen mener at kommunestyret bør gi sin tilslutning til de foreslåtte endringene slik 

disse fremkommer av eierstrategiutvalgets anbefaling. Begrunnelsen for dette er de 

momentene som fremkommer av utvalgets arbeid. Av momenter som bør vektlegges er at 

Østfold Energis styre er et forretningsstyre, og at styret på denne bakgrunn er for stort til å 

fungere som en aktiv gruppe. Det er også et i bransjen uvanlig stort styre, noe som også en 

sammenligning med andre sammenlignbare selskaper viser. 

 

Styret bør også samlet sett ha best mulig kompetanse for å ivareta sine oppgaver og sitt 

ansvar. Styret bør også komplementere selskapets administrative ledelse. For å møte 

fremtidens utfordringer er det en fordel om styret blant annet innehar økonomi- og 

finanskompetanse, energi- og miljøkompetanse, samfunnskompetanse, digitalkompetanse og 

kompetanse til å lede styrearbeid (gjelder særlig styreleder). 
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Aksjonæravtale


for


østfold EnergiAS

1 østfold fylkeskommune eier

Aremark kommune eier

Askim kommune eier

Eidsberg kommune eier

Fredrikstad kommune eier

Halden kommune eier

Hobøl kommune eier

Marker kommune eier

Moss kommune eier

Rømskog kommune eier

Sarpsborg kommune eier

Skiptvet kommune eier

Spydeberg kommune eier

Våler kommune eier

(heretter betegnet som "Partene") i

35.000

1.000

3.000

2.000

3.000

5.000

1.000

1.000

5.000

1.000

10.000

1.000

1.000

1.000

aksjer,

aksjer,

aksjer,

aksjer,

aksjer,

aksjer,

aksjer,

aksjer,

aksjer,

aksjer,

aksjer,

aksjer,

aksjer og

aksjer,

østfold Energi AS, org nr 879 904 412 (heretter betegnet som "øE" eller

"Selskapet"). Aksjonæravtale er inngått mellom Partene i anledning av deres

samarbeid i Selskapet. Partene forplikter seg ved Aksjonæravtalen til å ta det

nødvendige initiativ til å innrette sin stemmegivning i Selskapets organer slik at

Aksjonæravtalens bestemmelser gjennomføres.

I tilfelle motstrid mellom Aksjonæravtalen og Selskapets vedtekter, gjelder

bestemmelsene i Aksjonæravtalen.

2 Partene er enige om følgende grunnlag for Selskapets virksomhet:

Energiforsyningen er en viktig del av samfunnets infrastruktur og må drives og utvikles med

sikkerhet, kvalitet og miljøansvar som grunnleggende verdier. God ressursutnyttelse skal

sikre Partene forsvarlig langsiktig avkastning på den kapital som er lagt ned i Selskapet, og

gi Selskapet muligheter til å utvikle seg videre.

3 Partene er enige om at Selskapet skal betale eierne et utbytte på minimum 50 % av årets

resultat etter skatt, såfremt det er forsvarlig av hensyn til Selskapets likviditet, soliditet og

utviklingsmuligheter og det ikke er i strid med aksjelovens bestemmelser.
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4 Aksjene kan ikke overdras til andre enn Østfold Energi AS, Østfold fylkeskommune eller

andre kommuner i Østfold. Det er bare disse som kan være aksjonærer i selskapet. Aksjene

kan ikke pantsettes.

5 Ved valg til styret har Østfold fylkeskommune rett til å få valgt inntil 4 medlemmer av

styret. De øvrige seks aksjonærvalgte medlemmer skal velges etter innstilling fra hver av de

seks regioner.

Valgkomiteen, som velges av generalforsamlingen, skal under hensyntagen til

kjønnsbalanse i styret, fremme et forslag i tråd med pkt 5, første ledd, basert på en

innstilling fra henholdsvis fylkeskommunen og de seks regionene hvor det er nominert to

likeverdige kandidater, en av hvert kjønn, til hver styreplass og til hver varamedlemsplass.

Generalforsamlingen velger, basert på valgkomiteens innstilling, medlemmer og

varamedlemmer til styret med simpelt flertall, dog slik at forutsetningene i pkt 5, første

ledd blir oppfylt.

6 Endring i innbyrdes fordeling av eiernes aksjer i selskapet kan bare skje gjennom

kapitalnedsettelse, kjøp (herunder Østfold Energi AS' kjøp av egne aksjer) eller salg av

aksjer.

Aksjonærene forplikter seg til ikke å selge aksjer før forholdet til konsesjonsmyndighetene

er avklart, og det er også en betingelse for å gjennomføre et slikt salg at det ikke får

konsesjonsmessige virkninger som kan skade interessene til selskapet eller de øvrige

aksjonærer.

7 Eierne skal i samsvar med denne bestemmelsen møtes i eiermøter. I eiermøtet deltar

ordfører eller annen person som aksjonæren utpeker som sin representant, med anledning

til å møte med en administrativ bisitter. Det skal bestrebes kontinuitet i representasjonen i

eiermøtet. Selskapets styreleder og administrerende direktør skal møte i eiermøtet. Øvrige

styremedlemmer har møterett.

Det skal normalt avholdes tre møter årlig. Eiermøter skal for øvrig avholdes når

fylkeskommunen eller minst fem andre eiere krever det. Styrets leder skal i

samråd med fylkesordfører sørge for at innkalling skjer med minst 14 dagers

varsel. Eiermøtet ledes av fylkesordføreren, som representant for største

aksjonær. Eiermøtene protokolleres.

Eiermøtet skal ikke fatte vedtak knyttet til selskapets forhold. Eiermøtet kan

likevel fatte beslutninger om endringer av aksjonæravtale, eller avtale andre

forhold mellom eierne.
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Eiermøtene gjør ingen endring i aksjelovens prinsipper for eierstyring,

ansvarsforhold mv.

8 Alle endringer i denne avtale, med unntak av pkt 4, krever enstemmighet. Bestemmelsen i

pkt 4 kan endres med tilslutning fra aksjonærer som representerer mer enn 95 % av

aksjene. En aksjonær kan ved utøvelse av stemmeretten i spørsmål om å endre

aksjonæravtalen ikke la seg representere med mer enn én fullmektig.

Avtalen trer i stedet for gjeldende aksjonæravtale, senest revidert 29. april 2008.

Sarpsborg, 18. juni 2012

Østf ld fylkeskommune Aremark ko mune

, /,

'
Askim kom une

(((, L  - '11

Eidberg komènure redrikståd kånnyiune
TT14,/  cÇd
Halden kopimune

Hobøl korfiknune
,KI.yJ2,
Marker kommune Moss kom une

, ------)

'Q.,--c..øm
,


,/C—,,-';-i,) \ ,' / ,
skog kommune

• ),7- ',"/;% '
Sarpsborg kommu-ne kiptvet k ne

Spydeberg kommune Våler kommune
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Om Østfold Energi
Se alle emneord

Emneord

Vedtekter for Østfold Energi AS
Sist endret: 20.10.2010

(Org nr 879 904 412. Sist endret 21.
desember 2005)

§ 1 Selskapets navn
Selskapets navn er Østfold Energi AS

§ 2 Selskapets forretningskontor
Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Sarpsborg kommune.

§ 3  Selskapets formål

1. Forestå kjernevirksomheten  produksjon, kjøp, salg og distribusjon av ulike
energiformer, samt bygge, eie og drive anlegg i den forbindelse.

2. Utvikling av annen lønnsom forretningsvirksomhet basert på selskapets ressurser
og kompetanse, samt deltakelse i relevant forskning, utvikling og innovasjon.

3. Deltakelse i andre selskap som fremmer de formål som er nevnt i punktene 1 og
2 over.

§ 4 Selskapets aksjekapital
Aksjekapitalen er på 70 000 000 NOK, fordelt på 70 000 aksjer, hver pålydende 1 000
NOK som er fullt innbetalt.

§ 5 Omsetning av aksjer
Bare Østfold fylkeskommune, kommunene i Østfold fylke og Østfold Energi AS kan være
aksjonærer i selskapet. Overdragelse av aksjer kan bare finne sted til fylkeskommunen,
andre kommuner i fylket og Østfold Energi AS. Overdragelsen skal godkjennes av styret.

§ 6 Selskapets styre 
Styret skal ha 14 styremedlemmer.

§ 7 Firma/Signatur
Selskapets firma kan tegnes av styrets leder eller av to styremedlemmer, i begge tilfeller i
fellesskap med administrerende direktør.

§ 8  Generalforsamlingen
Den ordinære generalforsamling skal behandle og avgjøre følgende spørsmål:
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1. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte.
2. Valg av valgkomité som forbereder valg av styre for generalforsamlingen.
3. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen.

En aksjonær kan kun la seg representere av én fullmektig.

§ 9 Aksjeloven
I den utstrekning vedtektene ikke bestemmer annet, gjelder den til enhver tid gjeldende
aksjelovgivning. Beslutning om endring av vedtektene krever tilslutning fra mer enn ¾ av
den aksjekapital som er representert  i generalforsamlingen.

Tommy Fredriksen
Direktør strategi
Tlf. 90841297
Send e-post

Kontaktperson

Østfold Energi
Faktura-, post- og besøksadresse:
Kalnesveien 5, 1712 Grålum

Epost: post@ostfoldenergi.no
Telefon: 69 11 25 00
Foretaksregisteret: 879 904 412 MVA
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4 EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE   

Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har utarbeidet og vil 
årlig vurdere behovet for å oppdatere den norske anbefalingen om eierstyring 
og selskapsledelse. Grunnlaget for slik oppdatering vil være endringer i lover 
og regler og de erfaringer som gjøres med bruken av anbefalingen. I tillegg 
vil den internasjonale utviklingen på området bli vurdert. NUES arrangerer 
hver høst en konferanse – ”Forum for eierstyring og selskapsledelse” – for å 
informere om sitt arbeid og bidra til debatt om eierstyring og selskapsledelse. 
NUES har også som sitt formål å gjøre anbefalingen kjent i Norge og i
utlandet. For nærmere informasjon, se www.nues.no.

Denne anbefalingen er en revidert utgave av den norske anbefalingen for 
god eierstyring og selskapsledelse av 23. oktober 2012. Endringene er 
beskrevet i kapitlet ”Endringer siden anbefalingen fra 2012” på side 9.

Advokatfirmaet Thommessen ved advokatene Stig Berge og Sverre Tyrhaug 
har bistått med å kvalitetssikre anbefalingens henvisninger til gjeldende 
lovgivning.

Henvendelser vedrørende anbefalingen kan adresseres til info@nues.no.

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES)
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5 EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE   

Utvalget ledes av Ingebjørg Harto. Advokat Halvor E. Sigurdsen, Nærings-
livets Hovedorganisasjon, har bistått med sekretariatsbistand for utvalget.

1 Eierforum består av Alfred Berg Kapitalforvaltning, DNB Kapitalforvaltning, Folketrygdfondet,  
 KLP, Nordea Fondene, Odin Forvaltning, Oslo Pensjonsforsikring, Nærings- og handels- 
 departementets eierskapsavdeling, Statoil Kapitalforvaltning og Storebrand.

2 Finans Norge og Næringslivets Hovedorganisasjon representerer også Næringslivets  
 Aksjemarkedsutvalg, hvor de samme to organisasjoner er representert sammen med  
 Hovedorganisasjonen Virke og Norges Rederiforbund.

NUES har følgende medlemmer:

Organisasjon Representant Vara

Aksjonærforeningen  
i Norge

Bernt Bangstad John Peter Tollefsen

Den norske  
Revisorforening

Per Hanstad Harald Brandsås

Eierforum1 Hans Thrane Nielsen  

Finans Norge2 Jan Digranes

Norske Finans- 
analytikeres Forening

Christina Stray Dag Erik Rasmussen

Næringslivets  
Hovedorganisasjon2

Ingebjørg Harto Halvor E. Sigurdsen

Oslo Børs Elisabeth Adina Dyvik Linn Cathrin Slettedal

Pensjonskasseforeningen Rolf Skomsvold Christer Drevsjø

Verdipapirfondenes  
forening

Lasse Ruud Bernt Zakariassen
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7 EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE   

Innledning

Formålet med den norske anbefalingen
Formålet med anbefalingen er at selskaper som er notert på regulerte markeder 
i Norge skal ha eierstyring og selskapsledelse som klargjør rolledeling mellom 
aksjeeiere, styre og daglig ledelse utover det som følger av lovgivningen.

God eierstyring og selskapsledelse vil styrke tilliten til selskapene og bidra til 
størst mulig verdiskaping over tid, til beste for aksjeeiere, ansatte og andre 
interessenter.

De børsnoterte selskapene forvalter en betydelig del av kapitalen i samfunnet 
og står for en stor del av verdiskapingen. Det er derfor i samfunnets interesse 
at selskapene styres og ledes på en betryggende måte. Det er internasjonal 
konkurranse om norske og utenlandske investorers kapital. Derfor må norske 
selskaper og det norske aksjemarkedet fremstå som attraktive også på området 
eierstyring og selskapsledelse.

Anbefalingen skal bidra til å styrke tilliten til selskapene blant aksjeeiere, i 
kapitalmarkedet og hos andre interessenter. Gode relasjoner til samfunnet 
og de interessenter som berøres av virksomheten, er også av betydning for 
selskapene, og det enkelte selskap bør derfor også vurdere egne retningslinjer 
som ivaretar slike hensyn.
 
Målgruppe
Denne anbefalingen retter seg i første rekke mot selskaper som etter 
regnskapsloven skal gjøre rede for sine prinsipper og praksis vedrørende 
eierstyring og selskapsledelse. I hovedsak vil det si selskaper med aksjer 
notert på regulerte markeder i Norge, dvs. for tiden Oslo Børs og Oslo Axess. 
Videre gjelder anbefalingen, så langt den passer, for sparebanker med noterte 
egenkapitalbevis.

Oslo Børs’ ”Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper” vil være 
avgjørende for hvilke selskaper som må rapportere i henhold til denne 
anbefalingen.

