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Innledning
Styrets oppgaver er sammensatte og krevende, og derfor er styrets sammensetning viktig. 
Styreverv blir også stadig mer tids- og arbeidskrevende gjennom økt regulering og krav til 
kompetanse og uavhengighet blant revisjonsutvalgets medlemmer. Det er også økte krav 
til hvordan styrer skal settes sammen, blant annet med krav om representasjon av begge 
kjønn i styret 

Styrets sammensetning er avgjørende for hvordan et styre fungerer og utfører sine 
oppgaver. Det handler blant annet om kompetanse, integritet, erfaring, kapasitet, person-
lige egenskaper, evne til samhandling og nytenkning. Å velge det optimale styret krever 
en grundig prosess. Børsnoterte selskaper som følger anbefalingen fra Norsk utvalg for 
eierstyring og selskapsledelse (heretter NUES) bør ha en valgkomité som gjennomfører 
valgprosessen. Hovedoppgaven er å nominere et godt sammensatt styre som på best 
mulig måte evner å ivareta selskapets og aksjonærenes samlede interesser. Vår veileder 
gir nyttige innspill til hvordan valgkomitéen, i noen foretak kalt nominasjonskomitéen, kan 
utføre sine oppgaver på en god måte. 

Veilederen er skrevet med utgangspunkt i valgkomitéearbeid for børsnoterte selskaper, men 
er både relevant og nyttig også for andre type selskaper og organisasjoner.

Se også vår publikasjon, Styreboken 2023 hvor vi gir god veiledning på en rekke områder 
som er særlig aktuelle for styremedlemmer.

https://www.pwc.no/no/publikasjoner/styreportalen/styreboken.html
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Valgkomitéens rolle og ansvar

Historikk
Styrets sammensetning, arbeid og ansvar har fått betydelig oppmerksomhet opp gjennom 
tidene. Spesielt når ting går galt, rettes pekefingeren - ofte med rette - mot selskapets 
styre. Over tid er det etablert en erkjennelse av at et velfungerende, kompetent og riktig 
sammensatt styre er viktig for verdiskaping og for at et selskap lykkes. Utvelgelse av styrets 
medlemmer er derfor en svært viktig oppgave. 

Historisk har det ofte vært slik at eierne, daglig leder og/eller styret har kommet med forslag 
til styremedlemmer, og uten en særlig grundig prosess eller vurdering fra noen som ikke 
representerer særinteresser. Dette gir ikke nødvendigvis de beste resultatene. Økt fokus på 
hva som er gode prinsipper for eierstyring og selskapsledelse, har medført at det for mange 
virksomheter opprettes en valgkomité, og for børsnoterte selskaper er det i dag forventet at 
de har en valgkomité.

Organet valgkomité er ikke lovregulert for andre enn finansforetak, men er regnet som god 
praksis ved at det er inntatt som en anbefaling i NUES. NUES anbefaler at det bør vedtekts-
festes at selskapet har en valgkomité. Medlemmer til valgkomitéen velges normalt blant de 
største eierne på generalforsamling, og bør settes sammen slik at aksjonærfellesskapets 
interesser ivaretas. Finansforetak som i mer enn 12 måneder har hatt en samlet forvalt-
ningskapital høyere enn 20 milliarder kroner, pålegges gjennom finansforetaksforskriften å 
ha en valgkomité. 

Valgkomitéens betydning har utviklet seg i takt med økende modenhet, økte krav til styrets 
medlemmer gjennom endringer i lovgivning og forventninger knyttet til eierstyring og 
selskapsledelse generelt. Rollen til valgkomitéene har som følge av dette, blitt stadig mer 
utfyllende beskrevet i nasjonale og internasjonalt anerkjente retningslinjer, men det er frem-
deles lite veiledning rundt hvordan komitéen skal organisere sitt arbeid. 
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• I 1992 ble «The Financial Aspects of Corporate Governance» publisert i Storbritannia 
med den hensikt å beskrive beste praksis for styrets struktur og ansvar. En nomina-
sjonskomité bestående av styremedlemmer fremheves som god praksis for å innstille 
styremedlemmer. 

• I 1999 lanserte OECD sine «Principles of Corporate Governance». I oppdaterte prin-
sipper fra 2004 er retningslinjene for valgkomitéer mer utfyllende og spesifiserer bruken 
av komitéer som et alternativ for å sikre en transparent og respektert prosedyre for å 
velge styremedlemmer. Prinsippene blir for tiden gjennomgått og reviderte prinsipper 
vil bli utgitt i 2023. Prosessen for innstilling av styremedlemmer er kun i begrenset grad 
omtalt, men det spesifiseres at det er styrets ansvar å sikre en formell og transparent 
nominasjonsprosess. 

• I 2002 kom Sarbanes-Oxley Act i USA som blant annet krever at børsnoterte selskaper 
og deres eksterne revisor rapporterer på virksomhetens internkontroll over finansiell 
rapportering. Selv om prosessen for valg av styrer ikke er beskrevet i loven, har loven 
bidratt til økt fokus på viktigheten av uavhengighet mellom styret og ledelsen, for å 
forsikre at selskaper har god styring og kontroll. 

• I 2004 kom det i Norge en nasjonal anbefaling om eierstyring og selskapsledelse 
(NUES). I anbefalingen står det at et selskap bør ha en valgkomité og at valgkomitéen 
bør velges av generalforsamlingen. Videre beskriver anbefalingen hvilken setning valg-
komitéer bør ha. Den nasjonale anbefalingen har blitt oppdatert flere ganger siden første 
utgave, sist i 2021 der anbefalingen ble endret slik at styrets medlemmer ikke bør være 
medlemmer av valgkomitéen. Opptaksreglene ved børsen i Norge krever at selskaper 
redegjør for hvordan de etterlever prinsippet for innstilling av nye styremedlemmer, eller 
eventuelt forklarer grunnlaget for mangelfull etterlevelse (“comply or explain”). 

