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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 211 annet strekpunkt, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I en melding vedtatt 21. mai 2003 la Kommisjonen fram 
sin handlingsplan «Modernisering av selskapsretten og 
forbedring av foretaksstyringen i Den europeiske union — 
en handlingsplan»(1). Hovedmålene med handlingsplanen 
er å styrke aksjeeieres rettigheter og vernet av ansatte, 
kreditorer og andre parter som selskaper samhandler 
med, og samtidig tilpasse regler innenfor selskapsrett 
og foretaksstyring til ulike kategorier selskaper, samt 
å fremme foretakenes effektivitet og konkurranseevne, 
med særlig vekt på visse tverrnasjonale spørsmål.

2) I sin resolusjon av 21. april 2004 hilste Europaparlamentet 
handlingsplanen velkommen og uttrykte sterk støtte til de 
fleste av de kunngjorte initiativene. Europaparlamentet 
oppfordret Kommisjonen til å foreslå regler for å fjerne og 
forhindre interessekonflikter, og la særlig vekt på behovet 
for at børsnoterte selskaper har en revisjonskomité, som 
bl.a. bør ha til oppgave å føre tilsyn med den eksterne 
revisors uavhengighet, objektivitet og effektivitet.

3) Styremedlemmer uten ledelsesansvar eller medlemmer 
av tilsynsorganet blir rekruttert av selskaper for en 
rekke ulike formål. Av særlig betydning er deres rolle 
med hensyn til å føre tilsyn med styremedlemmer med 
ledelsesansvar eller medlemmer av den daglige ledelsen 
og håndtere situasjoner som medfører interessekonflikter. 
Denne rollen er særlig viktig for å gjenopprette tilliten i 
finansmarkedene. Medlemsstatene bør derfor oppfordres 
til å treffe tiltak som får anvendelse på børsnoterte 
selskaper, definert som selskaper hvis verdipapirer er 
opptatt til notering på et regulert marked i Fellesskapet. 
Ved gjennomføringen av denne rekommandasjon bør 
medlemsstatene ta hensyn til særtrekkene ved foretak 
for kollektiv investering i selskapsform og hindre at 
de ulike typene av foretak for kollektiv investering 
utsettes for unødvendig forskjellsbehandling. Når 
det gjelder foretak for kollektiv investering slik de er 
definert i rådsdirektiv 85/611/EØF av 20. desember 

(1) KOM(2003) 284 endelig.

1985 om samordning av lover og forskrifter om visse 
foretak for kollektiv investering i verdipapirer (UCITS-
fond)(2), er det i nevnte direktiv allerede fastsatt et sett 
med særlige styringsordninger. For å hindre unødig 
forskjellsbehandling av foretak for kollektiv investering 
i selskapsform som ikke er omfattet av harmonisering 
på fellesskapsplan, bør medlemsstatene ta hensyn til om 
og i hvilket omfang disse ikke-harmoniserte foretakene 
for kollektiv investering er underlagt tilsvarende 
styringsordninger.

4) I lys av at mange av de berørte spørsmålene er svært 
sammensatte, er vedtakelse av detaljerte bindende regler 
ikke nødvendigvis den mest ønskelige og effektive 
måten å nå de forfulgte målene på. Mange av reglene 
for foretaksstyring som er vedtatt i medlemsstatene, har 
en tendens til å bygge på åpenhet for å oppmuntre til 
overholdelse, basert på prinsippet «overhold eller forklar». 
Selskapene oppfordres til å opplyse om de overholder 
reglene og forklare eventuelle vesentlige avvik fra dem. 
Denne metoden gjør det mulig for selskapene å tilpasse 
seg krav som gjelder særskilt for deres virksomhet 
eller sektor, samtidig som markedene får mulighet til 
å vurdere de forklaringene og begrunnelsene som gis. 
Med henblikk på å fremme rollen til styremedlemmer 
uten ledelsesansvar og til medlemmer av tilsynsorganet, 
bør alle medlemsstater oppfordres til å treffe de tiltak 
som er nødvendige for på nasjonalt plan å innføre 
et sett bestemmelser basert på de prinsipper som er 
fastsatt i denne rekommandasjon, og som skal følges av 
børsnoterte selskaper enten på grunnlag av prinsippet 
«overhold eller forklar», eller i henhold til lovgivningen.

5) Dersom medlemsstatene bestemmer seg for å følge 
prinsippet «overhold eller forklar» (der det kreves at 
selskapene forklarer sin praksis med henvisning til et sett 
anbefalinger for beste praksis), bør de stå fritt til å gjøre 
dette på grunnlag av relevante anbefalinger utviklet av 
markedsdeltakerne.