Anbefalingen kan også være hensiktsmessig for ikke-børsnoterte selskaper 
med spredt eierskap, og hvor aksjene er gjenstand for regelmessig omsetning.
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8 EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE   

Den norske styremodellen
I Norge er ledende ansatte normalt ikke medlem av styret. Gjennom all-
mennaksjeloven utøver norske styrer både en kontrollerende funksjon og 
en forvaltningsfunksjon av virksomheten og dens ledelse. Forvaltnings-
funksjonen pålegger styret aktiv handling på overordnet nivå i saker 
som er uvanlig eller av vesentlig betydning, og som går ut over den dag-
lige drift av virksomheten. Forvaltningsoppgaven består blant annet i at 
styret skal fastsette strategi, budsjetter og retningslinjer for virksomhe-
ten. Ved sammenligning med utenlandske lovregler og anbefalinger bør 
blant annet følgende bestemmelser i norsk selskapslovgivning iakttas: 

•	 Med mindre annet er avtalt med de ansatte, skal det i selskaper som har mer 
enn 200 ansatte velges en bedriftsforsamling med minst 12 medlemmer, 
hvorav 2/3 velges av aksjeeierne og 1/3 av de ansatte. Bedriftsforsamlingens 
hovedoppgave er å velge styret. I tillegg er bedriftsforsamlingen tillagt 
visse tilsyns-, uttalelses- og beslutningsfunksjoner.

•	 I selskaper med mer enn 30 ansatte kan de ansatte kreve styrerepresentasjon. 
Har selskapet mer enn 200 ansatte uten å ha bedriftsforsamling, skal de 
ansatte være representert i styret.

•	 Begge kjønn skal være representert i styret etter nærmere regler i 
allmennaksjeloven.

•	 Etter allmennaksjeloven kan daglig leder ikke være styremedlem.
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9 EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE   

Etterlevelse av anbefalingen – ”følg eller forklar” 
Etterlevelse av anbefalingen skal skje på bakgrunn av et ”følg eller forklar”- 
prinsipp, som er nærmere beskrevet i kommentarene til kapittel 1 i anbefa-
lingen. 

Anbefalingen henvender seg i første rekke til selskapenes styrer, som bør 
behandle den og ta stilling til hvordan selskapet skal følge opp hvert enkelt 
punkt. Styret skal gi en samlet redegjørelse for selskapets eierstyring og 
selskapsledelse.

Selskapene bør rapportere i henhold til anbefalingen av 30. oktober 2014 
fra og med årsberetningen for 2014.

Anbefalingens struktur og form

Anbefalingen bygger på aksje-, regnskaps-, børs- og verdipapirlovgivningen 
samt børsregler i kraft per 1. oktober 2014 og inneholder anbefalinger og 
veiledninger som dels utdyper og dels går lengre enn lovgivningen. 

Anbefalingen omfatter 15 hovedtemaer, med ett kapittel for hvert tema.

Den uthevede teksten i de innrammede boksene utgjør anbefalingene til 
selskapene. Det er disse anbefalingene selskapene enten følger eller forklarer 
avvik fra.

I kommentarene utdypes, forklares og begrunnes anbefalingene. Dessuten 
kommenteres forholdet mellom lov og anbefaling. Det er henvist til relevante 
lovbestemmelser i fotnoter.

I anbefalingen er begrepet ”bør” benyttet, med mindre anbefalingen gjengir 
lovkrav, hvor ”skal” er benyttet. 
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10 EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE   

Endringer siden anbefalingen fra 2012 

Den forrige utgaven av anbefalingen ble gitt ut 23. oktober 2012.

Før sommeren 2014 kunngjorde NUES utkast til endringer, og man opp-
fordret alle interessenter til å komme med kommentarer til og synspunkter 
på utkastet. NUES fastsatte 30. oktober 2014 endringer i anbefalingen, 
som er kort beskrevet nedenfor. Notene er ajourført i henhold til lover og 
forskrifter pr. 1. oktober 2014.

Kapittel 3 om selskapskapital og utbytte
Fra 1. juli 2013 ble det adgang for generalforsamlingen til å gi styret fullmakt 
til å dele ut utbytte. Anbefalingen går ut på at forslag om slik fullmakt bør 
begrunnes. I kommentaren er det beskrevet hva begrunnelsen blant annet 
bør inneholde og at fullmakt bør gjenspeile utbyttepolitikken i selskapet.

Kapittel 7 om valgkomité
Det er gitt en anbefaling om den kontakten valgkomiteen bør ha med 
aksjeeiere, styremedlemmene mv. i arbeidet med å foreslå kandidater til 
styret. Videre er det anbefalt at man bør legge til rette for at aksjeeierne kan 
foreslå kandidater overfor valgkomiteen.

Kapittel 8 om bedriftsforsamling og styre, sammensetning og uavhengighet
Anbefalingen er ikke endret, men i kommentaren er det angitt at det er 
aksjeeierne som bør velge styremedlemmer (med unntak av ordning med 
bedriftsforsamling og de styremedlemmene som velges av ansatte).

Kapittel 12 om godtgjørelse til ledende ansatte
Anbefalingen går ut på at lederlønnserklæringen skal være et eget saks-
dokument til generalforsamlingen. Videre er det anbefalt at retningslinjene 
for lederlønn klart angir hvilke av dem som skal være veiledende og 
hvilke som eventuelt skal være bindende (aksjeverdibasert godtgjørelse). 
På grunnlag av denne oppdelingen er det anbefalt at generalforsamlingen 
stemmer separat over de to delene av retningslinjene.
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Styret skal påse at selskapet har god eierstyring og selskapsledelse.

Styret skal i årsberetningen eller dokument det er henvist til i 
årsberetningen gi en samlet redegjørelse for selskapets eierstyring 
og selskapsledelse. Redegjørelsen skal omfatte hvert enkelt punkt i 
anbefalingen. Dersom denne anbefalingen ikke er fulgt, skal avviket 
begrunnes og det skal redegjøres for hvordan selskapet har innrettet 
seg.

Styret bør klargjøre selskapets verdigrunnlag og i samsvar med dette 
utforme retningslinjer for etikk og samfunnsansvar.

  
Kommentar

Anbefalingen bygger på ”følg eller forklar”-prinsippet. Etter regnskapsloven 
skal utstedere notert i Norge redegjøre for sine prinsipper og praksis 
for eierstyring og selskapsledelse. Ved avvik fra anbefalingen krever 
loven at selskapene må gi en begrunnelse for avvikene. Anbefalingen går 
lenger enn dette: For det første skal redegjørelsen omfatte hvert enkelt 
punkt i anbefalingen. Selskapene skal derfor gi opplysninger også om de 
punktene der anbefalingen blir fulgt. Videre skal et selskap som ikke følger 
anbefalingen – i tillegg til å begrunne dette slik loven krever – gjøre rede for 
hvordan man i stedet har innrettet seg.

En samlet fremstilling vil gjøre det enkelt for aksjeeiere og omverdenen for 
øvrig å fastslå hvordan selskapet har innrettet seg i forhold til eierstyring og 
selskapsledelse. Den samlede framstillingen kan imidlertid gi henvisninger 
til mer utførlige opplysninger andre steder i årsrapporten eller på selskapets 
internettsider.

Selskapets verdigrunnlag bør være et viktig premiss for selskapets eierstyring 
og selskapsledelse. Det enkelte selskapets verdigrunnlag og retningslinjer 

1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse
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for etikk og samfunnsansvar kan ha betydning for omverdenens vurdering 
av selskapet.

Kjernen i begrepet bedrifters samfunnsansvar er selskapets ansvar for 
mennesker, samfunn og miljø som påvirkes av virksomheten og omhandler 
typisk menneskerettigheter, antikorrupsjon, arbeidstakerforhold, HMS, 
diskriminering, samt miljømessige forhold.

Selskapets eierstyring og selskapsledelse vil utfylle eventuelle retningslinjer som styret har 
fastsatt for virksomheten, jf. bl.a. allmennaksjeloven (asal.) § 6-12 og eventuell instruks for 
den daglige ledelsen, jf. asal. § 6-13.

Selskaper notert på Oslo Børs skal i årsberetningen eller i dokument det er henvist til i 
årsberetningen gi en samlet redegjørelse for selskapets eierstyring og selskapsledelse, jf. 
”Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper” punkt 7. Etter de samme reglene skal 
det gis en forklaring der den norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse ikke 
er fulgt. Selskaper som søker opptak til notering ved Oslo Børs, må i forbindelse med 
søknad bekrefte at selskapet følger Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse, 
eventuelt forklare avvik (eller tilsvarende for utenlandsk selskap som følger anbefaling i 
registreringsstaten eller ved sitt primærmarked), jf. ”Opptaksregler for aksjer” punkt 3.4 
tredje ledd nr. 32, punkt 9.1 annet ledd nr. 3 og punkt 9.2 annet ledd nr. 5 som gjelder for 
Oslo Børs. Regler som nevnt gjelder også for selskaper som er notert eller søker opptak ved 
Oslo Axess.

I EØS-prospekter ved tilbud om tegning eller kjøp eller opptak til notering på regulert 
marked skal det opplyses om selskapet følger den nasjonale anbefaling for eierstyring 
og selskapsledelse (corporate governance), jf. verdipapirforskriften § 7-13, sml. 
Kommisjonsforordning (EF) nr 809/2004 vedlegg 1 punkt 16.4. Det følger av samme 
bestemmelse at hvis selskapet ikke følger anbefalingen, skal dette angis og forklares.

Etter regnskapsloven (rskl.) § 3-3b skal selskapet, også utenlandsk selskap med Norge som 
hjemstat, i årsberetningen eller dokument det er henvist til i årsberetningen, redegjøre 
for sine prinsipper og praksis vedrørende foretaksstyring, herunder en begrunnelse for 
eventuelle avvik fra anbefalinger og regelverk for foretaksstyring.
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Selskapets virksomhet bør tydeliggjøres i vedtektene.

Innenfor rammen av vedtektene bør selskapet ha klare mål og strate-
gier for sin virksomhet.

Vedtektenes formålsparagraf og selskapets mål og hovedstrategier 
bør fremgå av årsrapporten.

 
Kommentar

Etter allmennaksjeloven skal selskapets virksomhet fremgå av vedtektene. 
Vedtektene sammen med offentliggjorte mål og hovedstrategier skal bidra 
til at aksjeeierne har den nødvendige forutsigbarhet hva angår selskapets 
virksomhet. I mange tilfeller formuleres virksomheten forholdsvis generelt i 
vedtektene. Dette kan medføre ganske stor adgang til endringer i selskapets 
faktiske virksomhet og risikoprofil. Vedtektenes virksomhetsparagraf bør 
tydeliggjøre selskapets virksomhet. Det er ikke hensikten å snevre inn 
styrets handlingsrom til å fatte strategiske beslutninger innenfor de formål 
eierne har definert for virksomheten i vedtektene. Det vil være opp til 
generalforsamlingen å avveie hensynet til styrets og den daglige ledelsens 
handlingsrom og aksjeeiernes eventuelle ønske om å begrense dette.

Offentliggjøring av informasjon om ovennevnte forhold i årsrapporten er 
ment å skulle bidra til å gi aksjeeierne og kapitalmarkedet forutsigbarhet. 
Det må være opp til styret å vurdere hvor langt man skal gå i detaljering 
av informasjonen under hensyn til behovet for å beskytte kommersielle 
interesser.

Etter verdipapirhandelloven (vphl.) § 5-5 skal selskapet, også utenlandsk selskap med 
Norge som hjemstat, utarbeide årsrapport senest fire måneder etter regnskapsårets 
utgang. Selskapets virksomhet og styrets handlefrihet vil være begrenset til den virksomhet 
som er fastlagt i vedtektene, jf. asal. § 2-2 første ledd nr. 4 eller som for øvrig er godkjent 
av generalforsamlingen.

2. Virksomhet
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Selskapet bør ha en egenkapital som er tilpasset mål, strategi og  
risikoprofil.

Styret bør utarbeide en klar og forutsigbar utbyttepolitikk som grunn-
lag for de utbytteforslag som fremmes for generalforsamlingen.  
Utbyttepolitikken bør gjøres kjent.

Forslag om at styret skal få fullmakt til å dele ut utbytte, bør være  
begrunnet.

Styrefullmakt til å foreta kapitalforhøyelse bør begrenses til definerte 
formål. Skal styrefullmakt dekke flere formål, bør hvert formål  
behandles som egen sak i generalforsamlingen. Styrefullmakt bør 
ikke gis for et tidsrom lenger enn frem til neste ordinære generalfor-
samling. Tilsvarende gjelder styrefullmakter til kjøp av egne aksjer.

 
Kommentar

Allmennaksjeloven har bestemmelser som skal sikre at selskapene til 
enhver tid har en forsvarlig kapital. Hvis det må antas at egenkapitalen 
er lavere enn forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten, 

3. Selskapskapital og utbytte

Asal. § 3-4 og § 3-5 stiller krav til forsvarlig egenkapital og likviditet og pålegger styret en 
handleplikt ved tap av egenkapital. Asal. § 8-1 fastsetter hva som kan utdeles som utbytte. 
Utbyttegrunnlaget er i utgangspunktet knyttet til årsregnskapet, men det er også anledning 
til å benytte en revidert mellombalanse som er godkjent av generalforsamlingen (§ 8-2 a). 
Generalforsamlingen kan ikke beslutte utdelt høyere utbytte enn styret har foreslått eller 
godtar, jf. asal. § 8-2. Generalforsamlingen kan med alminnelig flertall gi styret fullmakt til å 
utdele utbytte (basert på utbyttegrunnlaget i årsregnskapet). Slik fullmakt kan ikke gjelde 
for lengre tid enn frem til neste ordinære generalforsamling. 

Etter asal. § 10-14 kan generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendring gi styret fullmakt 
til å forhøye aksjekapitalen. Fullmakten kan ikke gis for mer enn to år av gangen. Fullmakt til å 
foreta kjøp av egne aksjer kan heller ikke gis for mer enn to år om gangen, jf. asal. § 9-4.
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skal styret innen rimelig tid innkalle generalforsamlingen og redegjøre for 
selskapets økonomiske stilling og de tiltak som foreslås. Anbefalingen 
om at selskapet skal ha en egenkapital som er tilpasset mål, strategi og 
risikoprofil, medfører at det også bør begrunnes dersom overskytende del 
av egenkapitalen beholdes i selskapet og ikke tilføres aksjeeierne gjennom 
utbytte eller kapitalnedsettelse.

Generalforsamlingen kan gi styret fullmakt til å dele ut utbytte på grunnlag 
av det årsregnskapet som er godkjent. Slik fullmakt bør være forankret i 
utbyttepolitikken. Begrunnelse for forslag om fullmakt bør angi blant annet 
hvordan fullmakten gjenspeiler denne utbyttepolitikken.