• I 2016 kom FRCs “The UK Corporate Governance Code”, som inkluderer et prin-
sipp for formell, grundig og transparent prosess for innstilling av nye styremedlemmer. 
Prinsippet inkluderer bestemmelser om at selskaper skal ha en valgkomité som leder 
prosessen for nominasjon av styremedlemmer og kommer med anbefalinger til styret. 
Opptaksreglene ved børs i Storbritannia krever at selskaper redegjør hvordan de etter-
lever prinsippet for innstilling av nye styremedlemmer, eller eventuelt grunnlaget for 
mangelfull etterlevelse (“comply or explain”). “The UK Corporate Governance Code” ble 
oppdatert i 2018. 

• I 2017 publiserte ICSA “The Stakeholder Voice in Board Decision Making”. 
Rapporten anbefaler selskaper å ta hensyn til deres interessenter i beslutninger om 
styret og gir veiledning for styrets ansvar for å sikre at selskapet tar hensyn til interes-
senter gjennom virksomheten. Rapporten har også en anbefaling til valgkomitéen om å 
ivareta hensyn til interessenter i vurderinger av styrets komposisjon, sammensetning og 
kompetanse.

De norske anbefalingene og praksis for valgkomitéens sammensetning og prosess er 
spesielle i internasjonal sammenheng. Dette gjelder særlig på punktet om valgkomi-
téens uavhengighet til styret og ledelse. NUES angir at “Flertallet i valgkomitéen bør være 
uavhengig av styret og øvrige ledende ansatte. Styrets medlemmer eller ledende ansatte i 
selskapet bør ikke være medlem av valgkomitéen.”

https://www.icaew.com/-/media/corporate/files/library/subjects/corporate-governance/financial-aspects-of-corporate-governance.ashx?la=en
https://www.oecd.org/daf/ca/corporategovernanceprinciples/31557724.pdf
https://www.investor.gov/introduction-investing/investing-basics/role-sec/laws-govern-securities-industry#sox2002
https://nues.no/wp-content/uploads/2021/10/2021-10-14-Den-norske-anbefalingen-om-eierstyring-og-selskapsledelse-2.pdf
https://www.frc.org.uk/directors/corporate-governance/uk-corporate-governance-code
https://www.wlrk.com/docs/secure.pdf
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Internasjonalt er det, til tross for forskjeller i styrets strukturer, valgprosedyrer og nomina-
sjonsprosesser, betydelige likheter i praksis. I 2012 analyserte Norges Bank praksisen i 
10 store markeder1. l alle markeder har selskapene et aksjonærstyrt styre med ansvar for 
å føre tilsyn med ledelsen. Aksjonærer har derimot ingen formell rolle i å innstille til styre-
valg, med unntak av i Sverige. Aksjonærenes rett til å foreslå alternative styrekandidater 
på generalforsamlingen eksisterer, men brukes sjelden. Uformell involvering i styrets nomi-
nasjonsprosesser er den foretrukne metoden for aksjonærer som ønsker innflytelse over 
styrets sammensetning.

Sverige er det markedet med et regelverk og en praksis nærmest Norge, men også der kan 
styret være formelt representert i valgkomitéen. Et styremedlem kan ikke lede valgkomitéen 
i Sverige. Se «The Swedish Corporate Governance Code». 

Funksjon og oppgaver
Valgkomitéens formål er å bistå generalforsamlingen med å sikre en god sammensetning av 
styret som vil ivareta selskapets og aksjonærenes samlede interesser. Utover dette varierer 
valgkomitéenes oppgaver, men omfatter vanligvis å:

• innstille styrekandidater, inkludert styreleder, og medlemmer til bedriftsforsamlingen til 
generalforsamlingen eller årsmøtet

• innstille på godtgjørelse til styrets medlemmer

• innstille på kandidater til valgkomitéen

• i noen tilfeller også innstille på godtgjørelse til valgkomitéen 

Instruks for valgkomitéen
Flere selskaper har utarbeidet instruks for valgkomitéen som er godkjent av general-
forsamlingen. Dette er en god praksis for å sikre at valgkomitéens oppgaver og ansvar 
ivaretas og at det arbeides konsistent og systematisk over tid. Instruksen bør omhandle 
komitéens formål og overordnede ansvar, sammensetning, funksjonstid, godtgjørelse, 
oppgaver, møteinnkalling og protokollføring, veiledning om vurdering av kandidater, veiled-
ning om arbeidet i komitéen, samt veiledning om innstillingens form og informasjonskrav. 
Instrukser er tilgjengelige på en rekke børsnoterte foretaks hjemmesider. 

Selskapets vedtekter
Selskapets vedtekter er sentralt for en valgkomités arbeid. Det er god praksis at det i 
vedtektene er tatt inn krav om at selskapet skal ha en valgkomité, samt hva som er valgko-
mitéen oppgaver. Vedtekter er tilgjengelige på en rekke børsnoterte foretaks hjemmesider 
og i Enhetsregisteret i Brønnøysund. 

Et selskaps vedtekter vil ofte regulere øvrige forhold som er viktige for valgkomitéen, slik 
som regler knyttet til styrets eller bedriftsforsamlingens sammensetning, valgperioder og 
antall perioder. Det er god praksis med valgperioder på inntil to år, samt at det settes en 
begrensning på antall perioder komitéens medlemmer kan sitte. 

1 https://www.nbim.no/globalassets/documents/dicussion-paper/2012/discussionnote_11-12_3.pdf

http://www.corporategovernanceboard.se/UserFiles/Koden/2020/The_Swedish_Corporate_Governance_Code_1_January_2020_00000002.pdf
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Om deltakelse i valgkomité
Dersom du blir spurt om å sitte i en valgkomité bør du gjøre din egen aktsomhetsvurdering. 
I Styreboken 2023 finner du eksempler på spørsmål som er relevante å stille i en vurdering 
av aksept av styreverv. Mange av spørsmålene er også relevante i en vurdering av valgko-
mitéverv. Formålet med vurderingen er å samle informasjon slik at du kan avgjøre om du er 
riktig kandidat for vervet, samt hvorvidt de oppgaver som følger av vervet er innenfor din 
kompetanse og kapasitet. 