(2) EFT L 375 av 31.12.1985, s. 3. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2004/39/EF (EUT L 145 av 30.4.2004, s. 1).
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selskaper og om styrets eller tilsynsorganets komiteer(*)
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(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 52 av 25.2.2005, s. 51, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 157/2005 av 2. desember 2005 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett), se EØS-tillegget 
til Den europeiske unions tidende nr. 10 av 23.2.2006, s. 31.
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6) De tiltakene som vedtas av medlemsstatene i samsvar 
med denne rekommandasjon, bør i alt vesentlig ha som 
mål å bedre foretaksstyringen i børsnoterte selskaper. 
Ettersom dette målet er relevant for å verne faktiske eller 
potensielle investorer i alle selskaper som er børsnotert 
i Fellesskapet, enten de har forretningskontor i en av 
medlemsstatene eller ikke, bør tiltakene også omfatte 
selskaper som har forretningskontor i tredjestater, men er 
børsnotert i Fellesskapet.

7) Uavhengige representanter i styret som er i stand til 
å utfordre ledelsens beslutninger, blir i alminnelighet 
ansett som et middel til å verne interessene til aksjeeiere 
og andre berørte parter. I selskaper med spredt eierskap 
er det viktigste spørsmålet hvordan ledelsen skal holdes 
ansvarlig overfor svake aksjeeiere. I selskaper med 
kontrollerende aksjeeiere dreier det seg mer om hvordan 
det kan sikres at selskapet blir drevet på en måte som i 
tilstrekkelig grad tar hensyn til mindretallsaksjeeiernes 
interesser. Det er i begge tilfeller viktig å sikre tilstrekkelig 
vern av tredjeparter. Uavhengig av den formelle 
styrestrukturen i et selskap bør ledelsesfunksjonen derfor 
være underlagt et effektivt og tilstrekkelig uavhengig 
tilsyn. Uavhengighet bør her forstås som fravær av 
vesentlige interessekonflikter. I denne sammenheng bør 
det derfor rettes særlig oppmerksomhet mot eventuelle 
trusler som måtte oppstå dersom en representant i styret 
har nære forbindelser til en av selskapets konkurrenter.

8) For å sikre at ledelsesfunksjonen blir underlagt et 
effektivt og tilstrekkelig uavhengig tilsyn, bør styret eller 
tilsynsorganet omfatte et tilstrekkelig antall engasjerte 
styremedlemmer uten ledelsesansvar eller medlemmer 
av tilsynsorganet, som ikke har noen rolle i ledelsen av 
selskapet eller konsernet, og som er uavhengige ved at de 
er uberørt av enhver vesentlig interessekonflikt. I lys av 
de ulike rettssystemene som finnes i medlemsstatene, bør 
andelen av uavhengige medlemmer som samlet sett skal 
inngå i styre eller tilsynsorgan, ikke fastsettes nøyaktig på 
fellesskapsplan.

9) Tilsynsrollen til styremedlemmer uten ledelsesansvar eller 
til medlemmer av tilsynsorganet anses vanligvis å være 
av avgjørende betydning på tre områder, der faren for 
interessekonflikter i ledelsen er særlig høy, særlig når slike 
saker ikke er aksjeeiernes direkte ansvar, nemlig utpeking 
av styremedlemmer, godtgjøring til styremedlemmer og 
revisjon. Det er derfor hensiktsmessig å fremme rollen til 

styremedlemmer uten ledelsesansvar eller til medlemmer 
av tilsynsorganet på disse områdene, og å oppfordre til at 
det innenfor styret eller tilsynsorganet nedsettes komiteer 
med ansvar for utpeking, godtgjøring og revisjon.

10) I prinsippet, og uten at det berører generalforsamlingens 
myndighet, har bare styret eller tilsynsorganet som 
helhet lovfestet beslutningsmyndighet og er som 
kollegium kollektivt ansvarlig for utførelsen av sine 
plikter. Styret eller tilsynsorganet har myndighet til å 
fastsette antallet og sammensetningen av de komiteene 
det finner hensiktsmessig for å lette sitt eget arbeid, 
men disse komiteene skal i prinsippet ikke erstatte styret 
eller tilsynsorganet selv. Som hovedregel bør derfor 
nominasjons-, godtgjørings- og revisjonskomiteer gi 
anbefalinger med sikte på å forberede de beslutningene 
som skal treffes av styret eller tilsynsorganet. Styret eller 
tilsynsorganet bør imidlertid kunne delegere deler av 
sin beslutningsmyndighet til komiteer når det anser det 
hensiktsmessig, og når det er tillatt i henhold til nasjonal 
lovgivning, selv om styret eller tilsynsorganet forblir fullt 
ut ansvarlig for de beslutninger som tas innenfor dets 
ansvarsområde.