Allmennaksjeloven stiller krav om at det i styrefullmakt til å forhøye 
aksjekapitalen bl.a. skal fremgå om fullmakten omfatter forhøyelser med 
tingsinnskudd, forhøyelser i forbindelse med fusjon og om aksjeeiernes 
fortrinnsrett til tegning kan fravikes. Anbefalingen går lenger enn loven 
ved at fullmakten bør begrenses til definerte formål, eksempelvis oppkjøp 
av selskaper innen en nærmere angitt sektor eller lignende. Gjennom 
spesifisering av fullmaktene kan aksjeeierne stemme separat over hvert 
enkelt formål. Opsjonsprogram for ansatte bør alltid vedtas som en særskilt 
fullmakt, jf. anbefalingens pkt. 12.

Etter allmennaksjeloven kan styrefullmakt gis for inntil to år. Denne 
adgangen bør ikke benyttes (med mindre det er snakk om opsjoner 
selskapet er forpliktet til å honorere). Selskapets situasjon og aksjeeiernes 
vurdering av denne, kan endres i løpet av et år. Av denne grunn anbefales 
at aksjeeierne gis anledning til å behandle eventuelle styrefullmakter i de 
ordinære generalforsamlingene. Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer 
bør behandles på samme måte som fullmakt til å forhøye aksjekapitalen.
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Selskapet bør ha kun én aksjeklasse.

Dersom eksisterende aksjeeieres fortrinnsrett ved kapitalforhøyelser 
fravikes, bør det begrunnes. Dersom styret vedtar kapitalforhøyelsen 
med fravikelse av fortrinnsretten på bakgrunn av fullmakt, bør 
begrunnelsen offentliggjøres i børsmelding i forbindelse med 
kapitalforhøyelsen.

Selskapets transaksjoner i egne aksjer bør foretas på børs eller på 
annen måte til børskurs. Dersom det er begrenset likviditet i aksjen, 
bør kravet til likebehandling vurderes ivaretatt på andre måter.

Ved ikke uvesentlige transaksjoner mellom selskapet og aksjeeier, 
aksjeeiers morselskap, styremedlem, ledende ansatte eller nærstående 
av disse, bør styret sørge for at det foreligger en verdivurdering fra 
en uavhengig tredjepart. Dette gjelder ikke når generalforsamlingen 
skal behandle saken etter reglene i allmennaksjeloven. Uavhengig 
verdivurdering bør foreligge også ved transaksjoner mellom selskaper 
i samme konsern der det er minoritetsaksjonærer.

Selskapet bør ha retningslinjer som sikrer at styremedlemmer og 
ledende ansatte melder fra til styret hvis de direkte eller indirekte har 
en vesentlig interesse i en avtale som inngås av selskapet.

 
Kommentar

Generelt
Etter allmennaksjeloven kan ikke generalforsamlingen, styret eller daglig 
leder treffe noen beslutning som er egnet til å gi aksjeeiere en urimelig fordel 
på andre aksjeeieres eller selskapets bekostning. Etter verdipapirhandelloven 
kan selskapet ikke forskjellsbehandle aksjeeierne med mindre dette er saklig 
begrunnet.

4. Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående
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Ulike aksjeklasser
Utgangspunktet i allmennaksjeloven er at alle aksjer gir lik rett i selskapet 
hvis det ikke i vedtektene er bestemt at det skal være flere aksjeklasser. 
Aksjeeiere innen hver aksjeklasse skal likebehandles. Anbefalingen går 
lenger enn allmennaksjeloven, som tillater at selskaper har flere aksjeklasser.

Emisjoner
Aksjeeiernes fortrinnsrett ved aksjekapitalutvidelser kan etter allmennaksje-
loven fravikes av generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendring. 
Dersom styret foreslår slik fravikelse for generalforsamlingen, skal fravikelse 
av fortrinnsretten begrunnes ut fra selskapets og aksjeeiernes felles interesse. 
Begrunnelsen skal dokumenteres i saksdokument til generalforsamlingen. I 
tilfeller der styret vedtar kapitalforhøyelsen på bakgrunn av fullmakt, bør 
begrunnelsen for å fravike fortrinnsretten fremgå av børsmeldingen som 
offentliggjør kapitalforhøyelsen.

Transaksjoner med nærstående
Anbefalingen om at det bør foreligge en uavhengig verdivurdering ved 
ikke uvesentlige transaksjoner mellom selskapet og aksjeeiere med videre, 
gjelder ikke når generalforsamlingen behandler transaksjonen etter 
allmennaksjelovens regler om avtaler med nærstående og konserninterne 
transaksjoner. Etter loven skal generalforsamlingen godkjenne visse avtaler 
mellom selskapet og aksjeeiere med videre, når vederlaget utgjør over en 
tjuedel av aksjekapitalen på tidspunktet for ervervet. I denne forbindelse skal 
styret sørge for at en uavhengig sakkyndig, som statsautorisert eller registrert 
revisor, utarbeider en redegjørelse for blant annet avtalen/eiendelene mv.

Anbefalingen gjelder enten det er for selskapet eller den nærstående at 
transaksjonen ikke er uvesentlig. For selskapet kan en transaksjon anses 
som ikke uvesentlig selv om den innebærer et vederlag fra selskapet som er 
mindre enn en tjuedel av aksjekapitalen. Anbefalingen forutsetter ikke at 
den uavhengige tredjeparten er revisor i tilfeller som ikke reguleres av loven. 
Styret bør i årsrapporten redegjøre for slike gjennomførte transaksjoner. 

Retningslinjer som sikrer melding til styret i tilfeller der styremedlemmer 
eller ledende ansatte har vesentlig interesse i en transaksjon eller sak som 
inngås av eller forplikter selskapet, kommer i tillegg til allmennaksjelovens 
habilitetsbestemmelser for styremedlemmer og verdipapirregelverkets be-
stemmelser om opplysningsplikt ved aksjekjøp mv.
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Alle aksjer gir lik rett hvis det ikke i vedtektene er bestemt at det skal være flere aksjeklasser, 
jf. asal. § 4-1. Et likhetsprinsipp kan også sies å være reflektert i bl.a. asal. § 10-4 om 
aksjeeieres fortrinnsrett ved kapitalforhøyelse med kontantinnskudd og § 5-21 og § 6-28 
om at generalforsamlingen, styret og daglig leder ikke kan treffe noen beslutning som 
er egnet til å gi visse aksjeeiere (eller andre) en urimelig fordel på andre aksjeeieres eller 
selskapets bekostning. Se også vphl. § 5-14 om krav til likebehandling og forbud mot 
usaklig forskjellsbehandling.

Transaksjoner i egne aksjer må vurderes i lys av bestemmelsene om opplysningsplikt, jf. 
vphl. § 5-2, kravet til likebehandling, jf. vphl. § 5-14, forbudet mot ulovlig innsidehandel, 
jf. vphl. § 3-3, og forbudet mot markedsmanipulasjon og urimelige forretningsmetoder, 
jf. vphl. §§ 3-8 og 3-9. Transaksjoner i egne aksjer er underlagt meldeplikt, jf. vphl. § 4-2.

Etter asal. § 3-9 skal transaksjoner mellom selskaper i samme konsern grunnes på vanlige 
forretningsmessige vilkår og prinsipper.

Etter asal. § 3-8 må visse avtaler mellom selskapet og en aksjeeier/aksjeeiers morselskap 
(og visse nærstående m.v. til en aksjeeier/aksjeeiers morselskap), og mellom selskapet 
og et styremedlem eller daglig leder godkjennes av generalforsamlingen hvis vederlaget 
overstiger en tjuedel av aksjekapitalen. Styret skal sørge for at det utarbeides en 
redegjørelse etter asal. § 2-6, som også skal bekrefte at det er rimelig samsvar mellom 
ytelsene. Redegjørelsen skal vedlegges innkallingen til generalforsamlingen, og den skal 
meldes til Foretaksregisteret. Kravet om godkjenning i generalforsamlingen gjelder blant 
annet ikke for avtaler inngått som ledd i selskapets vanlige virksomhet og som inneholder 
pris og andre vilkår som er vanlige for slike avtaler.

Selskapet skal straks offentliggjøre ikke uvesentlige transaksjoner mellom selskapet og aksjeeier, 
styremedlem, ledende ansatte eller nærstående av disse eller med annet selskap i samme 
konsern, jf. ”Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper” punkt 3.3. Finansregnskapet skal 
inneholde nærmere opplysninger om transaksjoner mellom nærstående parter, jf. rskl. § 3-9 
sml. IAS 24 Nærstående parter. Se også verdipapirforskriften § 5-3. 
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Selskapets aksjer skal i prinsippet være fritt omsettelige. Det bør 
derfor ikke vedtektsfestes noen form for omsetningsbegrensninger.

  
Kommentar

Utgangspunktet etter børsregelverket er at eventuelle vedtektsbestemmelser 
om styresamtykke, eierbegrensninger eller andre omsetningsbegrensninger 
bare kan benyttes hvis det foreligger skjellig grunn til det, og bruk av 
omsetningsbegrensningene ikke skaper forstyrrelse i markedet. Anbefalingen 
går lenger enn dette ved at det forutsettes at det ikke vedtektsfestes noen form 
for omsetningsbegrensninger.

Aksjer kan overdras fritt med mindre annet er bestemt i lov, selskapets vedtekter eller avtale 
mellom aksjeeierne, jf. asal. § 4-15. Dersom vedtektene forutsetter at erverv er betinget 
av samtykke eller at andre aksjeeiere skal ha forkjøpsrett, gjelder reglene i asal. § 4-16 til  
§ 4-23. Selskapets aksjer skal være fritt omsettelige, jf. børsforskriften § 6. Dersom selskapet 
er gitt skjønnsmessig adgang til å nekte samtykke til aksjeerverv eller anvende andre 
omsetningsbegrensninger, kan adgangen bare benyttes hvis det foreligger skjellig grunn, 
og anvendelsen ikke skaper forstyrrelser i markedet. Ved erverv av kvalifiserte eierandeler i 
finansinstitusjoner gjelder det regler om tillatelse. Se også lov 14. desember 1917 om erverv 
av vannfall mv. (industrikonsesjonsloven).

5. Fri omsettelighet
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Styret bør legge til rette for at flest mulig aksjeeiere kan utøve 
sine rettigheter ved å delta i selskapets generalforsamling, og at 
generalforsamlingen blir en effektiv møteplass for aksjeeiere og 
styret, blant annet ved å påse at:

•	 innkalling og saksdokumenter til generalforsamlingen, inkludert 
valgkomiteens innstilling er tilgjengelige på selskapets hjemmeside 
senest 21 dager før generalforsamlingen avholdes

•	saksdokumentene er utførlige nok til at aksjeeierne kan ta stilling til 
alle saker som skal behandles

•	påmeldingsfristen settes så nær møtet som mulig

•	styret og den som leder møtet legger til rette for at generalforsam-
lingen får mulighet til å stemme på hver enkelt av kandidatene til 
verv i selskapets organer

•	styret, valgkomiteen og revisor er til stede i generalforsamlingen

•	det foreligger rutiner som sikrer en uavhengig møteledelse i 
generalforsamlingen

Aksjeeiere som ikke kan være tilstede på generalforsamlingen bør gis 
anledning til å stemme. Selskapet bør:

•	gi informasjon om fremgangsmåten for å møte ved fullmektig

•	oppnevne en person som kan stemme for aksjeeierne som fullmektig

•	utarbeide fullmaktsskjema, som så vidt mulig, utformes slik at det 
kan stemmes over hver enkelt sak som skal behandles og kandidater 
som skal velges

6. Generalforsamling
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Kommentar

Innkalling
Allmennaksjeloven og generalforsamlingsforskriften oppstiller frist for inn-
kallingen, krav til innkallingens innhold og tilgjengeliggjøring av saksdoku-
menter. Etter allmennaksjeloven er fristen for innkalling til generalforsam-
ling 21 dager for noterte selskaper. Innkallingen skal bestemt angi de saker 
som skal behandles, og forslag til vedtektsendringer skal gjengis. Etter gene-
ralforsamlingsforskriften skal de dokumenter som skal legges frem på gene-
ralforsamlingen holdes tilgjengelig på selskapets internettsider senest fra den 
21. dagen før dagen for generalforsamlingen og frem til og med dagen for 
generalforsamlingen. I tillegg til lovgivningens krav bør selskapet på samme 
måte gjøre valgkomiteens innstilling tilgjengelig innen 21-dagers fristen.

Generalforsamlingsforskriften krever at innkalling og saksdokumenter 
gjøres tilgjengelig på selskapets internettsider uavhengig av om selskapet 
har benyttet lovens adgang til kun å gjøre saksdokumentene tilgjengelig på 
selskapets internettsider.

Anbefalingen om at generalforsamlingen bør få stemme over hver enkelt 
kandidat, gjelder for bedriftsforsamling, styre, valgkomité og eventuelle 
andre organer som generalforsamlingen velger medlemmer til. Anbefalingen 
innebærer ikke at man alltid må organisere skriftlige avstemninger.

Deltakelse uten tilstedeværelse
Loven åpner for flere fremgangsmåter for at aksjeeiere kan delta og stemme 
på generalforsamling uten å være tilstede. Forutsatt at lovgivningens krav 
til forsvarlig og sikker gjennomføring av generalforsamlingen, kontroll med 
stemmegivning og autentisering av avsender kan oppfylles, bør selskapet 
legge til rette for at aksjeeierne, som alternativ til å stemme ved møtende 
fullmektig, kan avgi stemme på én eller flere av følgende måter:

•	 at fullmakt kan legges frem ved bruk av elektronisk kommunikasjon

•	 at aksjeeierne kan delta ved bruk av elektroniske hjelpemidler, herunder 
avgi stemme elektronisk

•	 forutsatt at det er fastsatt i vedtektene, at aksjeeierne kan avgi stemme 
skriftlig, herunder elektronisk, i en periode før generalforsamlingen.
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Fullmaktsskjema utarbeidet av selskapet bør utformes på en slik måte at det 
kan stemmes over hver enkelt sak og kandidat. Videre bør det klart fremgå 
av fullmaktsskjemaet eller retningslinjer hvordan fullmektigen skal stemme 
dersom det ikke foreligger instruks på ett eller flere punkter, ved endring av 
forslag og nye forslag.

Styrets, valgkomiteens og revisors deltakelse
Styreleder og leder av bedriftsforsamlingen skal etter allmennaksjeloven være 
til stede på generalforsamlingen. Andre styremedlemmer har rett til å være 
til stede. Generalforsamlingen er hovedmøteplass for aksjeeiere og deres 
tillitsvalgte. Derfor bør hele styret være til stede på generalforsamlingen. 
Tilsvarende bør revisor være til stede. Det bør legges til rette for dialog med 
aksjeeierne på generalforsamlingen. 

Valgkomiteen bør likeledes være til stede på generalforsamlingen for å 
fremlegge sin innstilling og svare på spørsmål.