I din vurdering bør du innhente informasjon nok til å forstå hva som vil kreves av valgko-
mitéen. Et verv i en valgkomité innebærer et stort ansvar for noen av selskapets viktigste 
eierstyringsoppgaver. Rollen gir mulighet for å bidra til å komponere gode styrer og ta tak i 
eventuelle utfordringer i styringen av et selskap.

Valgkomitéens leder
I tråd med NUES’ anbefalinger bør valgkomitéens leder velges av generalforsamlingen. 
Lederrollen er viktig og sentral for komitéens arbeid. Det er viktig at lederen forstår ansvaret 
vervet innebærer, samt behovet for å forankre komitéens arbeid hos aksjonærer, styre-
medlemmer og eventuelt ledelsen. Lederen må sørge for “god personalpolitikk” ved å gi 
tilbakemeldinger når kandidater ikke blir valgt, når det ikke blir gjenvalg, samt være en god 
sparringspartner for styremedlemmer ved behov. Det er likevel viktig å påpeke at valgkomi-
téen er et team, og det totale ansvaret hviler på komitéen som helhet. 

https://www.pwc.no/no/publikasjoner/styreportalen/styreboken.html
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Valgkomitéens arbeid

Innstille styrekandidater
Det er en rekke forhold som må hensyntas ved sammensetning og valg av et styre. De 
regulatoriske kravene omhandler styrets størrelse, ledelsens deltakelse, tjenestetid, kjønns-
balanse, krav til bosted og ansattes representasjon. Det er også lovkrav knyttet til styrets 
kompetanse som vil påvirke styrets sammensetning. 

Aksjeloven, kapittel 6, og allmennaksjeloven, kapittel 6, beskriver krav knyttet til styrer. 
Nedenfor er et utvalg av kravene:

Lovkrav AS ASA

Selskapet skal ha et styre med ett eller flere medlemmer. § 6-1

Selskapet skal ha et styre med minst tre medlemmer. § 6-1 (1)

I et selskap som har bedriftsforsamling, skal styret ha minst fem 
medlemmer.

§ 6-1 (3) § 6-1 (1)

Daglig leder kan ikke være medlem av styret. § 6-1 (3)

Medlemmene av styret velges av generalforsamlingen, som også 
bestemmer om det skal velges varamedlemmer.

§ 6-3 (1) § 6-3 (1)

Styremedlemmer tjenestegjør i to år. § 6-6 (1) § 6-6 (1)

I vedtektene kan det fastsettes kortere eller lengre tjenestetid, 
herunder at styremedlemmene tjenestegjør på ubestemt tid.

§ 6-6 (1)
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I vedtektene kan det fastsettes kortere eller lengre tjenestetid, men 
ikke til mer enn fire år.

§ 6-6 (1)

Godtgjørelse til styremedlemmer, varamedlemmer og observatører 
fastsettes av generalforsamlingen.

§ 6-10 § 6-10

Daglig leder og minst halvdelen av styrets medlemmer skal være 
bosatt her i riket, statsborgere i stater som er part i EØS-avtalen eller 
statsborgere i Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland, når 
de er bosatt i en slik stat.

Departementet kan ved enkeltvedtak gjøre unntak.

§ 6-11 (1) § 6-11 (1)

Bare myndige personer kan være styremedlemmer. § 6-11 (2) § 6-11 (2)

Har styret to eller tre medlemmer, skal begge kjønn være representert. § 6-11 a. 1. (1)

Har styret fire eller fem medlemmer, skal hvert kjønn være 
representert med minst to.

§ 6-11 a. 1. (2)

Har styret seks til åtte medlemmer, skal hvert kjønn være representert 
med minst tre.

§ 6-11 a. 1. (3)

Har styret ni medlemmer, skal hvert kjønn være representert med 
minst fire, og har styret flere medlemmer, skal hvert kjønn være repre-
sentert med minst 40 prosent.

§ 6-11 a. 1. (4)

Antall ansatte Rettigheter dersom det ikke er bedriftsforsamling AS ASA

Flere enn 30 ett styremedlem og en observatør med varamedlemmer 
velges av og blant de ansatte

§ 6-4 (1) § 6-4 (1)

Flere enn 50 inntil en tredel og minst to av styrets medlemmer med vara-
medlemmer velges av og blant de ansatte

§ 6-4 (2) § 6-4 (2)

Flere enn 200 skal de ansatte velge ett styremedlem med varamedlem eller 
to observatører med varamedlemmer i tillegg til den repre-
sentasjon som følger av annet ledd

§ 6-4 (3) § 6-4 (3)

Kompetansekrav til styret 
Lov og anbefaling stiller flere krav og forventninger til styrets kompetanse, uten å være 
uttømmende. 

Særlige krav til sammensetning og valg av styre ut over dette følger av NUES, og omfatter 
følgende hovedpunkter:

• Styret bør settes sammen slik at det kan ivareta aksjonærfelleskapets interesser og 
selskapets behov for kompetanse, kapasitet og mangfold. Det bør tas hensyn til at 
styret kan fungere godt som et kollegium
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• Styret bør sammensettes slik at det kan handle uavhengig av særinteresser. Flertallet av 
de aksjeeiervalgte medlemmene bør være uavhengige av ledende ansatte og vesentlige 
forretningsforbindelser. Minst to av de aksjeeiervalgte medlemmene bør være uavhen-
gige av selskapets hovedaksjeeiere 

• Ledende ansatte bør ikke være medlem av styret 

• 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 bedriftsforsamling 

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

Revisjonsutvalg er lovpålagt for selskaper med verdipapirer notert på regulert marked (med 
noen unntak). Dette følger av allmennaksjeloven § 6-41 og for finansforetak av finans-
foretaksloven § 8-18 . Revisjonsutvalgets medlemmer skal velges av og blant styrets 
medlemmer. Minst ett av medlemmene i revisjonsutvalget skal være uavhengig av virk-
somheten og ha kvalifikasjoner innen regnskap eller revisjon. Revisjonsutvalget skal samlet 
ha den kompetanse som ut fra selskapets organisasjon og virksomhet er nødvendig for å 
ivareta sine oppgaver.