11) Ettersom utvelgingen av kandidater som skal fylle ledige 
plasser i selskaper med ett eller to ledelsesorganer, 
reiser spørsmål som er relevante for utvelgingen av 
styremedlemmer uten ledelsesansvar eller medlemmer 
av tilsynsorganet som skal føre tilsyn med ledelsen, 
eller som er relevante for om ledelsen skal fortsette, 
bør nominasjonskomiteen i hovedsak være sammensatt 
av uavhengige styremedlemmer uten ledelsesansvar 
eller medlemmer av tilsynsorganet. Dette vil gi rom 
i nominasjonskomiteen for styremedlemmer uten 
ledelsesansvar eller medlemmer av tilsynsorganet som 
ikke oppfyller kriteriene for uavhengighet. Det vil også 
gi rom for styremedlemmer med ledelsesansvar eller 
medlemmer av den daglige ledelsen (i tilfeller der 
nominasjonskomiteen er nedsatt innenfor styret i et selskap 
med ett ledelsesorgan, og så lenge styremedlemmer med 
ledelsesansvar eller medlemmer av den daglige ledelsen 
ikke utgjør flertallet i komiteen).

12) I betraktning av de ulike tilnærmingsmåtene i 
medlemsstatene med hensyn til de organer som har 
ansvar for å oppnevne og avsette styremedlemmer, bør 
oppgaven til en nominasjonskomité nedsatt innenfor 
styret eller tilsynsorganet i hovedsak være å sikre at når 
styret eller tilsynsorganet har innflytelse på oppnevning 
og avsettelse av medlemmer av ledelsen (enten ved at 
det har myndighet til å legge fram forslag eller til å treffe 
beslutninger, slik det er fastsatt i nasjonal lovgivning), 
skal oppgaven utføres på en så objektiv og profesjonell 
måte som mulig. Nominasjonskomiteen bør derfor i 
hovedsak gi anbefalinger til styret eller tilsynsorganet 
med hensyn til den oppnevning og avsettelse av 
styremedlemmer som vedkommende organ i henhold til 
nasjonal selskapslovgivning foretar.
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13) Når det gjelder godtgjøring, har de reglene for 
foretaksstyring som er vedtatt i medlemsstatene, 
en tendens til i hovedsak å gjelde godtgjøring til 
styremedlemmer med ledelsesansvar eller medlemmer 
av den daglige ledelsen, ettersom muligheten for misbruk 
og interessekonflikter i hovedsak forekommer der. I mye 
av regelverket erkjennes det også at selskapets politikk 
for godtgjøring til overordnede med lederfunksjoner 
bør behandles på styrenivå. Dessuten vies spørsmålet 
om aksjeopsjoner særlig oppmerksomhet. I betraktning 
av de ulike tilnærmingsmåtene i medlemsstatene med 
hensyn til de organer som har ansvar for å fastsette 
godtgjøringen til medlemmer av ledelsen, bør oppgaven 
til en godtgjøringskomité nedsatt innenfor styret eller 
tilsynsorganet i hovedsak være å sikre at når styret 
eller tilsynsorganet har innflytelse på fastsettelsen 
av godtgjøring (enten ved at det har myndighet til å 
legge fram forslag eller til å treffe beslutninger, slik 
det er fastsatt i nasjonal lovgivning), skal oppgaven 
utføres på en så objektiv og profesjonell måte som 
mulig. Godtgjøringskomiteen bør derfor i hovedsak gi 
anbefalinger til styret eller tilsynsorganet med hensyn til 
de godtgjøringsspørsmålene som vedkommende organ i 
henhold til nasjonal selskapslovgivning skal avgjøre.

14) To viktige ansvarsområder for styret eller tilsynsorganet 
synes å være å sikre at finansielle rapporter og annen 
tilknyttet informasjon som sendes ut av selskapet, gir 
et nøyaktig og fullstendig bilde av selskapets stilling, 
samt å overvåke de framgangsmåtene som er fastsatt for 
vurdering og håndtering av risiko. I denne sammenheng 
tildeles revisjonskomiteen i de fleste regelverk for 
foretaksstyring en vesentlig rolle når det gjelder å bistå 
styret eller tilsynsorganet i oppfyllelsen av disse pliktene. 
I noen medlemsstater legges et slikt ansvar helt eller delvis 
på selskapsorganer utenfor styret eller tilsynsorganet. 
Det bør derfor fastsettes at en revisjonskomité nedsatt 
innenfor styret eller tilsynsorganet som hovedregel bør 
gi anbefalinger til styret eller tilsynsorganet i forbindelse 
med ovennevnte revisjonsspørsmål, og at slike oppgaver 
kan utføres av andre organer — utenfor styret eller 
tilsynsorganet — som vil kunne være like effektive.