Møteledelse og protokoll
Etter allmennaksjeloven åpnes generalforsamlingen av bedriftsforsamlingens 
eller styrets leder eller den bedriftsforsamlingen/styret har utpekt. 
Generalforsamlingen velger møteleder. Vedtektene kan fastsette hvem som 
skal være møteleder. Den vedtektsfestede møteleder skal i tilfelle også åpne 
generalforsamlingen. Den som åpner generalforsamlingen, vil i praksis 
avklare spørsmål knyttet til stemmerett.

Etter anbefalingen bør styret legge opp til rutiner som sikrer en uavhengig 
møteledelse. Styret bør vurdere hvordan uavhengig møteledelse best kan 
ivaretas ut fra selskapets organisering og aksjeeierstruktur. Hvorvidt 
dette gjøres gjennom vedtektsbestemte ordninger, eller at den som åpner 
generalforsamlingen fremlegger konkrete forslag til en uavhengig møteleder, 
vil være opp til styret.

Det følger av allmennaksjeloven at generalforsamlingsprotokollen skal holdes 
tilgjengelig for aksjeeierne hos selskapet. Protokollen skal gjøres tilgjengelig 
på selskapets internettside innen 15 dager etter generalforsamlingen.
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Aksjeeier som er innført i aksjeeierregisteret, eller har meldt og godtgjort sitt erverv, og 
dette ikke hindres av vedtektsbestemmelser om samtykkekrav, forkjøpsrett, eller manglen-
de innføring i aksjeeierboken senest på registreringsdatoen, kan utøve aksjeeierrettigheter, 
herunder møte på generalforsamlingen, jf. asal. § 4-2 (1), jf. § 5-2. Dersom selskapet har inn-
ført registreringsdato i vedtektene etter asal. § 4-2 (3) avskjærer det mulighet for melding 
og godtgjøring av aksjeerverv. Asal. § 5-2 gir også rett til å møte med fullmektig og rådgiver. 
Skriftlig og datert fullmakt kan legges frem ved bruk av elektronisk kommunikasjon dersom 
det benyttes betryggende metode for å autentisere avsenderen. Innkallingsfristen i børsno-
terte selskaper er normalt 21 dager, med mindre lengre frist er fastsatt i vedtektene eller sel-
skapet har adgang til å sette kortere frist, jf. asal. § 5-11 b. For behandling av vedtektsfestede 
tiltak ved overtakelsestilbud gjelder særskilte innkallingsfrister, jf. vphl. § 6-17. I vedtektene 
kan det fastsettes at aksjeeiere som vil delta i generalforsamlingen, skal meddele dette til 
selskapet innen en frist som ikke kan utløpe tidligere enn 5 dager før møtet, jf. asal.§ 5-3.

Krav til innkallingens innhold følger av asal. § 5-10, § 5-11b, forskrift av 6. juli 2009 nr. 983 
(generalforsamlingsforskriften) § 2 og vphl. § 5-9 annet og tredje ledd (som også gjelder 
utenlandsk selskap med Norge som hjemstat). Selskapet skal senest fra den 21. dagen før 
generalforsamlingen ha visse opplysninger tilgjengelig på sine internettsider, jf. general-
forsamlingsforskriften § 3

Styreleder og daglig leder skal være tilstede på generalforsamlingen med mindre det 
foreligger gyldig forfall, jf. asal. § 5-5. Andre styremedlemmer kan være tilstede. Revisor 
skal møte når de saker som behandles er av en slik art at dette må anses som nødvendig, 
jf. asal. § 7-5. Generalforsamlingen åpnes av styrets leder eller den styret har utpekt, jf. asal.  
§ 5-12. Har selskapet bedriftsforsamling, åpnes generalforsamlingen av bedriftsforsamlin-
gens leder eller annen person utpekt av bedriftsforsamlingen. Er det fastsatt i vedtektene 
hvem som skal være møteleder, åpnes generalforsamlingen av møtelederen. Aksjeeiere 
som representerer mer enn en tjuedel av aksjekapitalen kan senest syv dager før general-
forsamlingen avholdes, kreve at tingretten utpeker den som skal åpne generalforsamlin-
gen, jf. asal. § 5-12 annet ledd.

Styret kan iht. asal. § 5-8 a, beslutte å åpne for elektronisk deltagelse og stemmegivning på 
generalforsamlingen. Loven stiller krav til at generalforsamlingen kan avholdes på en for-
svarlig måte, og at det foreligger systemer som sikrer at lovens krav til generalforsamling er 
oppfylt. Videre må systemene sikre at deltagelse og stemmegivning kan kontrolleres på en 
betryggende måte og at det benyttes betryggende metode for å autentisere avsenderen. 
Tilsvarende er det iht. asal. § 5-8 b adgang for i vedtektene å åpne for førtidig stemmegiv-
ning, skriftlig eller elektronisk, i en periode forut for generalforsamlingen. Forutsetningen er 
at det benyttes en betryggende metode for å autentisere avsenderen.

Selskapet skal innen 15 dager etter generalforsamlingen offentliggjøre utfallet av avstem-
ningene på generalforsamlingen på sine internettsider, jf. generalforsamlingsforskriften 
§ 4. Det skal straks offentliggjøres at generalforsamling er holdt, jf. Oslo Børs' "Løpende 
forplikter for børsnoterte selskaper" punkt 10.5.

Dersom selskapet plikter å ha revisjonsutvalg, skal revisjonsutvalgets uttalelse om forslaget 
til valg av revisor forelegges generalforsamlingen før valget, jf. asal. § 7-1.

95



24 EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE   

Selskapet bør ha en valgkomité, generalforsamlingen bør velge 
komiteens leder og medlemmer, og bør fastsette dens godtgjørelse.

Valgkomiteen bør ha kontakt med aksjeeiere, styremedlemmene og 
daglig leder i arbeidet med å foreslå kandidater til styret.

Valgkomité bør vedtektsfestes. Generalforsamlingen bør fastsette 
nærmere retningslinjer for valgkomiteen.

Valgkomiteen bør sammensettes slik at hensynet til aksjonær-
fellesskapets interesser blir ivaretatt. Flertallet i valgkomiteen bør 
være uavhengig av styret og øvrige ledende ansatte. Minst ett medlem 
av valgkomiteen bør ikke være medlem av bedriftsforsamlingen, 
representantskapet eller styret. Maksimalt ett medlem av valgkomi-
teen bør være styremedlem og bør da ikke stille til gjenvalg til styret. 
Daglig leder eller andre ledende ansatte bør ikke være medlem av 
komiteen.

Valgkomiteen foreslår kandidater til bedriftsforsamling og styre og 
honorarer for medlemmene av disse organer.

Valgkomiteens innstilling bør begrunnes.

Selskapet bør informere om hvem som er medlemmer av komiteen 
og legge til rette for at aksjeeierne kan foreslå kandidater overfor 
komiteen.

 

7. Valgkomité
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Kommentar

Ordningen med valgkomité er ikke lovregulert, og bør derfor vedtekts- 
festes.3 I vedtektene eller særskilte retningslinjer bør det fremgå hvordan 
valg av valgkomité skal forberedes, kriterier for valgbarhet, antall medlem-
mer, funksjonstid, honorar mv.

Ut fra valgkomiteens sentrale betydning bør godtgjørelsen til komiteens 
medlemmer bli tilpasset oppgavenes karakter og tidsbruk. 

Sammensetning
Anbefalingene om sammensetningen av valgkomiteen tar sikte på å balan-
sere forskjellige hensyn. På den ene siden vektlegges prinsipper om uavhen-
gighet og habilitet i forholdet mellom valgkomiteen og dem som skal velges. 
På den annen side er det tatt hensyn til å kunne nyttiggjøre den kunnskap 
tillitsvalgte med erfaring fra bedriftsforsamling og styre har om selskapet. 
Valgkomiteen bør også ha en sammensetning som reflekterer interessene til 
aksjonærfellesskapet.

Informasjon om hvem som er medlemmer av valgkomiteen bør legges ut på 
selskapets internettsider.

Det bør være uavhengighet mellom valgkomiteen og styret i selskapet. Det 
bør derfor ikke være styret som innstiller medlemmer til valgkomiteen. 
Valgkomiteens uavhengighet fra styret og ledelsen i selskapet tilsier at inn-
stilling av medlemmer til valgkomiteen overfor generalforsamlingen bør 
foretas av valgkomiteen selv. 

Selskapet bør i sine retningslinjer for valgkomité etablere regler for rotasjon 
av komiteens medlemmer, for eksempel slik at den som har sittet lengst i 
valgkomiteen, byttes ut med visse mellomrom.

Valgkomiteens arbeid
Valgkomiteens leder har hovedansvar for komiteens arbeid.

Valgkomiteen bør sikre at den har tilgang til nødvendig kompetanse i for-
hold til de oppgaver komiteen har ansvar for. Valgkomiteen bør ha anled-

3 Valgkomité er ikke regulert i allmennaksjeloven og er et frivillig ”organ”. For finansinsti- 
 tusjoner er det gitt særlige regler om valgkomiteer.
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ning til å trekke på ressurser i selskapet, eller hente råd og anbefalinger fra 
kilder utenfor selskapet.

Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen bør også redegjøre for 
hvordan den har arbeidet.

Valgkomiteen bør vurdere behov for endringer i styrets og valgkomiteens 
sammensetning. For å ha et best mulig grunnlag for sine vurderinger, bør 
komiteen kontakte styremedlemmene og daglig leder (samt medlemmer av 
eventuell bedriftsforsamling). Videre bør valgkomiteen konsultere relevante 
aksjeeiere for forslag til kandidater samt for forankring av innstillingen. 
Styrets evalueringsrapport (jf. punkt 9 om styrets arbeid), bør behandles 
særskilt av valgkomiteen.

Innstillingen bør begrunne hvordan den ivaretar aksjeeierfellesskapets og 
selskapets behov, jf. punkt 8 om bedriftsforsamlingens og styrets sammen-
setning.

Begrunnelsen bør således inkludere informasjon om kandidatenes kompe-
tanse, kapasitet og uavhengighet. Informasjon om kandidatene bør omfatte 
alder, utdannelse og yrkesmessig erfaring. Det bør opplyses om eierinte-
resser i selskapet, om eventuelle oppdrag for selskapet og om vesentlige 
posisjoner eller oppdrag i andre selskaper og organisasjoner. Ved forslag 
om gjenvalg av styremedlemmer, bør innstillingen også gi opplysninger om 
hvor lenge kandidaten har vært styremedlem i selskapet og om deltagelse i 
styremøtene. 

Omfatter innstillingen også kandidater til valgkomiteen, bør den inneholde 
relevant informasjon om disse kandidatene.

Innstillingen bør i samsvar med punkt 6 gjøres tilgjengelig innen 21-dagers 
fristen for innkalling til generalforsamlingen.

Aksjeeierne bør ha mulighet til å sette frem forslag overfor valgkomiteen 
om kandidater til styreverv og andre verv på en enkel måte, for eksempel via 
selskapets hjemmeside. Det bør fremgå når slike forslag bør være fremsatt 
for at valgkomiteen skal kunne ta dem i betraktning. 
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I selskaper som har bedriftsforsamling bør den sammensettes med sikte 
på bred representasjon fra selskapets aksjeeiere.

Styret bør sammensettes slik at det kan ivareta aksjonærfellesskapets 
interesser og selskapets behov for kompetanse, kapasitet og mangfold. 
Det bør tas hensyn til at styret kan fungere godt som et kollegialt organ.

Styret bør sammensettes slik at det kan handle uavhengig av særinte-
resser. Flertallet av de aksjeeiervalgte medlemmene bør være uavhen-
gige av ledende ansatte og vesentlige forretningsforbindelser. Minst to 
av de aksjeeiervalgte medlemmene bør være uavhengige av selskapets 
hovedaksjeeiere.

Ledende ansatte bør ikke være medlem av styret. Dersom ledende an-
satte er styremedlem, bør det begrunnes og få konsekvenser for organi-
seringen av styrets arbeid, herunder bruk av styreutvalg for å bidra til en 
mer uavhengig forberedelse av styresaker, jf. punkt 9.

Styrets leder bør velges av generalforsamlingen hvis allmennaksjeloven 
ikke krever at vedkommende skal velges av bedriftsforsamlingen eller 
av styret, som følge av en avtale om at selskapet ikke skal ha bedrifts-
forsamling.

Styremedlemmer bør ikke velges for mer enn to år av gangen.

I årsrapporten bør styret opplyse om deltagelse på styremøtene og om 
forhold som kan belyse styremedlemmenes kompetanse. I tillegg bør 
det opplyses hvilke styremedlemmer som vurderes som uavhengige.

Styremedlemmer bør oppfordres til å eie aksjer i selskapet.

 
Kommentar

Bedriftsforsamlingens sammensetning
I selskaper med mer enn 200 ansatte skal det som hovedregel velges en 
bedriftsforsamling med tolv medlemmer. Aksjeeierne i generalforsamling 
velger 2/3 av medlemmene i bedriftsforsamlingen. 1/3 velges av og blant 
de ansatte. De aksjeeiervalgte representantene i bedriftsforsamlingen er  

8. Bedriftsforsamling og styre, sammensetning og uavhengighet 
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aksjeeiernes representanter i forbindelse med styrevalg. Bedriftsforsamlin-
gen skal dessuten føre tilsyn med styrets og daglig leders forvaltning av sel-
skapet. En bred forankring av de aksjeeiervalgte medlemmene blant aksje-
eierne er derfor viktig for å sikre aksjonærfellesskapets interesser. Det kan 
inngås en avtale mellom de ansatte og selskapet om at selskapet ikke skal ha 
bedriftsforsamling. De ansatte får da en utvidet rett til å velge medlemmer 
til styret. De fleste av bedriftsforsamlingens oppgaver overføres da til styret, 
herunder valg av styrets leder. Finansforetak kan ha et organ som tilsvarer 
bedriftsforsamlingen.

Anbefalingen tar ikke stilling til om et selskap bør ha bedriftsforsamling. 
Selskaper som etter avtale med de ansatte eller vedtak i Bedriftsdemokrati-
nemnda ikke har bedriftsforsamling, bør opplyse om dette. 

For allmennaksjeselskaper er utgangspunktet at det er aksjeeierne som vel-
ger styremedlemmene. Det fremgår ovenfor at selskaper kan ha bedrifts-
forsamling (eller tilsvarende organ i finansforetak) som velger styremed-
lemmene og at de ansatte i selskapet eller i konsernet i noen tilfeller velger 
noen av styremedlemmene. I allmennaksjeloven er det dessuten adgang til 
å overføre rett til å velge styremedlemmer til andre. Denne adgangen bør 
selskapene ikke benytte.