Kompetansebehov i styret
På grunn av de mange krevende utfordringer verden og virksomheter står overfor, den regu-
latoriske og teknologiske utviklingen, endringstakten og omstillingen som er nødvendig, 
er kompetansebehovet for styret i endring. Det er viktig at valgkomitéen evner å ta dette 
perspektivet med i rekruttering av styremedlemmer. For eksempel er det viktig at valgkomi-
teen tar hensyn til behovet for kompetanse om revisjon og regnskap et revisjonsutvalg må ha. 
Det samme gjelder kompetanse om bærekraft. Allerede nå vet vi at innføring av nytt regelverk 
som CSRD i Norge vil tillegge revisjonsutvalget ansvaret for å etterse bærekraftsrapportering. 
Kanskje vil dette utfordre den mer tradisjonelle modellen med at erfarne og delvis pensjonerte 
bedriftsledere er de som oftest velges inn i styrer. Det er nødvendig å tenke mer på mangfold, 
blant annet når det gjelder kompetanse, kjønn, bakgrunn og erfaring. 

Det er også økende forventninger til at selskaper skal ivareta et bredere sett av interesser. 
Viktige interessenter skal høres, omgivelsene og miljøet skal ivaretas. FNs bærekraftsmål er 
viktige mål for verden. Selskaper bør søke å maksimere sitt positive bidrag og minimere sitt 
negative bidrag til bærekraftsmålene.  

Innstille på godtgjørelse til styrets medlemmer
Honoreringen av styremedlemmene må stå i forhold til den arbeidsmengde som kreves og 
det ansvaret vervet innebærer. Videre må honoraret være tilstrekkelig for å få inn kandidater 
med ønsket profil, kompetanse og erfaring. Det bør i utgangspunktet ikke være styre-
medlemmer som ikke honoreres. Alle bør honoreres for å poengtere viktigheten av å bruke 
tid på styrevervet og ansvaret det innebærer. Dette gjelder også ansatterepresentanter. 

Godtgjørelse til styret i tråd med NUES: 

• Godtgjørelsen til styret bør reflektere styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og virksom-
hetens kompleksitet.
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• 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 likevel 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 dette spesifiseres 
i årsrapporten.

I fastsettelsen av honoraret kan det være nyttig å vurdere honoraret opp mot andre tilsva-
rende selskaper. Styreinstituttet2 gjør en årlig undersøkelse av godtgjørelse til styret i Norske 
selskaper og utviklingen i godtgjørelse over tid. Denne informasjonen er tilgjengelig for 
medlemmer. Denne kan være til god hjelp for sammenligning mot andre selskaper. Videre vil 
det i årsrapporten til selskaper være oppgitt honorar til styret. Dette kan også undersøkes 
for relevante selskaper. 

Innstille på kandidater til valgkomitéen
I tråd med NUES bør generalforsamlingen velge valgkomitéens leder og medlemmer, og 
den bør fastsette valgkomiteens godtgjørelse. Valgkomitéen bør settes sammen slik at 
hensynet til aksjonærfellesskapets interesser blir ivaretatt. Flertallet i valgkomitéen bør være 
uavhengig av styret og øvrige ledende ansatte. Det bør legges til rette for at aksjeeierne kan 
foreslå kandidater overfor komitéen.

Det er ofte praksis at valgkomitéens medlemmer tar ansvar for prosessen omkring valg av 
medlemmer til valgkomitéen og innstiller kandidater til valg på generalforsamlingen. Det er 
derfor viktig å ha med seg valgkomitéens komposisjon og kompetanse - og i tilfeller der det 
er behov for endringer - innstille på dette til generalforsamlingen. 

Det er viktig å ha fokus på rett kompetanse også når valgkomitémedlemmer skal rekrut-
teres. Det er viktig med god kjennskap til selskapet, kompetanse og erfaring fra eierstyring 
og selskapsledelse og evne til å gjennomføre gode prosesser som skal forankres hos 
mange interessenter. 

Det er vanlig praksis at valgkomitéen består av tre medlemmer. Medlemmene er ofte 
representanter fra selskapets største aksjonærer. Det er også god praksis å ta hensyn til 
mangfold ved sammensetningen av valgkomitéen for å sikre bedre vurderinger og beslut-
ninger om innstillinger til styreverv. Det er videre en fordel om medlemmer av valgkomitéen 
har erfaring fra å sitte i styrer.  

Godtgjørelse til valgkomitéen
Valgkomitéens arbeid bør honoreres slik at honoraret er i samsvar med arbeidsmengden. 
Et verv i en valgkomité vil kunne innebære ulik arbeidsmengde fra år til år, avhengig av 
omfanget av behov for endringer i styret. Det er derfor god praksis å ta hensyn til dette ved 
for eksempel å dele opp honoraret i et fast beløp for ansvaret og et variabelt element som 
tar hensyn til arbeidsmengde og antall møter.

2 http://www.styreinstitutt.no/
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Valgkomitéens årssyklus 

I løpet av et normalt arbeidsår har valgkomitéens arbeid ulike faser. 

 1.  Oppstart av arbeidet
I etterkant av generalforsamlingen eller årsmøtet vil det være naturlig at valgkomitéen 
starter sitt arbeid. Det vil være valgkomitéens leder som normalt tar initiativ til å engasjere 
resten av valgkomitéen. Avhengig av medlemmenes erfaring og kjennskap til selskapet bør 
lederen vurdere nødvendige handlinger i forhold til onboarding av nye medlemmer, møter 
med styreleder, styremedlemmer og selskapsledelse. 