15) For at styremedlemmer uten ledelsesansvar eller 
medlemmer av tilsynsorganet skal kunne spille en effektiv 
rolle, bør de ha den rette bakgrunn og tilstrekkelig 
tid til arbeidet. I tillegg bør et tilstrekkelig antall av 
dem oppfylle hensiktsmessige kriterier for uavhengighet. 
Før oppnevning av styremedlemmer uten ledelsesansvar 
eller medlemmer av tilsynsorganet bør det framskaffes 
fyllestgjørende informasjon om disse spørsmålene, og 
slik informasjon bør bli ajourført tilstrekkelig ofte.

16) Når det gjelder styremedlemmers kvalifikasjoner, legges 
det i de fleste regelverk for foretaksstyring vekt på 
behovet for å ha kvalifiserte enkeltpersoner i styret, 
men det erkjennes samtidig at det bør overlates til 
selskapet selv å definere hva som utgjør hensiktsmessige 

kvalifikasjoner, ettersom slike kvalifikasjoner blant annet 
vil avhenge av selskapets virksomhet, størrelse og miljø, 
og ettersom de bør innehas av styret som helhet. Det 
er imidlertid ett spørsmål som vanligvis vies særlig 
oppmerksomhet, nemlig behovet for særlig kompetanse 
i revisjonskomiteen, der en viss sakkunnskap anses for 
å være absolutt nødvendig. Styret eller tilsynsorganet 
bør derfor fastsette den ønskede sammensetningen 
av revisjonskomiteen og vurdere den jevnlig, idet det 
rettes særlig oppmerksomhet mot den erfaring som er 
nødvendig i denne komiteen.

17) Når det gjelder styremedlemmenes innsats, søkes 
det i de fleste regelverk for foretaksstyring å sikre 
at styremedlemmer setter av tilstrekkelig tid til sine 
oppgaver. I visse regelverk begrenses antallet styreverv 
som kan innehas i andre selskaper: stillingen som 
styreleder, styremedlem med ledelsesansvar eller medlem 
av den daglige ledelsen anses vanligvis som mer krevende 
enn stillingen som styremedlem uten ledelsesansvar 
eller medlem av tilsynsorganet, men det nøyaktige 
antall andre styreverv som kan godtas, varierer mye. 
Det engasjementet som kreves av et styremedlem, kan 
imidlertid variere svært mye, avhengig av selskapet og 
dets miljø. I en slik situasjon bør hvert styremedlem finne 
en rimelig balanse mellom sine ulike plikter.

18) I de regelverk for foretaksstyring som er vedtatt i 
medlemsstatene, erkjennes i alminnelighet behovet 
for at en betydelig andel av styremedlemmene uten 
ledelsesansvar eller medlemmene av tilsynsorganet 
er uavhengige, det vil si uberørt av enhver vesentlig 
interessekonflikt. Uavhengighet forstås oftest som 
fravær av nære forbindelser til ledelsen, kontrollerende 
aksjeeiere eller selskapet selv. I mangel av en felles 
forståelse av hva uavhengighet nøyaktig innebærer, bør 
det utarbeides en generell uttalelse som beskriver hva 
det overordnede målet er. Det bør også angis et (ikke-
uttømmende) antall situasjoner som avspeiler forhold 
eller omstendigheter som vanligvis anses å kunne føre 
til en vesentlig interessekonflikt, og som medlemsstatene 
må ta hensyn til når de på nasjonalt plan innfører de 
kriteriene som skal benyttes av styret eller tilsynsorganet. 
Hvordan uavhengighet skal forstås, bør prinsipielt være 
et spørsmål som styret eller tilsynsorganet selv kan 
avgjøre. Når styret eller tilsynsorganet anvender kriterier 
for uavhengighet, bør det legge større vekt på innhold enn 
på form.