Styrets sammensetning
I tillegg til at styret må ha den nødvendige kompetanse, må styret også ha 
kapasitet til å utføre sine oppgaver. I praksis betyr det at styremedlemmene 
hver for seg må ha tilstrekkelig tid til å utføre styrevervet. Eksempelvis kan 
et stort antall styreverv være til hinder for at et styremedlem har den kapa-
sitet som er nødvendig for å være styremedlem i ett konkret selskap. Blant 
annet ettersom ulike styreverv kan forutsette ulik ressursbruk, er det ikke 
hensiktsmessig å sette en absolutt grense for antall styreverv. Styremedlem-
mer med mange styreverv bør løpende vurdere risikoen for interessekonflik-
ter i forhold til andre styreverv.

Samlet bør styret representere et mangfold med hensyn til bakgrunn og 
kompetanse for å bidra til godt styrearbeid. I denne forbindelse bør hen-
synet til en balansert kjønnsrepresentasjon iakttas. Styret som kollegialt 
organ har ansvaret for å balansere ulike interesser med sikte på å fremme 
verdiskapingen i selskapet. Styret bør sammensettes av personer med vilje 
og evne til å samarbeide.
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Styrets uavhengighet
Ved utøvelsen av styrets oppgaver er det viktig at styret, i samsvar med all-
mennaksjeloven, opptrer som et kollegialt organ. Styremedlemmene skal ikke 
opptre som individuelle representanter for ulike aksjeeiere, aksjeeiergruppe-
ringer eller andre interessegrupper. For å bidra til aksjemarkedets tillit til 
styrets uavhengighet, bør minst to av styremedlemmene være uavhengige av 
selskapets hovedaksjeeiere. Et slikt prinsipp er særlig viktig i selskaper med 
en eller flere kontrollerende aksjeeiere som i praksis kan avgjøre et styrevalg.

Flertallet av de aksjeeiervalgte medlemmene bør være uavhengige av ledende 
ansatte og selskapets vesentlige forretningsforbindelser. Det er viktig at styret 
er slik sammensatt at det kan vurdere ledende ansatte og vesentlige avtaler 
som inngås av selskapet på uavhengig grunnlag.

Det bør legges vekt på at styret har tilstrekkelige forutsetninger til å foreta 
selvstendige vurderinger av ledelsens saksfremlegg og selskapets virksomhet.

Generelt vil et styremedlem kunne defineres som uavhengig når vedkom-
mende ikke har forretningsmessige, familiære eller andre relasjoner som må 
antas å kunne påvirke vedkommendes vurderinger og beslutninger. Det er 
vanskelig å gi en uttømmende oversikt over hvilke forhold som påvirker et 
styremedlems uavhengighet. Ved vurderingen av om et styremedlem er uav-
hengig av selskapets ledelse eller vesentlige forretningsforbindelser, bør det 
blant annet legges vekt på at vedkommende ikke

•	 har vært ansatt i en ledende stilling i selskapet (eventuelt konsernet) de 
siste fem år

•	 mottar annen godtgjørelse enn styrehonoraret fra selskapet (gjelder ikke 
eventuelle pensjonsutbetalinger)

•	 har eller representerer forretningsmessige relasjoner med selskapet

•	 har resultatavhengig styrehonorar eller opsjoner i selskapet

•	 har kryssrelasjoner med ledende ansatte, andre styremedlemmer eller an-
dre tillitsvalgte for aksjeeierne

•	 har vært partner eller ansatt i selskapets nåværende revisjonsselskap i 
løpet av de siste 3 år

Ovennevnte momenter kan også være relevante i forhold til vurderingen av 
om et styremedlem er uavhengig av selskapets hovedaksjeeiere. Vurderingen 
gjøres ut fra styremedlemmets eventuelle forhold til hovedaksjonæren, ikke 
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selskapet. Når det legges så stor vekt på uavhengighet i styret, er hensikten 
å ivareta aksjonærfellesskapets interesser. I selskaper med spredt eierskap 
er hensikten primært å unngå at ledende ansatte blir for dominerende i 
forhold til aksjonærfellesskapet. I selskaper med kontrollerende aksjeeiere er 
hensikten primært å beskytte minoritetsaksjonærer.

Daglig leder som styremedlem
Etter allmennaksjeloven kan daglig leder ikke være styremedlem. Etter 
anbefalingen bør verken daglig leder eller andre ledende ansatte være 
medlem av styret.

Valgperiode og tjenestetid
Selv om loven åpner for at styremedlemmer kan velges for inntil fire år, 
anbefales det ikke at valgperioden skal være mer enn to år. Forhold knyttet 
til både selskapets behov og uavhengighetskravet kan endres i løpet av en to 
års periode. Aksjeeierne (eventuelt bedriftsforsamlingen) bør derfor foreta 
en vurdering av hvert enkelt aksjeeiervalgt styremedlem minst hvert annet 
år. Ved gjenvalg må hensynet til kontinuitet veies opp mot behovet for 
fornyelse og uavhengighet. Ved lang sammenhengende tjenestetid i styret 
bør det vurderes hvorvidt det aktuelle styremedlemmet fortsatt kan anses 
uavhengig av selskapets ledelse. Rekruttering til styret bør foregå slik at 
ikke alle styremedlemmer skiftes samtidig.

Informasjon om styremedlemmer 
Sentral informasjon om styremedlemmene som deres kompetanse, uavhen-
gighet og deltagelse på styremøter, bør fremgå av årsrapporten. Informasjon 
om styremedlemmene bør omfatte alder, utdannelse og yrkesmessig erfaring. 
Det bør opplyses om hvor lenge de har vært styremedlem i selskapet. Om 
eventuelle oppdrag for selskapet og om vesentlige oppdrag i andre selskaper 
og organisasjoner. Fullstendig informasjon om kandidater til styret (gjenvalg 
og nyvalg), bør gjøres tilgjengelig innen 21-dagers fristen for innkalling til 
generalforsamling, jf. anbefalingen punkt 6 og 7.

Styremedlemmers aksjeeie
Det at styremedlemmer eier aksjer i selskapet, kan bidra til økt økonomisk 
fellesskap mellom aksjeeierne og styremedlemmene. Samtidig må aksjeei-
ende styremedlemmer utvise varsomhet i forhold til å bidra til kortsiktige 
disposisjoner fra selskapets side som ikke tjener fellesskapet også over tid.
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I selskap med bedriftsforsamling velges styrets medlemmer av denne, jf. asal. § 6-37. 
Dersom det etter avtale med de ansatte ikke skal være bedriftsforsamling i et selskap med 
mer enn 200 ansatte, overføres en del av bedriftsforsamlingens oppgaver til styret, herunder 
valg av styrets leder, jf. asal. § 6-1 andre ledd, § 6-37 fjerde ledd og § 6-12 femte ledd. Når 
selskapet ikke har bedriftsforsamling, har de ansatte rett til å velge styremedlemmer etter 
bestemmelsene i asal. § 6-4. Begge kjønn skal være representert i selskapets styre etter 
reglene i asal. § 6-11a. Minst halvparten av styrets medlemmer skal være statsborgere i og 
bosatt i EØS-stat med mindre departementet gjør unntak, jf. asal. § 6-11. Styremedlemmer 
velges for to år hvis ikke annet er fastsatt i vedtektene, jf. asal § 6-6.

I følge ”Opptaksregler for aksjer på Oslo Børs” pkt. 2.3.6 må minst to av de aksjeeiervalgte 
styremedlemmene være uavhengige av selskapets daglige ledelse, vesentlige 
forretningsforbindelser og selskapets større aksjeeiere. Videre er det et krav at representanter 
fra den daglige ledelse ikke kan være medlem av styret. Oslo Børs kan i særlige tilfeller gjøre 
unntak fra disse kravene.

Styrets leder velges av styret når styrelederen ikke er valgt av generalforsamlingen, jf. asal. 
§ 6-1. Har selskapet bedriftsforsamling, skal bedriftsforsamlingen velge styrets leder, jf. asal. 
§ 6-37 første ledd. Er det i medhold av allmennaksjeloven avtalt at selskapet ikke skal ha 
bedriftsforsamling, må styret velge styrelederen, jf. asal. § 6-1 andre ledd.

Daglig leder kan ikke være medlem av styret, jf. asal. § 6-1 tredje ledd.

Styremedlemmer tjenestegjør i to år, jf. asal. § 6-6. I vedtektene kan tjenestetiden settes 
kortere eller lengre, men ikke til mer enn fire år.

Etter revisorloven (revl.) § 4-2 første ledd, jf. § 4-1 annet ledd nr. 4 kan ingen være ansvarlig 
revisor når andre revisorer eller ledende ansatte i revisjonsselskapet, eller medlemmer eller 
varamedlemmer i revisjonsselskapets styrende organer, er medlem eller varamedlem av 
den revisjonspliktiges styrende organer.
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Styret bør fastsette en årlig plan for sitt arbeid med særlig vekt på mål, 
strategi og gjennomføring.

Styret bør fastsette instrukser for styret og for den daglige ledelsen 
med særlig vekt på klar intern ansvars- og oppgavefordeling.

For å sikre en mer uavhengig behandling av saker av vesentlig karakter 
hvor styreleder selv er eller har vært aktivt engasjert, bør annet 
styremedlem lede diskusjonen i slike saker.

Større selskaper skal etter allmennaksjeloven ha revisjonsutvalg. 
Det samlede styret bør ikke fungere som selskapets revisjonsutvalg. 
Mindre selskaper bør vurdere etablering av revisjonsutvalg. I tillegg 
til lovens krav om revisjonsutvalgets sammensetning mv. bør flertallet 
av medlemmene i utvalget være uavhengig av virksomheten.

Styret bør også vurdere bruk av kompensasjonsutvalg for å bidra til 
grundig og uavhengig behandling av saker som gjelder godtgjørelse 
til ledende ansatte. Slikt utvalg bør bestå av styremedlemmer som er 
uavhengige av ledende ansatte.

Styret bør informere om eventuell bruk av styreutvalg i årsrapporten.

Styret bør evaluere sitt arbeid og sin kompetanse årlig.

 
Kommentar

Styrets oppgaver
Etter allmennaksjeloven har styret det overordnede ansvaret for 
forvaltningen av selskapet og for å føre tilsyn med den daglige ledelsen og 
selskapets virksomhet.

Med styrets forvaltningsansvar menes blant annet ansvaret for å organisere 
virksomheten på en forsvarlig måte, ansvaret for å fastsette planer og 
budsjetter for selskapets virksomhet, ansvaret for å holde seg orientert om 
selskapets økonomiske stilling og at dets virksomhet, formuesforvaltning og 
regnskaper er gjenstand for betryggende kontroll.

9. Styrets arbeid
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Styret bør lede selskapets strategiske planlegging, og gjøre vedtak som 
danner grunnlag for selskapets daglige ledelse til å forberede og gjennomføre 
investeringer og strukturelle tiltak. Strategien bør vurderes jevnlig. 

Styreinstruks
I selskaper hvor styremedlemmer er valgt av og blant de ansatte, skal styret 
etter loven fastsette en styreinstruks med nærmere regler om styrets arbeid 
og saksbehandling som regulerer hvilke saker som skal styrebehandles. Slik 
instruks bør fastsettes uavhengig av om ansatte er representert i styret.

Instruks for daglig ledelse
Instruksen for den daglige ledelsen bør klargjøre de plikter, fullmakter og 
ansvar som daglig leder har etter de regler som gjelder for virksomheten. 
Daglig leder har et særlig ansvar for at styret mottar presis, relevant og 
tidsriktig informasjon som er tilstrekkelig for at styret skal kunne utføre 
sine oppgaver.

Finansiell rapportering
Når det gjelder styrets finansielle rapportering, er kravene regulert i lover 
og forskrifter. I forbindelse med regnskapsbehandlingen kan styret be om at 
daglig leder og finans-/økonomidirektør bekrefter overfor styret at det for-
slag til årsregnskap som styret anbefales å avgi, er utarbeidet i samsvar med 
god regnskapsskikk, at all informasjon stemmer med de faktiske forhold i 
selskapet og at ingenting av vesentlig betydning er utelatt i rapporteringen.

Styreleder
Etter allmennaksjeloven har styrelederen først og fremst oppgaver i forbindelse 
med å sikre at styret fungerer godt og at det oppfyller sine forpliktelser. Sty-
relederen har imidlertid også visse oppgaver i forhold til generalforsamlingen.

Styresakene forberedes av daglig leder i samråd med styrets leder, som også le-
der styremøtene. I praksis har styrelederen et særlig ansvar for at styrets arbeid 
er godt organisert og drives effektivt. Styrelederen bør oppmuntre til åpen og 
konstruktiv debatt i styret. Styrelederen bør være særlig oppmerksom på beho-
vet for at styremedlemmer er faglig oppdatert i forhold til de krav som må stil-
les til et kvalitativt godt styrearbeid og ta nødvendige initiativ i den forbindelse. 
Det kan blant annet være introduksjonsprogram for nye styremedlemmer og 
regelmessige faglige oppdateringer med relevans til selskapets virksomhet.

For å sikre uavhengig behandling, bør annet styremedlem lede styrets behand-
ling i saker av vesentlig karakter hvor styreleder selv er eller har vært aktivt 
engasjert, for eksempel i forhandlinger om fusjon, oppkjøp etc. Dette gjelder 
selv om styreleder ikke er inhabil etter allmennaksjeloven § 6-27.
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Styreutvalg
Internasjonalt går utviklingen i retning av mer utstrakt bruk av styreutvalg 
og at styret skal informere om bruk av styreutvalg, deres mandat, sammen-
setning og arbeidsprosesser. Bruken av styreutvalg kan i mange land sees i 
sammenheng med at styringsmodellen er annerledes enn den norske.

Etter norsk lov har styret et felles ansvar for de beslutninger som fattes. Der-
som styreutvalg benyttes, må disse betraktes som saksforberedende, hvor 
de endelige beslutninger fattes i styret. Vesentlig informasjon som blir kjent 
for styreutvalget, bør også formidles til øvrige styremedlemmer. Dersom 
ledende ansatte er styremedlem, bør selskapet opprette et revisjonsutvalg 
og kompensasjonsutvalg for å sikre en mest mulig uavhengig behandling i 
styret, jf. punkt 8.