Før første møte i valgkomitéen er det viktig at lederen skaffer oversikt over sentrale datoer fra 
selskapets styrekalender og ledelsens strategiprosesser. Vær oppmerksom på viktige frister 
for å få forankret valgkomitéens beslutninger i styret før ordinær generalforsamling. Lederen 
bør også sørge for å ha tilstrekkelig kontinuitet i arbeidet fra forrige periodes prosess, slik at 
eventuelle mer langsiktige vurderinger eller forhold blir videreført i årets arbeid. 

I første møte bør følgende behandles: 

• Valgkomitéens oppgaver, ansvar og leveranser. Som en del av dette er det viktig å 
gjennomgå valgkomitéens instruks og aktuelle punkter i selskapets vedtekter. Det kan 
samtidig være nyttig å vurdere om det er behov for endringer i instruks eller vedtekter.

• Valgkomitéens arbeidsform, herunder sekretærfunksjon og ansvarlig for 
møteinnkallinger
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• Valgkomitéens samhandling med aksjonærer, administrasjon, styret og styreleder. 
Komitéen bør drøfte hvordan og hvem som har ansvaret for å føre dialogen med viktige 
interessenter og sørge for at disse er trygge på prosess og arbeid komitéen utfører. 

• Dokumenthåndtering. I store selskaper er det etterhvert mer vanlig at valgkomitéen 
har tilgang til støttesystemer for styrearbeid som bidrar til sikker håndtering og lagring 
av informasjon. For virksomheter som ikke har slike støttesystemer bør valgkomi-
téen i samråd med styresekretær bli enige om prosessen for håndtering av sentrale 
dokumenter. 

• Håndtering av sensitiv informasjon. Valgkomitéen bør være varsom i forhold til hvordan 
personopplysninger og sensitiv informasjon håndteres. For begrunnelser om kandidater 
og særlig fratredener må det utvises særlige hensyn når det dokumenteres. Børssensitiv 
informasjon må alltid håndteres i tråd med børsregelverket. Personopplysninger 
må behandles i tråd med regelverk for personvern, inkludert rutiner for sletting og 
makulering av personopplysninger om kandidater som ikke innstilles så snart det ikke 
lenger foreligger et spesifikt formål for oppbevaring og behandling av opplysningene.

• Oppdatere valgkomitéens kontaktinformasjon. Det er god praksis at valgkomitéens 
kontaktinformasjon er tilgjengelig på selskapet hjemmeside, der det også fremgår at 
aksjonærer alltid er velkomne til å kontakte valgkomitéen med innspill. 

• Konkret plan for årets prosess. Det er viktig å diskutere og konkludere på årets konkrete 
oppgaver, leveranser og sentrale frister/datoer. Det er god praksis å lage en plan for 
arbeidet som følger av selskapets styrekalender. Avklar hvem som har ansvaret for å 
kommunisere årets planlagte prosess til valgkomitéens sentrale interessenter.

 2.  Kartlegging av styrets kompetanse, strategi og behov
Det er viktig for valgkomitéen å få oversikt over styrets kompetanse og behov, inklusive 
selskapets strategi og konsekvenser for styrets fremtidige kompetansebehov. For å sikre et 
godt grunnlag bør følgende aktiviteter gjennomføres:

• Gjennomføre samtaler med styreleder og administrerende direktør for å få status 
i selskapet og styret. Kartlegge om det er endringer knyttet til selskapets strategi, 
utvikling, styresammensetning, oppfølgingspunkter fra forrige periode, kjente kompe-
tansegap eller andre forhold valgkomitéen bør være klar over. Komitéen må ta ansvar for 
egen kompetanse, og det er viktig at medlemmer av valgkomitéen bruker tid på å følge 
selskapet og å forstå selskapets strategi og strategiske utfordringer. Mange selskaper 
gjennomfører en strategiprosess, ofte gjennom høsten, og valgkomitéen bør følge 
denne for å få oversikt over eventuelle nye strategiske forhold som påvirker behovet for 
kompetanse og styresammensetning for fremtiden.

• Skaffe oversikt over aksjonærstrukturen og søke innspill fra de største aksjonærer 
knyttet til styresammensetning, kompetanse eller nødvendige endringer. 

• Gi innspill til prosess og innhold for styrets egenevaluering. I henhold til god praksis 
skal styret årlig utføre en egenevaluering av sitt arbeid. Det er god praksis at evalue-
ringen med jevne mellomrom fasiliteres av eksterne. Oppsummeringen fra evalueringen 
må gjøres tilgjengelig for valgkomitéen. I forkant av evalueringen bør valgkomitéen 
gi innspill til hva som er viktig at inkluderes i kartleggingen, eksempelvis særskilte 
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kompetansebehov og samspillet i styret. Det er også viktig at komiteen gir innspill til 
når man trenger tilbakemelding fra egenevalueringen for å kunne ta hensyn til konklu-
sjonene i søket etter nye kandidater. Oppsummeringen fra evalueringen skal gi innsikt 
i hvordan styret som helhet fungerer, samt behov for økt eller ny kompetanse. Du kan 
finne mer informasjon om styrets egenevaluering i PwCs Styrehåndbok3. 

• Gjennomgang av formalkrav omkring styrets sammensetning og kompetanse, inkludert 
eventuelt hvem som står på valg, lengde på gjenværende funksjonstid og hvorvidt de 
ulike styremedlemmer ønsker å fortsette. 

• Gjennomføre strukturerte samtaler med styreleder, styremedlemmer inkludert 
ansattvalgte medlemmer, administrerende direktør, samt andre relevante medlemmer av 
ledelsen.

• Oppsummere eksisterende og ønsket kompetanse i styret. Det er viktig å være så presis 
som mulig på ønsket og eventuelt manglende kompetanse og erfaring som skal inn i 
styret. Komiteen må også ha fokus på at styret skal fungere godt som et kollegium, og 
at personligheter og kjemi kan fungere sammen. Språk er også en dimensjon som må 
vurderes ved styrets sammensetning. Valgkomitéen bør for eksempel vurdere grundig 
eventuelle konsekvenser av en innstilling som eksempelvis medfører at styret går fra 
norsk til engelsk som arbeidsspråk. Styrets kompetanse og mulige kompetansegap kan 
gjerne oppsummeres i en kompetansematrise, se eksempel på neste side. 

Etter å ha kartlagt kompetansebehov må valgkomitéen konkludere på hvilke endringer i 
styret som er nødvendige, og hvilke profiler komiteen leter etter. Det mest vanlige er å jobbe 
frem mot førstkommende generalforsamling, men av og til kan endringer også planlegges 
lenger frem i tid. 

Basert på kartleggingen av 
behov for kandidater, må 
valgkomitéen diskutere og 
konkludere hvordan kandidatsø-
kerfasen skal gjennomføres. Det 
er viktig å jobbe bredt i starten 
for å sikre at man får oversikt 
over de beste styrekandidatene. 
Dersom selskapet trenger ny 
styreleder vil dette kreve ekstra 
oppmerksomhet og prosessen 
vil normalt kreve mer av valg-
komitéen. Det anbefales at 
valgkomitéen planlegger for at 
styret har en kandidat som kan 
overta styreledervervet på sikt, 
men dette må likevel aldri være 

3 https://www.pwc.no/no/publikasjoner/styreportalen/styreboken.html
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Styremedlem: A B C D E F G H ∑
Mål for styrets 
sammensetning

Relevant industrierfaring:

Olje og gass 1 1 1 1 1 5 4

Fornybar energi 1 1 2

Internasjonal erfaring 1 1 1 1 1 1 6 6

Tekniske ferdigheter og erfaring:

Revisjon og regnskap 1 1 1 1 5 4

Risikostyring og internkontroll 1 1 2

Strategi 1 2 2

Informasjonsteknologi og cybersikkerhet 1 2 2

Klima og bærekraft (ESG) 1 1 1 1 0 4 1

Ledelse 1 1 1 3 2

Innovasjon 1 1 1 1 1 5 5

Omstilling og endringsprosesser 1 1 1 3 4

Helse, miljø og sikkerhet 1 1 1

Juridisk 1

Erfaring fra virksomhetsstyring:

Styremedlem i selskap med 1000+ ansatte 1 1 2 3

Styremedlem i mellomstorts selskap 500- 1000 ansatte 1 1 0

Strategiprosesser fra et virksomhetsstyring perspektiv 1 1 1 3 4

Toppleder prestasjonsledelse 1 1 2 4

Erfaring fra overordnet kontroll og oppfølging av 
risikostyring og internkontroll

1 1 1 1 4 4

Compliance erfaring 1 1 3 2

Erfaring fra god suksesjonsplanlegging 1 1 2 2

Erfaring fra tydelig målsettinger og strategisk retning 1 1 1 1 5 4

Erfaring fra håndtering av kontroverser 1 1 1 4 2

Nåværende involvering i kontroverser 0 0
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til hinder for å lete etter ny ekstern styreleder når situasjonen krever det. 

De færreste selskaper har vedtektsfestet hvordan nestleder til styret skal velges. Vi anbe-
faler at generalforsamlingen tar stilling til, og i vedtektene beskriver, hvordan nestleder skal 
velges. En tydelig valgt nestleder vil særlig være viktig i de sjeldne tilfeller der en styreleder 
melder fratreden eller må fratre, og bidra til kontinuitet i den fasen valgkomitéen mobiliseres 
for å finne ny styreleder. 

 3.  Kandidatsøk
I neste fase skal aktuelle kandidater til styret identifiseres. I arbeidet vil det være praktisk 
å føre en liste over aktuelle kandidater hvor komitéen løpende oppdaterer status på hvor i 
prosessen man er med de ulike kandidatene. 

I denne fasen vil aktiv leting fra valgkomitéens medlemmer være viktig. I tillegg bør valg-
komittéen be om innspill til mulige kandidater fra administrasjonen, styremedlemmer og 
aksjonærer. Det kan også være nyttig å identifisere virksomheter som har møtt samme type 
utfordringer som det aktuelle styret står overfor for å finne mulige kandidater med relevant 
erfaring og kompetanse. 

Bruk av begrensede nettverk kan øke risikoen for at selskapet ikke får inn den nødvendig 
kompetansen i styret. Avhengig av ønsket profil, kompetanse og erfaring bør det i denne 
fasen vurderes om eksterne, profesjonelle rådgivere bør benyttes. Særlig i større selskap 
og ved internasjonale søk bør valgkomitéen vurdere å bruke profesjonelle støttespillere. En 
profesjonell rådgiver vil kunne bidra med et godt nettverk, bredere og systematisk kandi-
datsøk og solide verktøy for å vurdere kandidatens motivasjon og kompetanse. I mindre 
selskap og ved leting etter norske kandidater kan søk via nettverk som LinkedIn og egne 
nettverk være tilstrekkelig. 

Dersom man velger å benytte ekstern støtte til kandidatsøk, er det viktig at valgkomitéen er 
bevisst at det er komitéen som eier prosessen og har det overordnede ansvaret. En ekstern 
rådgiver vil alltid være nettopp det - rådgiver. Valgkomitéen må styre rådgiveren, sikre at 
prosessen holder høy kvalitet og at den eksterne parten tilfører verdi. Derfor er det ved valg 
av en ekstern støttespiller viktig å vurdere rådgiverens uavhengighet, kompetanse, relevant 
bransje og industrierfaring, samt nettverk. 