Allmennaksjeloven og børsforskriften oppstiller krav om etablering av re-
visjonsutvalg for store selskaper. Selskaper bør ikke benytte den adgang 
lov og forskrift gir til å bestemme at det samlede styret skal fungere som 
selskapets revisjonsutvalg. Også mindre foretak bør vurdere å etablere re-
visjonsutvalg. Ved vurderingen av uavhengigheten til revisjonsutvalgets 
medlemmer kan det tas utgangspunkt i kriteriene i kommentaren ”Styrets 
uavhengighet” i punkt 8. Utover lovgivningens krav bør flertallet av med-
lemmene i utvalget være uavhengig av virksomheten. Valgkomiteen bør i 
sin innstilling til styrevalg opplyse om hvilke styremedlemmer som oppfyller 
kravene til uavhengighet og kompetanse til å sitte i revisjonsutvalget. For 
enkelte selskaper innen finanssektoren oppstiller spesiallovgivningen sær-
lige regler om revisjonsutvalg.

Et kompensasjonsutvalgs oppgaver vil naturlig være å forberede

•	 retningslinjer for, og saker om, godtgjørelse for ledende ansatte
•	 andre vesentlige personalrelaterte forhold for ledende ansatte 

Hvis det etableres styreutvalg, bør styret fastsette instruks for disse. Styreut-
valgene bør ha anledning til å trekke på ressurser i selskapet, eller hente råd 
og anbefalinger fra kilder utenfor selskapet.

Styrets egenevaluering
Styrets egenevaluering av sin virksomhet og kompetanse bør inkludere en 
vurdering av styrets sammensetning og måten styret fungerer på både individuelt 
og som gruppe i forhold til de mål som er satt for arbeidet. Rapporten vil kunne 
bli grundigere hvis den ikke lages for det formål at den skal offentliggjøres. 
Den bør imidlertid gjøres tilgjengelig for valgkomiteen. Styret bør vurdere å 
benytte en ekstern person til å fasilitere styrets egenevaluering.
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Regler om styrets forvaltning av selskapet og styrets tilsynsansvar fremgår først og fremst 
av asal. § 6-12 og § 6-13. Etter asal. § 6-23 skal styret i selskaper hvor deler av styrets med-
lemmer er valgt av og blant de ansatte, fastsette styreinstruks som gir nærmere regler om 
styrets arbeid og saksbehandling. Ifølge loven skal instruksen blant annet inneholde regler 
om hvilke saker som skal styrebehandles og daglig leders arbeidsoppgaver og plikter over-
for styret. Instruksen skal også inneholde regler for innkalling og møtebehandling.

Styret skal sørge for forsvarlig organisering av virksomheten, fastsette planer og budsjetter 
for selskapets virksomhet og påse at virksomheten, regnskap og formuesforvaltning er 
gjenstand for betryggende kontroll, jf. asal. § 6-12.

Styret er et kollegialt organ. Asal. §§ 6-19 flg. inneholder nærmere regler om forberedelse 
av saker, samt styrets saksbehandling og vedtak. 

Etter asal. § 6-19 (3) skal styrebehandlingen ledes av styrets leder. Styreleder har dermed 
rett og plikt til å delta i styrets behandling av saker, med mindre vedkommende har gyldig 
forfall eller er inhabil. Asal. § 6-27 har bestemmelser om styremedlemmers inhabilitet. Styret 
kan ikke foreta noe som er egnet til å gi visse aksjeeiere eller andre en urimelig fordel på 
andre aksjeeieres eller selskapets bekostning, jf. asal. § 6-28.

Etter asal. § 6-13 kan styret fastsette instruks for den daglige ledelse. Den daglige ledelse 
omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller stor betydning, jf. asal. 
§ 6-14. Daglig leder skal minst hver måned, i møte eller skriftlig, gi styret underretning om 
selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling, jf. asal. § 6-15. Daglig leder forbereder 
saker som skal behandles av styret i samråd med styrets leder, jf. asal. § 6-21.

Etter rskl. § 3-5 skal årsregnskapet undertegnes av samtlige styremedlemmer og daglig 
leder. Erklæringer i årsrapport og halvårsrapporter skal underskrives av styrets medlemmer 
og daglig leder, jf. vphl. § 5-5 og § 5-6 og verdipapirforskriften § 5-2.

Regler om plikt til å etablere revisjonsutvalg for norske allmennaksjeselskaper følger av 
asal. § 6-41 (1). For andre selskaper med omsettelige verdipapirer notert på norsk regulert 
marked vil tilsvarende krav om revisjonsutvalg følge av børsforskriften § 1 (2). Etter asal. § 
6-42 (3) kan det i vedtektene fastsettes at det samlede styret skal fungere som selskapets 
revisjonsutvalg dersom styret til enhver tid oppfyller kravene etter første ledd annet punk-
tum og annet ledd. Etter asal. § 6-41 (2) kreves det ikke etablering av revisjonsutvalg for 
selskaper som faller under gitte terskler. I slike mindre selskaper skal styret utføre oppga-
vene som etter hovedregelen er tillagt revisjonsutvalget. Styreleder som er ledende ansatt 
i selskapet kan da ikke delta i møter hvor styret utfører revisjonsutvalgets oppgaver. For 
finansinstitusjoner gjelder det egne regler for revisjonsutvalg.

Asal. § 6-42 har bestemmelser om valg av revisjonsutvalgets medlemmer, herunder om 
uavhengighet og kompetanse.

Asal. § 6-43 fastsetter revisjonsutvalgets oppgaver. Revisjonsutvalgets uttalelse om eventu-
elt forslag til valg av revisor skal forelegges generalforsamlingen før valget, jf. asal. § 7-1 (1).

En oversikt over regelverket som omhandler revisjonsutvalg er gitt i børssirkulærene 4/2009 
og 2/2011.
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Styret skal påse at selskapet har god intern kontroll og hensiktsmessige 
systemer for risikostyring i forhold til omfanget og arten av selskapets 
virksomhet. Internkontrollen og systemene bør også omfatte selskapets 
verdigrunnlag og retningslinjer for etikk og samfunnsansvar.

Styret bør årlig foreta en gjennomgang av selskapets viktigste risiko-
områder og den interne kontroll.

 
Kommentar

Styrets ansvar og formål
Anbefalingen om risikostyring og intern kontroll er en presisering av styrets 
tilsynsansvar.

Formålet med risikostyring og intern kontroll er å håndtere, ikke eliminere, 
risikoer knyttet til vellykket virksomhetsutøvelse, og å styrke kvaliteten på 
den finansielle rapporteringen. Effektiv risikostyring og god intern kontroll 
bidrar til å sikre aksjeeiernes investeringer og selskapets eiendeler.

Intern kontroll omfatter retningslinjer, prosesser, oppgaver, adferd og an-
dre forhold som

•	 legger til rette for målrettet og effektiv virksomhet i selskapet og som 
gjør det mulig å håndtere forretningsrisiko, operasjonell risiko, risiko for 
overtredelse av lover og forskrifter samt annen risiko som er av betyd-
ning for oppnåelse av selskapets forretningsmål

•	 bidrar til å sikre kvaliteten på intern og ekstern rapportering

•	 bidrar til å sikre at selskapet opererer i samsvar med relevante lover, for-
skrifter og interne retningslinjer for virksomheten, herunder selskapets 
verdier og retningslinjer for etikk og samfunnsansvar.

10. Risikostyring og intern kontroll
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Styret må selv danne seg en oppfatning om selskapets interne kontroll, ba-
sert på informasjon som blir forelagt styret. Rapporteringen fra ledelsen 
til styret bør gi en balansert fremstilling av alle risikoer av betydning, og 
hvordan internkontrollsystemet håndterer disse risikoene.

Internkontrollsystemet skal minst omfatte organiseringen og gjennomførin-
gen av selskapets finansielle rapportering. I selskaper med internrevisjon må 
det være etablert et system for at styret kan motta rapporter regelmessig og 
ellers ved behov. Hvis et selskap ikke har en slik separat internrevisjon, må 
det vurderes særskilt hvordan slik informasjon kan tilflyte styret.

De etiske retningslinjene bør gi anvisning om hvordan ansatte kan kommu-
nisere forhold knyttet til ulovlig eller uetisk adferd fra selskapets side til sty-
ret. Klare retningslinjer for intern kommunikasjon vil redusere muligheten 
for at selskapet kommer i situasjoner som kan skade selskapets omdømme 
eller finansielle situasjon.

Styrets årlige gjennomgang

Styrets årlige gjennomgang av risikoområder og internkontrollsystemet bør 
omfatte forhold som er tatt opp i rapporter til styret gjennom året, og even-
tuell tilleggsinformasjon som er nødvendig for å sikre at styret har tatt i 
betraktning alle forhold knyttet til selskapets interne kontroll.

Gjennomgangen bør ta for seg
•	 endringer i forhold til forrige års gjennomgang knyttet til art og omfang 

av risikoer av betydning, og selskapets evne til å tilpasse seg virksomhets-
endringer og eksterne endringer;

•	 omfanget av og kvaliteten på ledelsens løpende oppfølging av risikoer og 
internkontrollsystem, og dersom det er relevant, internrevisjonens arbeid;

•	 omfang og hyppighet av ledelsens rapportering til styret om resultatene av 
denne oppfølgingen, som gjør det mulig for styret å foreta en samlet vur-
dering av kontrolltilstanden i selskapet og hvordan risikoene håndteres;

•	 tilfeller av betydelig kontrollsvikt eller svakheter som er avdekket i løpet 
av året, og om de har hatt, kunne ha hatt eller vil kunne ha betydelig 
innvirkning på selskapets økonomiske resultat eller stilling, og hvordan 
selskapets eksterne rapporteringsprosess fungerer. 
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Styrets rapportering
Styret skal etter loven gi en beskrivelse av hovedelementene i systemene 
for internkontroll og risikostyring knyttet til prosessen ved regnskapsrap-
portering. Denne beskrivelsen bør inneholde tilstrekkelig og overordnet 
informasjon som gjør det mulig for aksjeeierne å forstå hvordan internkon-
trollsystemet er organisert. Beskrivelsen bør relateres til hovedområdene 
for den interne kontrollen knyttet til finansiell rapportering. Dette omfatter 
kontrollmiljøet, risikovurdering, kontrollaktiviteter, informasjon og kom-
munikasjon og oppfølging.

Dersom selskapet anvender et etablert rammeverk for intern kontroll, 
bør dette angis. Eksempel på dette kan være Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commissions (COSO) rammeverk for 
risikostyring og intern kontroll.

Styrets oppgaver og ansvar når det gjelder forvaltning av og tilsyn med selskapet, fremgår 
blant annet av asal. §§ 6-12 og 6-13.

Redegjørelsen for foretaksstyring skal etter rskl. § 3-3b annet ledd inneholde en beskrivelse 
av hovedelementene i foretakets (herunder konsernets) systemer for internkontroll og risiko-
styring knyttet til regnskapsrapporteringsprosessen.

110



39 EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE   

Styremedlemmers godtgjørelse fastsettes av generalforsamlingen (eventuelt bedriftsforsam-
lingen), jf. asal. § 6-10.

Et styremedlem må ikke i anledning av rettshandel for selskapet, ta imot godtgjørelse fra 
andre enn selskapet, jf. asal. § 6-17. Samlet godtgjørelse og andre fordeler til de enkelte styre-
medlemmer skal opplyses i noter til årsregnskapet, jf. rskl. § 7-31b og § 7-32 samt i prospekter 
ved tilbud om tegning eller kjøp eller opptak til notering av omsettelige verdipapirer på norsk 
regulert marked, jf. verdipapirforskriften § 7-13, sml. Kommisjonsforordning (EF) nr. 809/2004 
vedlegg 1 punkt 15 og 17.2.

Godtgjørelsen til styret bør reflektere styrets ansvar, kompetanse, tids-
bruk og virksomhetens kompleksitet.

Godtgjørelse til styret bør ikke være resultatavhengig. Opsjoner bør 
ikke utstedes til styremedlemmer.

Styremedlemmer, eller selskaper som de er tilknyttet, bør ikke påta seg 
særskilte oppgaver for selskapet i tillegg til styrevervet. Dersom de like-
vel gjør det, bør hele styret være informert. Honorar for slike oppgaver 
bør godkjennes av styret.

Dersom det har vært gitt godtgjørelser utover vanlig styrehonorar, bør 
det spesifiseres i årsrapporten.

 
Kommentar
Godtgjørelsen til styremedlemmene fastsettes av generalforsamlingen. Styre-
medlemmer bør oppfordres til å eie aksjer i selskapet, jf. anbefalingen punkt 
8. I denne forbindelse bør det vurderes å forutsette at deler av styrehonoraret 
investeres i aksjer til markedskurs.

Styret bør ikke delta i insentiv- eller opsjonsprogrammer som måtte være laget 
for ledende ansatte og øvrige medarbeidere fordi dette vil kunne svekke styrets 
uavhengighet.

11. Godtgjørelse til styret
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Styrets leder bør godtgjøres særskilt. For styremedlemmer som deltar i styreut-
valg, bør tilleggsgodtgjørelse vurderes.

Anbefalingen om at styremedlemmer ikke bør ha tilleggsoppgaver for selska-
pet, er begrunnet med behovet for at styremedlemmene skal være uavhengig i 
forhold til den daglige ledelsen.

I årsrapporten skal det redegjøres for alle elementer av godtgjørelse til hvert 
enkelt styremedlem, jf. opplysningskravene i regnskapsloven.
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Styret utarbeider retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte i 
henhold til loven. Retningslinjene fremlegges for generalforsamlingen. 
Styrets erklæring om lederlønn bør være et eget saksdokument til 
generalforsamlingen. Det bør være klart angitt hvilke retningslinjer 
som skal være veiledende for styret og hvilke som eventuelt skal være 
bindende. Generalforsamlingen bør stemme separat over hver av 
retningslinjene.

Retningslinjene for fastsettelse av godtgjørelse til ledende ansatte bør 
angi hovedprinsippene for selskapets lederlønnspolitikk. Retningslinjene 
bør bidra til sammenfallende interesser mellom aksjeeierne og ledende 
ansatte.

Resultatavhengig godtgjørelse til ledende ansatte i form av opsjons-, 
bonusprogrammer eller lignende, bør knyttes til verdiskaping for 
aksjeeierne eller resultatutvikling for selskapet over tid. Slike ordninger, 
herunder opsjonsordninger, bør være prestasjonsrettede og forankret i 
målbare forhold som den ansatte kan påvirke. Det bør settes et tak på 
resultatavhengig godtgjørelse.

 
 
Kommentar
Retningslinjer 
Allmennaksjeloven har regler om den lederlønnserklæringen som 
styret skal utarbeide og om generalforsamlingens behandling av den. 
Lederlønnserklæringen bør være klar, forståelig og spesifikk.