Valgkomitéen bør fortrinnsvis identifisere en til tre kandidater til hvert styreverv. Det kan 
være et puslespill å få på plass rett sammensetning og rette kandidater. Ofte skal de ikke 
bare ha rett kompetanse og erfaring, men også kjønnsbalansen og andre kvalifikasjoner 
som erfaring som toppleder vil ofte være ønskelig. Det vil nødvendigvis ikke alltid være 
mulig å finne kandidater som oppfyller alle kompetanse- og erfaringskrav. Da må det gjøres 
avveininger i forhold til hva som er viktigst, og vurdere om enkelte kompetanser kan bringes 
inn i styret på andre måter, eventuelt videreføres som ønsket kompetanse til neste gang 
ny(e) kandidat(er) skal inn. Ved vurdering av internasjonale kandidater er det viktig å vurdere 
konsekvensene i forhold til språk, kostnader, arbeidsomfang og honorering. 

Neste steg er å kontakte aktuelle kandidater. Det anbefales å gå systematisk frem og ikke 
kontakte for mange mulige kandidater slik at urealistiske forventninger skapes. I dialogen 
med aktuelle kandidater må det konkretiseres hvilken kompetanse styret trenger og 
bakgrunnen for at den aktuelle kandidaten er kontaktet. Kandidaten må få en presentasjon 
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av selskapet, hva styrevervet innebærer 
og hva som forventes av et styremedlem 
i selskapet. Det er viktig å være tydelig på 
antatt arbeidsomfang og tidsbruk, og tidlig 
avklare om kandidaten har tilstrekkelig 
kapasitet. Jo mer spesifikk valgkomitéen 
kan være om forventet arbeidsmengde, 
jo bedre. Der eksterne rådgivere benyttes 
er det viktig at valgkomitéen sikrer at 
den eksterne støttespilleren gir kandi-
daten god informasjon, behandling og 
tilbakemelding.

 4.  Gjennomføre intervjuer
I neste fase inviteres aktuelle kandidater 
til en samtale med valgkomitéen, både 
for å kunne informere godt om det mulige 
styrevervet, samt forstå kandidatens moti-
vasjon og kompetanse. Valgkomitéen kan 
vurdere om det også er hensiktsmessig å 
la administrerende direktør og styreleder 
møte aktuelle kandidater. 

Det er en investering å ta inn et nytt styremedlem, og det er avgjørende at styremedlemmet 
både er motivert for og gis tid til å komme på innsiden og å forstå selskapet. I intervjuet er 
det derfor viktig å understreke at det forventes at styremedlemmet investerer tid og lærer 
selskapet å kjenne, samt informere om styrets prosesser for onboarding av nye styre-
medlemmer. Et sentralt tema i samtalen er ansvaret ved å sitte i styret og informasjon om 
eventuell styreansvarsforsikring. I intervjuene bør valgkomitéen informere kandidatene om 
honoreringen og arbeidsmengden som påregnes. Valgkomitéen bør også lære om og forstå 
aksjonærenes forventninger til styret. Basert på intervjuene må valgkomitéen konkludere på 
kandidat eller gå videre på sin liste av kandidater. 

Etter at valgkomitéen har konkludert og informert ønsket kandidat bør det gjennomføres 
en referansesjekk. Kandidaten bør også anmodes om å fylle ut en egnethetsvurdering. 
Egnethetsvurderingen inkluderer forhold som kan være relevante for styrevervet og selska-
pets interesser. Dette kan være temaer som økonomiske interesser, slektsforhold, verv og 
andre eventuelle interessekonflikter. For selskaper underlagt Finanstilsynet gjelder særlige 
krav til egnethet hos styremedlemmer4. Disse kravene kan være relevante som utgangs-
punkt for vurdering av egnethet også for styreverv i andre selskaper. Styremedlemmer må 
være egnet til enhver tid. Egnethetsvurderinger må derfor gjøres regelmessig. Valgkomitéen 

4 https://www.finanstilsynet.no/contentassets/ed1744e91caa4287bfcb7ba3a99baea2/rund-
skriv_14_2015_egnethetskrav.pdf

https://www.finanstilsynet.no/nyhetsarkiv/nyheter/2021/
reviderte-retningslinjer-fra-esma-og-eba-om-vurdering-av-egnethet-til-styret-og-nokkelpersonell/
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bør derfor vurdere å legge opp til en prosess der de henter inn og vurderer alle styre-
medlemmers egnethet. 

Prosessen for å velge nye styremedlemmer vil nødvendigvis ta tid, og vil i mange tilfeller 
gå over flere måneder. Det betyr at det også kan ta tid fra en kandidat har fått en første 
henvendelse fra valgkomitéen til vedkommende er formelt valgt, eventuelt at det konklu-
deres med at vedkommende ikke er aktuell. I denne fasen er det viktig med dialog og 
profesjonell håndtering av kandidatene. Vi anbefaler at valgkomitéen holder alle kandidater 
oppdatert om prosessen underveis. 

 5.  Forankring
Etter at valgkomitéen har kommet frem 
til forslag til styresammensetning kan det 
være en god prosess å forankre innstil-
lingen med styret og selskapets største 
aksjonærer. En forankring av valgkomi-
téens vurderinger og konklusjoner før det 
formelle valget vil gi større trygghet for at 
kandidatene har ønsket profil og kompe-
tanse, og vil passe inn i styrekollegiet. 

 6.  Innstilling
Valgkomitéen utarbeider en innstilling til 
årets generalforsamling i tråd med selska-
pets vedtekter og kravene beskrevet i 
NUES. Jo grundigere og mer planmessig 
valgkomitéen har arbeidet, jo enklere 
vil det bli å utarbeide en god innstilling. 
Innstillingen bør sendes til aksjonærene 
sammen med selskapets innkalling til 
generalforsamling. Innkalling til general-
forsamling skal være sendt senest en til to 
uker5 før møtet skal holdes om ikke annet 
er vedtatt. 

Innstillingen bør inneholde:

• En redegjørelse for hvordan valgkomitéen har arbeidet.

• En begrunnelse for hvordan innstillingen ivaretar aksjeeierfellesskapets og selskapets 
behov i tråd med valgkomitéens kartlegging av kompetanse, sammensetning og behov. 
Begrunnelsen bør inkludere informasjon om kandidatenes kompetanse, kapasitet og 
uavhengighet. Informasjon om kandidatene bør videre omfatte alder, utdannelse og 
yrkesmessig erfaring. Det bør opplyses om eierinteresser i selskapet, om eventuelle 
oppdrag for selskapet og om vesentlige posisjoner eller oppdrag i andre selskaper og 

5 Fristen for utsendelse av innkalling er en uke for aksjeselskaper og to uker for allmennaksjeselskaper
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organisasjoner. Ved forslag om gjenvalg av styremedlemmer, bør innstillingen også gi 
opplysninger om hvor lenge kandidaten har vært styremedlem i selskapet og om delta-
gelse i styremøtene. 

• Informasjon om og innstilling til godtgjørelse til styret. 

Omfatter innstillingen også kandidater til valgkomitéen, bør den inneholde relevant informa-
sjon om disse. 

 7.  Valg
Styremedlemmer velges av og på generalforsamlingen. Som et minimum bør valgkomitéens 
leder være tilstede for å presentere valgkomitéens arbeid, innstillingen og de foreslåtte 
styremedlemmene.

Etter generalforsamling er det god praksis at valgkomitéen samles for å oppsummere årets 
prosess, identifisere eventuelle læringspunkter og videreføre oppfølgingspunkter til neste 
års valgkomité. Som en del av oppsummeringen kan det være hensiktsmessig å vurdere om 
valgkomitéen skal støtte eller fasilitere onboarding av de nye styremedlemmene, og etter en 
tid følge opp det nye styret for å forstå om styret fungerer godt og i tråd med valgkomitéens 
forventninger. 
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Styrevalg i datterselskap og mindre 
selskaper

Dersom virksomheten er et konsern, vil valgkomitéen normalt være ansvarlig for å finne 
styrekandidater til morselskapets styre, men ikke til styret i datterselskap. 

Det er stor variasjon i virksomheters eierskaps- og styringsstrukturer, og derfor vil behovet 
for styresammensetning, prosess og innstilling om styremedlemmer i datterselskaper og 
kontrollerte virksomheter variere betydelig. Uavhengig av struktur må styret ivareta selska-
pets og konsernets virksomhet, ansvar, interesser og lovens krav. Prosessen for styrevalg 
bør gjenspeile hvilke krav som stilles til styrets sammensetning i kompetanse og erfaring.   

I mindre selskaper eller i selskaper hvor en valgkomité ikke er etablert kan det være 
krevende å sikre kvalitet i prosessen for styrevalg, uavhengighet i vurderinger og det å 
få på plass det rette styret. Vi anbefaler også disse selskapene å følge denne veilederen, 
men med en mindre omfattende prosess. Noen momenter som er viktig i en slik forenklet 
prosess er: 

• Gjør jevnlig en vurdering av om det sittende styret fungerer godt og har den kompe-
tansen som er nødvendig for at selskapet skal lykkes. Styret skal alltid tilføre verdi og 
fylle både en rådgivende og kontrollerende rolle for ledelsen.
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• Ved behov for endringer i styret, bruk tid. Bruk tid både på å analysere behovet for 
kompetanse, men også i arbeidet med å finne kandidater. Vær varsom med å uteluk-
kende bruke eget og begrensede nettverk.

• Gjør en grundig vurdering av aktuelle kandidater, og foreta intervjuer, referansesjekk og 
vurdering av egnethet. 

• Sørg for god håndtering av aktuelle kandidater. Gi god informasjon om hvorfor kandi-
daten er ønsket og hva styrevervet innebærer. Hold kandidaten oppdatert og informert 
om prosessen underveis. 

• Sørg for god dokumentasjon av prosessen og forankring blant sentrale interessenter 
som ledelse og aksjonærer.

• Utarbeid innstilling til generalforsamlingen som dokumenterer prosessen, konklusjon og 
begrunner innstillingen.   



PwC | Valgkomitéer - En veileder til gode styrevalg 22

© 2023 PwC. Med enerett. I denne sammenheng refererer «PwC» seg til PricewaterhouseCoopers AS, Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers 
AS, PricewaterhouseCoopers Accounting AS og PricewaterhouseCoopers Tax Services AS som alle er separate juridiske enheter og uavhengige 
medlemsfirmaer i PricewaterhouseCoopers International Limited.

Kontakt

Martin Alexandersen 
Partner, Assurance 
+47 95 26 05 66 
martin.alexandersen@pwc.com

Magne Sem 
Direktør, Assurance 
+47 95 26 05 78  
magne.sem@pwc.com

Eli Moe-Helgesen 
Partner, Assurance 
+47 95 26 01 13 
eli.moe-helgesen@pwc.com


	Innledning
	Valgkomitéens rolle og ansvar
	Historikk
	Funksjon og oppgaver
	Instruks for valgkomitéen
	Selskapets vedtekter
	Om deltakelse i valgkomité
	Valgkomitéens leder

	Valgkomitéens arbeid
	Innstille styrekandidater
	Kompetansekrav til styret 
	Kompetansebehov i styret
	Innstille på godtgjørelse til styrets medlemmer
	Innstille på kandidater til valgkomitéen
	Godtgjørelse til valgkomitéen

	Valgkomitéens årssyklus 
	 1.  Oppstart av arbeidet
	 2.  Kartlegging av styrets kompetanse, strategi og behov
	 3.  Kandidatsøk
	 4.  Gjennomføre intervjuer
	 5.  Forankring
	 6.  Innstilling
	 7.  Valg


	Styrevalg i datterselskap og mindre selskaper