Lederlønnserklæringen som skal behandles av generalforsamlingen bør 
være lett tilgjengelig for aksjeeierne. Erklæringen bør derfor være utformet 
i et eget dokument, som inngår blant de saksdokumentene som skal finnes 
på selskapets hjemmeside, jf. kapittel 6.

Generalforsamlingens vedtak om retningslinjene i erklæringen om lederlønn 
er veiledende for styret, unntatt de som eventuelt gjelder aksjeverdibasert 
godtgjørelse, som er bindende. Erklæringen bør derfor skjelne klart mellom 
de to delene av retningslinjer, slik at aksjeeierne kan ta stilling til dem i to 
separate avstemninger.

12. Godtgjørelse til ledende ansatte
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Retningslinjene for fastsettelse av godtgjørelse til ledende ansatte kan 
eksempelvis synliggjøre hvordan valget av kriterier for resultatavhengig 
godtgjørelse fremmer selskapets langsiktige interesser og hvilke 
metoder som anvendes for å fastslå om kriteriene er oppfylt. Videre kan 
retningslinjene inneholde føringer knyttet til opptjeningstid, tildelings- og 
utøvelsestidspunkt og bindingstid, avgangsvederlag samt sammenlignings- 
eller referansegrunnlag for godtgjørelsesordninger.

Resultatavhengig godtgjørelse
Resultatavhengig godtgjørelse bør ikke bidra til kortsiktige disposisjoner 
som kan være skadelige for selskapet.

Der resultatet eller aksjekursen er sterkt påvirket av eksterne forhold, bør 
styret vurdere å benytte andre insentivordninger, der insentivene kan knyttes 
til måltall som ledende ansatte i større grad kan påvirke.

Ved utstedelse av opsjoner eller lignende til ledende ansatte bør det utvises
varsomhet.

Styret bør sørge for at det foretas simuleringer av virkninger av modellen 
for den resultatavhengige godtgjørelse som ledd i vurderingen av modellens 
mulige utfall.

Eventuelle opsjonsavtaler bør kombineres med direkte eierskap i underlig-
gende aksjer for å bidra til høyere grad av symmetrisk interesse med selska-
pets øvrige aksjeeiere. For å redusere risiko for tilfeldige økonomiske utfall, 
bør opptjenings-, tildelings- og utøvelsestidspunkt for opsjoner og annen 
resultatbasert godtgjørelse fordeles over tid, og det bør fastsettes bindings-
tid på ervervede aksjer. Ledende ansatte bør oppfordres til å eie en vesentlig 
andel av tildelte aksjer også utover bindingstiden.

Selskapet bør søke å sikre adgang til å kreve tilbake resultatbasert godtgjør-
else som er tildelt på åpenbart feilaktig grunnlag eller villedende opplysnin-
ger fra vedkommende.

Redegjørelse
Redegjørelsen for selskapets eierstyring og selskapsledelse, jf. punkt 1 i  
anbefalingen, bør beskrive alle elementer av godtgjørelsen til daglig leder og 
til de enkelte ledende ansatte, jf. kravene i allmennaksjeloven og regnskaps-
loven. Alternativt kan redegjørelsen tydelig vise til de steder i regnskapet 
eller lederlønnserklæringen der disse forholdene er beskrevet.
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Daglig leder tilsettes av styret som også fastsetter godtgjørelsen (med mindre kompetan-
sen etter vedtektene er lagt til annet organ), jf. asal. § 6-2.

Styret skal (med mindre kompetansen etter vedtektene er lagt til annet organ) utarbeide 
en erklæring om fastsettelse av lønn, annen godtgjørelse mv. til ledende ansatte i selska-
pet for det kommende regnskapsåret, jf. asal § 6-16a. Erklæringen skal også gjøre rede 
for den lederlønnspolitikken som har vært ført i det foregående regnskapsår. Erklæringen 
skal behandles av selskapets ordinære generalforsamling, jf. asal. § 5-6. Hvis selskapet har 
bedriftsforsamling, kan den gi uttalelse om erklæringen, jf. asal. § 6-37. Styret skal fastsette 
lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i møte, jf. asal. § 6-19.

Retningslinjene for ordninger som gjelder tildeling av aksjer, tegningsretter, opsjoner og 
andre former for godtgjørelse som er knyttet til aksjer eller utviklingen av aksjekursen i 
selskapet eller i andre selskaper innenfor det samme konsernet, er bindende for styret, 
hvis ikke noe annet er fastsatt i vedtektene. For øvrig er retningslinjene veiledende, men 
det kan fastsettes i vedtektene at de skal være bindende. Dersom styret i en avtale fraviker 
retningslinjene, skal begrunnelsen for dette angis i styreprotokollen.

Lønn og annen godtgjørelse til fordel for de enkelte ledende ansatte skal fastsettes av sty-
ret i møte, jf. asal. § 6-19, og skal opplyses i note til årsregnskapet, jf. rskl. § 7-31b og § 7-32, 
samt i prospekter ved tilbud om tegning eller kjøp eller opptak til notering av omsettelige 
verdipapirer på regulert marked, jf. verdipapirforskriften § 7-13, sml. kommisjonsforordning 
(EF) nr. 809/2004 vedlegg 1 punkt 15 og 17.2.
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Styret bør fastsette retningslinjer for selskapets rapportering av  
finansiell og annen informasjon basert på åpenhet og under hensyn 
til kravet om likebehandling av aktørene i verdipapirmarkedet.

Selskapet bør årlig publisere oversikt over datoer for viktige hendel-
ser som generalforsamling, publisering av delårsrapporter, åpne pre-
sentasjoner, utbetaling av eventuelt utbytte med mer.

Informasjon til selskapets aksjeeiere bør legges ut på selskapets inter-
nettside samtidig som den sendes aksjeeierne.

Styret bør fastsette retningslinjer for selskapets kontakt med aksje-
eiere utenfor generalforsamlingen.

 
Kommentar

Retningslinjer for rapportering av finansiell og annen informasjon
Styrets retningslinjer for rapportering av finansiell og annen informasjon til 
verdipapirmarkedet må utformes innen de rammer som følger av verdipa-
pirlovgivningen, regnskapsloven og børsregelverket. Selskapets adgang til å 
gi enkeltaktører, herunder analytikere, informasjon om selskapet vil være 
begrenset både av dette regelverket, inkludert reglene om god børsskikk, og 
det generelle kravet til likebehandling.

Retningslinjer for informasjon fra selskapet skal sikre at markedsaktørene 
får korrekt, tydelig, relevant og samtidig informasjon. Offentliggjøring av 
løpende informasjon fra selskapet skal bidra til at aksjeeiere og andre in-
vestorer kan fatte velbegrunnede beslutninger om kjøp og salg av aksjer 
basert på lik informasjon. Det bør redegjøres for sentrale verdidrivere og 
risikofaktorer.

I forbindelse med resultatrapportering bør selskapet avholde åpne presenta-
sjoner, som samtidig publiseres over internett.

13. Informasjon og kommunikasjon
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Styret må ta stilling til hvem som skal uttale seg på vegne av selskapet i 
ulike saker. Selskapet bør ha en beredskapsplan for informasjon dersom det 
skulle oppstå saker av spesiell karakter eller interesse i media.

Informasjon om selskapet bør være tilgjengelig på norsk og engelsk når 
aksjonærstrukturen tilsier det.

Dialog med aksjeeierne
I tillegg til dialogen med eierne i generalforsamlingen bør styret legge 
til rette for at aksjeeiere kan kommunisere med selskapet også utenfor 
generalforsamlingen. Dette vil øke styrets kunnskap om løpende forhold 
vedrørende selskapet som aksjeeiere er særlig opptatt av. Det bør fremgå av 
retningslinjene i hvilken grad styret har delegert slike oppgaver til styreleder, 
daglig leder eller andre i den daglige ledelsen.

Se verdipapirhandelloven kapittel 5 avsnitt I og II om informasjonspliktens innhold. 
Selskapet skal offentliggjøre informasjon på en effektiv og ikke-diskriminerende måte, jf. 
vphl. § 5-12. Etter ”Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper” punkt 5.2 skal selska-
pet sende elektronisk til børsen den informasjon som blir offentliggjort for lagring. Oslo 
Børs har i samarbeid med Norsk Investor Relations Forening (NIRF) utarbeidet ”Oslo Børs' 
IR-anbefaling”. Oslo Børs har dessuten utarbeidet en egen anbefaling om relevant regel-
verksinformasjon for investorer, som noterte selskaper bør ha på sine hjemmesider.

Den som har innsideinformasjon må ikke gi slike opplysninger til uvedkommende, jf. vphl. 
§ 3-4. Det er gitt nærmere bestemmelser i verdipapirhandelloven kapittel 3 om hvordan 
slike innsideopplysninger skal behandles. Informasjon fra selskapet må håndteres innen de 
rammer som følger av verdipapirhandelloven, herunder § 5-14, og det alminnelige likebe-
handlingsprinsippet, jf. bl.a. asal. § 4-1.

Etter ”Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper” pkt. 4.5 skal selskapet innen årets 
utgang offentliggjøre planlagte tidspunkter for offentliggjøring av delårsrapporter i det 
påfølgende år.

117



46 EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE   

Styret bør ha utarbeidet hovedprinsipper for hvordan det vil opptre ved 
eventuelle overtakelsestilbud.

I en tilbudssituasjon bør styret og ledelsen ha et selvstendig ansvar for 
å bidra til at aksjeeierne blir likebehandlet, og at ikke virksomheten for-
styrres unødig. Styret har et særskilt ansvar for at aksjeeierne har infor-
masjon og tid til å kunne ta stilling til budet.

Styret bør ikke forhindre eller vanskeliggjøre at noen fremsetter tilbud 
på selskapets virksomhet eller aksjer.

Avtaler med tilbyder om å begrense selskapets mulighet til å fremskaffe 
andre tilbud på selskapets aksjer bør bare inngås når det åpenbart kan 
begrunnes i selskapets og aksjeeiernes felles interesse. Det samme gjel-
der avtale om kompensasjon til tilbyder hvis tilbudet ikke gjennomføres. 
Eventuell kompensasjon bør være begrenset til de kostnadene tilbyder 
har ved fremsettelsen av budet.

Avtaler mellom selskapet og tilbyder av betydning for markedets vurde-
ring av tilbudet, bør gjøres offentlig senest samtidig med melding om at 
tilbudet vil bli fremsatt. 

Dersom det fremsettes et tilbud på selskapets aksjer, bør ikke selskapets 
styre utnytte emisjonsfullmakter eller treffe andre tiltak med formål å 
hindre gjennomføringen av tilbudet, uten at dette er godkjent av gene-
ralforsamlingen etter at tilbudet er kjent.

Dersom et bud fremmes på selskapets aksjer, bør styret avgi en uttalelse 
med en anbefaling om aksjeeierne bør akseptere eller ikke. I styrets ut-
talelse om tilbudet bør det fremkomme om vurderingen er enstemmig, 
og i motsatt fall på hvilket grunnlag enkelte styremedlemmer har tatt 
forbehold om styrets uttalelse. Styret bør innhente en verdivurdering fra 
en uavhengig sakkyndig. Verdivurderingen bør begrunnes og offentlig-
gjøres senest samtidig med styrets uttalelse.

Transaksjoner som i realiteten innebærer avhendelse av virksomheten, 
bør besluttes av generalforsamlingen, bortsett fra i de tilfeller hvor disse 
beslutninger etter loven skal treffes av bedriftsforsamlingen.

 

14. Selskapsovertakelse
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Kommentar

Grunnleggende hensyn og ansvar
Aksjemarkedet har en viktig samfunnsøkonomisk funksjon som bidrar til 
en effektiv utnyttelse av samfunnets ressurser. Selskapsovertakelser bidrar 
til økt effektivitet i prisdannelsen for aksjer, og kan virke disiplinerende på 
selskapsledelsen. Budprosesser og selskapsovertakelser må imidlertid gjen-
nomføres på en måte som opprettholder respekten for aksjemarkedet, og 
som ikke unødig forstyrrer målselskapets forretningsvirksomhet.

Et overtakelsestilbud er en forpliktende handling med store konsekvenser 
både for tilbyder og målselskapets ansatte, styre og aksjeeiere. Alle invol-
verte parter må derfor opptre slik at tilliten til aksjemarkedet oppretthol-
des. For selskapet er det derfor viktig at styret har tenkt gjennom noen  
hovedprinsipper for hvordan det vil opptre ved en eventuell tilbudssituasjon,  
f. eks. om det vil forsøke å få frem konkurrerende tilbud, og hvordan det 
vil sørge for likebehandling av aksjeeierne. Innholdet i prinsippene trenger 
imidlertid ikke gjøres kjent.

Et bud må først fremmes når en budgiver har gjennomført forberedelser 
som viser evne til å gjennomføre budet, herunder tilstrekkelig finansiering 
av tilbudet.

Forholdet mellom anbefalingen og lovgivningen4

Verdipapirhandelloven regulerer kun situasjonen der et pliktig tilbud er 
fremsatt, eller der et frivillig tilbud fører til at tilbudspliktgrensen passeres 
dersom den aksepteres av de som kan benytte det. Anbefalingen gjelder 
også situasjoner hvor tilbyder allerede eier mer enn tilbudspliktgrensen, når 
det fremsettes et tilbud om kjøp rettet mot samtlige aksjeeiere.

Anbefalingen om at styret ikke bør vanskeliggjøre fremsetting av et over-
takelsestilbud, supplerer lovgivningen ved at den gjelder tilbud som ikke 
er omfattet av loven, og at den regulerer situasjonen før det fremsettes et 
tilbud.

Overtakelsessituasjoner er ikke ofte forekommende for de fleste selskaper. 
Det kan derfor være vanskelig å avgi en presis redegjørelse i henhold til 
anbefalingens pkt 1. På et punkt som dette, bør man derfor kunne være noe 
mindre detaljert.
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Likebehandling og åpenhet
Det er et grunnleggende prinsipp at alle aksjeeiere i målselskapet i henhold til 
anbefalingen bør likebehandles.5 Åpenhet omkring overtakelsessituasjoner 
vil bidra til likebehandling av aksjeeierne.

Det forutsettes at styret og den daglige ledelsen ikke iverksetter tiltak som 
har til hensikt å beskytte deres egne personlige interesser på bekostning 
av aksjeeiernes interesser. Anbefalingen supplerer verdipapirhandellovens 
bestemmelser om begrensninger i selskapets handlefrihet etter at selskapet 
er underrettet om at tilbud vil bli fremsatt.6 

4 Verdipapirhandelloven kapittel 6 gir regler om pliktige og frivillige tilbud. Den som gjen- 
 nom erverv blir eier av aksjer som representerer mer enn 1/3 av stemmene i et norsk sel- 
 skap hvis aksjer er notert på norsk regulert marked, plikter å gi tilbud om kjøp av de øvri- 
 ge aksjene i selskapet (tilbudsplikt), eller selge seg ned under denne grensen. Tilsvarende  
 gjelder ved passering av 40 og 50 prosent av stemmene (gjentatt tilbudsplikt). Tilbyder  
 skal gi melding til børsen og til selskapet straks det er inngått avtale om erverv som  
 vil utløse tilbudsplikt. Tilbudsprisen skal være minst like høy som høyeste pris tilbyder  
 har betalt eller avtalt de siste seks månedene før tilbudsplikten ble utløst, jf. vphl.§ 6-10.  
 Tilbudet skal være ubetinget, med oppgjør i penger, og skal ha en akseptfrist på mellom  
 fire og seks uker.

 Frivillige tilbud er underlagt enkelte av bestemmelsene i verdipapirhandelloven kapittel  
 6 når et bud innebærer at tilbudspliktgrensen passeres dersom det aksepteres av de som  
 kan benytte tilbudet, jf. vphl. § 6-19.

5 For både pliktige og de frivillige tilbud som etter det foregående omfattes, er det krav  
 om likebehandling av aksjeeierne og om informasjon som skal gis i tilbudsdokument, jf.  
 vphl. §§ 6-10 siste ledd og 6-13. Etter asal. § 6-28 må ikke styret eller andre som repre- 
 senterer selskapet foreta noe som er egnet til å gi visse aksjeeiere eller andre en urimelig  
 fordel på andre aksjeeieres eller selskapets bekostning. Det samme gjelder for general- 
 forsamlingens beslutninger, jf. asal. § 5-21. Prinsippet om likebehandling følger også av  
 vphl. § 5-14.

6  I tilbud som reguleres av verdipapirhandelloven kap. 6 kan ikke styret eller ledelsen i  
 målselskapet, etter at det er underrettet om at tilbud skal fremsettes, treffe tiltak utover  
 selskapets normale løpende forretningsdrift, som utstedelse av aksjer, fusjon, kjøp eller  
 salg av vesentlige virksomhetsområder, eller kjøp og salg av egne aksjer, jf. vphl. § 6-17.  
 Verdipapirhandellovens begrensninger gjelder ikke dersom generalforsamlingen har gitt  
 fullmakt til å treffe slike tiltak med sikte på oppkjøpssituasjoner.

7 Etter vphl. § 5-2 skal selskapet uoppfordret offentliggjøre innsideinformasjon som direkte  
 angår selskapet. Etter vphl. § 5-3 kan selskap på nærmere bestemte vilkår utsette offent- 
 liggjøring av slik informasjon for ikke å skade sine legitime interesser, forutsatt at allmenn- 
 heten ikke villedes av utsettelsen og opplysningene behandles konfidensielt, jf. vphl. §3-4.
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For selskapet innebærer en overtakelsesprosess en særlig aktsom håndte-
ring av informasjonsplikten etter verdipapirhandelloven kapittel 5.7 Selska-
pet bør tilstrebe at det ikke er innsideopplysninger om selskapet eller andre 
opplysninger om selskapet som må antas å være av betydning for aksjeei-
erne i en budprosess som ikke er offentliggjort. Dersom målselskapet i sin 
finansielle kalender har planlagt offentliggjøring av delårsrapport etter
at et tilbud ventes fremsatt, bør selskapet så langt det er mulig, tilstrebe at 
rapporten kan offentliggjøres i rimelig tid før akseptperiodens utløp.8 

Vurdering av tilbudet9

Når et bud er avgitt, skal styret i de situasjoner som er angitt i 
verdipapirhandelloven, avgi en uttalelse om tilbudet før tilbudsperiodens 
utløp. Dette bør også gjøres i de tilbudssituasjoner som er omfattet av 
anbefalingen. For aksjeeierne vil det være av særlig interesse at styret bruker 
sin innsikt om selskapets fremtid til å gjøre estimater av nåverdien av den 
forventete verdiskaping i selskapet, og sammenligner denne med det fremsatte 
tilbud. En slik vurdering bør være hovedpunktet i styrets uttalelse i forhold 
til aksjeeierne. Anbefalingen går lenger enn verdipapirhandelloven ved at 
det anbefales at styret bør avgi en anbefaling av hvorvidt aksjeeierne skal 
akseptere budet eller ikke.

8 Etter Oslo Børs’ ”Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper” punkt 4.5 skal selska- 
 pene offentliggjøre de planlagte tidspunktene for offentliggjøring av delårsrapporter i  
 det påfølgende år.

9 Etter vphl. § 6-16 skal selskapets styre avgi en uttalelse om budet som bl.a. skal gi opplys- 
 ninger om styrets begrunnede vurdering av tilbudets konsekvenser i forhold til selska- 
 pets interesser, herunder hvilken effekt tilbyders strategiske planer vil kunne få for de  
 ansatte og for lokaliseringen av selskapets virksomhet samt de ansattes syn og andre for- 
 hold av betydning ved vurderingen av om tilbudet bør aksepteres av aksjeeierne.  
 Dersom styret ikke finner å kunne gi en anbefaling til aksjeeierne om hvorvidt de bør  
 akseptere tilbudet eller ikke, skal det redegjøres nærmere for bakgrunnen for dette. Det  
 skal også opplyses om styremedlemmenes og daglig leders eventuelle standpunkt til  
 tilbudet i egenskap av aksjeeiere i selskapet. Er tilbud fremsatt av noen som er medlem  
 av styret i selskapet, eller er tilbudet fremsatt i forståelse med selskapets styre, avgjør  
 børsen hvem som skal avgi uttalelsen. Etter børsens praksis kan denne normalt avgis av  
 de styremedlemmer som ikke er inhabile, også selv om styret ikke anses som vedtaksdyk- 
 tig. I mangel av dette, og i noen tilfeller hvor heller ikke gjenværende styre anses tilstrek- 
 kelig uavhengige, krever børsen at en uavhengig sakkyndig avgir erklæringen.
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I styrets uttalelse om tilbudet bør det fremkomme om vurderingen er 
enstemmig, og i motsatt fall på hvilket grunnlag enkelte styremedlemmer 
har tatt forbehold om styrets uttalelse. Det bør også foretas en vurdering 
av om det kan være interessemotsetninger mellom minoritetsaksjeeiere og 
hovedaksjeeiere. Styrets vurdering bør være basert på allment anerkjente 
verdivurderingsprinsipper. Uttalelsen bør for øvrig følge retningslinjene i 
verdipapirhandelloven.

Anbefalingen supplerer videre verdipapirhandelloven ved at det anbefales å 
innhente en verdivurdering fra en uavhengig sakkyndig.

Dersom det foreligger et konkurrerende tilbud hvor tilbyder ikke har tilknytning 
til styremedlem, ledende ansatt eller hovedaksjeeier, og hvor det allerede er 
innhentet en verdivurdering til det første tilbudet, vil styret normalt kunne 
unnlate å innhente en slik verdivurdering. Et uavhengig konkurrerende tilbud 
vil også normalt være tilstrekkelig grunnlag for styrets vurdering i situasjoner 
hvor styremedlem, ledende ansatte eller en større aksjeeier har særinteresser.

Med uavhengig sakkyndig forstås person eller foretak som ikke har 
egeninteresse i tilbudet, for eksempel i form av resultatbaserte honorarer 
fra tilbyder, målselskap eller hovedaksjeeier. Dersom verdivurderingen ikke 
gjengis i sin helhet eller vedlegges styrets uttalelse, må den refereres på en 
måte som ikke villeder aksjeeierne.

Dersom ledende ansatt, styremedlem eller en større aksjeeier i målselskapet 
deltar i tilbudet, skal det redegjøres for den rolle de aktuelle personer har i 
tilbudet. I tilfeller der selskapets styre eller ledelse har vært i kontakt med 
tilbyder i forkant må styret vise særlig aktsomhet ved ivaretakelsen av 
likebehandlingskravet og hensynet til å sikre aksjeeierne best mulige vilkår ved 
budet. I noen tilfeller inngår selskapet – ved styret – avtale med tilbyder om 
innholdet i og gjennomføringen av tilbud (transaksjonsavtale). Slike avtaler 
kan ha betydning eksempelvis for muligheten for at konkurrerende tilbud 
vil bli fremsatt og for hvordan tilbyder kan endre vilkårene i tilbudet. For å 
kunne vurdere tilbudet bør markedet derfor så tidlig som mulig få relevant 
informasjon om innholdet i transaksjonsavtaler.

Avhendelse av virksomhet
At det bør tilligge generalforsamlingen å beslutte avhendelse av selskapets 
virksomhet, har sammenheng med hvordan selskapets virksomhet er defi-
nert i vedtektene. Selv om vedtektene ikke krever dette, se dog anbefalin-
gens punkt 2, bør dette behandles på generalforsamlingen. Det samme bør 
gjelde ved en så vesentlig avhendelse av selskapets aktiva at det må sies å 
endre sin karakter.
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Revisor bør årlig fremlegge for revisjonsutvalget hovedtrekkene i en 
plan for gjennomføring av revisjonsarbeidet.

Revisor bør delta i styremøter som behandler årsregnskapet. I møtene 
bør revisor gjennomgå eventuelle vesentlige endringer i selskapets 
regnskapsprinsipper, vurdering av vesentlige regnskapsestimater og 
alle vesentlige forhold hvor det har vært uenighet mellom revisor og 
administrasjonen.

Revisor bør minst en gang i året gjennomgå med revisjonsutvalget 
selskapets interne kontroll, herunder identifiserte svakheter og for-
slag til forbedringer.

Styret og revisor bør ha minst ett møte i året uten at daglig leder eller 
andre fra den daglige ledelsen er til stede.

Styret bør fastsette retningslinjer for den daglige ledelsens adgang til 
å benytte revisor til andre tjenester enn revisjon.

I ordinær generalforsamling bør styret orientere om revisors godtgjø-
relse fordelt på revisjon og andre tjenester.

 
Kommentar

Bestemmelsene om årlig plan for revisjonen og revisors deltakelse i styremø-
ter har til hensikt å gi revisjonsutvalget og styret bedre innblikk i revisors 
arbeid og være et viktig supplement til revisors nødvendige løpende kontakt 
med selskapets daglige ledelse.

Spesielt i forbindelse med styrets behandling av årsregnskapet vil det være 
nyttig å bruke den kunnskap og kompetanse som revisor besitter. Det er 
styret som sammen med daglig leder avlegger selskapets årsregnskap, og 
en aktiv bruk av revisor i denne fasen vil bedre styrets beslutningsgrunnlag.

15. Revisor
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Av hensyn til revisors uavhengighet av den daglige ledelsen, bør minst ett 
møte i året avholdes uten at noen fra den daglige ledelsen er til stede. Styret 
må i tilfelle bestemme at daglig leder skal fratre etter bestemmelsene i all-
mennaksjeloven § 6-19.

For å styrke styrets arbeid med den finansielle rapporteringen og den interne 
kontrollen, skal revisor etter revisorloven gi revisjonsutvalget en beskrivelse 
av hovedelementene i revisjonen foregående regnskapsår, herunder særlig 
om vesentlige svakheter som er avdekket ved den interne kontrollen knyttet 
til regnskapsrapporteringsprosessen. Revisorloven oppstiller videre krav om 
at revisor skal gi opplysninger til revisjonsutvalget som reflekterer revisjons-
utvalgets oppgave med å overvåke revisors uavhengighet. Opplysninger som 
nevnt skal gis til styret dersom styret utfører revisjonsutvalgets oppgaver.

Revisor velges av generalforsamlingen, jf. asal. § 7-1. Revisor tjenestegjør inntil en annen 
revisor er valgt, jf. asal. § 7-2. Revisor skal møte i generalforsamlingen når de saker som skal 
behandles er av en slik art at dette må anses som nødvendig, jf. asal. § 7-5. For øvrig har 
revisor rett til å delta i generalforsamlingen.

Revisorloven kapittel 4 fastsetter krav til revisors uavhengighet, objektivitet og etikk.

Etter revl. § 5a-3 skal revisor gi revisjonsutvalget en beskrivelse av hovedelementene i revi-
sjonen foregående regnskapsår, herunder særlig om vesentlige svakheter som er avdekket 
ved den interne kontroll knyttet til regnskapsrapporteringsprosessen. Revisor skal dessuten 
overfor revisjonsutvalget: 1. hvert år skriftlig bekrefte sin uavhengighet, 2. opplyse om 
hvilke andre tjenester enn lovpliktig revisjon som er levert til foretaket i løpet av regnskaps-
året, 3. opplyse om eventuelle trusler mot uavhengigheten og dokumentere tiltak som er 
iverksatt for å redusere disse. Opplysninger som nevnt skal gis til styret dersom det samlede 
styret ivaretar revisjonsutvalgets oppgaver i henhold til særskilt hjemmel.

Feil og mangler knyttet til regnskapsføringen og formuesforvaltningen skal påpekes i num-
mererte brev fra revisor til styrets leder, jf. revl. § 5-4.

Retningslinjer for revisors rådgivning til revisjonsklienter følger av Finanstilsynets rundskriv 
23/2003.

Revisors godtgjørelse godkjennes av generalforsamlingen, jf. asal. § 7-1. Etter rskl. § 7-31a 
skal det i noter til regnskapet opplyses om godtgjørelse til revisor, og hvordan godtgjørel-
sen er fordelt på revisjon og andre tjenester.

Etter asal. § 7-4 skal revisjonsberetningen i noterte selskaper være styret i hende senest 22 
dager før generalforsamlingen skal holdes.
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Anbefalingen om at styret bør fastsette retningslinjer for adgangen til å  
benytte revisor til andre tjenester, anses å bidra til økt oppmerksomhet på 
revisors uavhengighet i forhold til den daglige ledelsen. Nærmere krav til 
revisors uavhengighet fremgår av revisorloven.

Det følger av regnskapsloven at det i noter til årsregnskapet skal opplyses 
om godtgjørelse til revisor, og hvordan godtgjørelsen er fordelt på revisjon 
og andre tjenester. Etter anbefalingen er det ikke tilstrekkelig å henvise til 
beløpene i notene, men generalforsamlingen bør orienteres om andre tjenes-
ter som revisor har levert utover revisjon.

Etter allmennaksjeloven skal revisor møte i generalforsamlingen når de  
saker som behandles er av en slik art at dette må anses nødvendig. For øvrig 
har revisor rett til å delta i generalforsamlingen. Styret bør etter anbefalingen 
legge til rette for at revisor deltar i alle generalforsamlinger.
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