19) I lys av den store betydning styremedlemmer uten 
ledelsesansvar eller medlemmer av tilsynsorganet har 
når det gjelder å gjenopprette tillit, og mer generelt 
for utviklingen av en sunn praksis for foretaksstyring, 
bør gjennomføringen av denne rekommandasjon i 
medlemsstatene overvåkes nøye —
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UTFORMET DENNE REKOMMANDASJON:

AVSNITT I

VIRKEOMRÅDE OG DEFINISJONER

1. Virkeområde

1.1. Medlemsstatene oppfordres til å treffe de tiltak som er 
nødvendige for på nasjonalt plan å innføre bestemmelser 
om rollen til styremedlemmer uten ledelsesansvar 
eller medlemmer av tilsynsorganet og styrets eller 
tilsynsorganets komiteer innenfor børsnoterte 
selskaper, enten på grunnlag av prinsippet «overhold 
eller forklar», eller gjennom lovgivningen, og på den 
måten som er best tilpasset deres rettsorden.

 Medlemsstatene bør ta behørig hensyn til særtrekkene 
ved foretak for kollektiv investering i selskapsform, 
som omfattes av direktiv 85/611/EØF. Medlemsstatene 
bør også vurdere særtrekkene ved foretak for kollektiv 
investering i selskapsform som ikke er omfattet 
av nevnte direktiv, og som har som eneste formål 
å investere kapital fra investorer i en rekke ulike 
eiendeler, og som ikke søker å oppnå juridisk eller 
styringsmessig kontroll over noen av utstederne av 
deres underliggende investeringer.

1.2. Dersom medlemsstatene bestemmer seg for å følge 
prinsippet «overhold eller forklar», der det kreves at 
selskapene forklarer sin praksis med henvisning til 
et sett anbefalinger for beste praksis, bør de kreve at 
selskapene hvert år spesifiserer hvilke anbefalinger 
de ikke har fulgt (og, når det gjelder anbefalinger der 
kravene skal overholdes løpende, i hvilken del av 
regnskapsperioden kravene ikke ble overholdt) samt 
utførlig og detaljert forklarer i hvilket omfang og 
hvorfor anbefalingene ikke er blitt fulgt.

1.3. Når de vurderer prinsippene i denne rekommandasjon, 
bør medlemsstatene særlig ta hensyn til følgende:

1.3.1. Når det gjelder oppgavene til og sammensetningen 
av de komiteene innenfor styret eller tilsynsorganet 
som foreslås nedsatt i denne rekommandasjon, bør 
medlemsstatene ta behørig hensyn til de rettighetene 
og pliktene relevante selskapsorganer har i henhold til 
nasjonal lovgivning.

1.3.2. Medlemsstatene bør helt eller delvis kunne velge 
mellom å nedsette innenfor styret eller tilsynsorganet 
en komité med de kjennetegn som anbefales i denne 
rekommandasjon, og å bruke andre strukturer — utenfor 
styret eller tilsynsorganet — eller framgangsmåter. 
Slike strukturer eller framgangsmåter, som enten 
kan være obligatoriske for selskaper i henhold til 
nasjonal lovgivning, eller anbefales som beste praksis 
på nasjonalt plan på grunnlag av prinsippet «overhold 
eller forklar», bør være funksjonelt likeverdige og like 
effektive.

1.4. Når det gjelder børsnoterte selskaper med 
forretningskontor i en av medlemsstatene, bør 
bestemmelsene som skal innføres av medlemsstatene 
omfatte minst de børsnoterte selskapene som har 
forretningskontor på medlemsstatens territorium.

 Når det gjelder børsnoterte selskaper som ikke 
har forretningskontor i en av medlemsstatene, bør 
bestemmelsene som skal innføres av medlemsstatene 
omfatte minst de børsnoterte selskapene som har sin 
første notering på et regulert marked på medlemsstatens 
territorium.

2. Definisjoner

2.1. Med «børsnoterte selskaper» menes selskaper hvis 
verdipapirer er opptatt til notering på et regulert 
marked i henhold til direktiv 2004/39/EF i en eller flere 
medlemsstater.

2.2. Med «medlem av ledelsen» menes ethvert medlem av 
et selskaps styre, administrasjons- eller tilsynsorgan.

2.3. Med «styremedlem med ledelsesansvar» menes ethvert 
medlem av et selskaps styre (i selskaper med ett 
ledelsesorgan) som deltar i den daglige ledelsen av 
selskapet.

2.4. Med «styremedlem uten ledelsesansvar» menes ethvert 
medlem av et selskaps styre (i selskaper med ett 
ledelsesorgan) som ikke deltar i den daglige ledelsen 
av selskapet.

2.5. Med «medlem av den daglige ledelsen» menes 
ethvert medlem av et selskaps administrasjonsorgan (i 
selskaper med to ledelsesorganer).

2.6. Med «medlem av tilsynsorganet» menes ethvert 
medlem av et selskaps tilsynsorgan (i selskaper med to 
ledelsesorganer).
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AVSNITT II

TILSTEDEVÆRELSEN AV OG ROLLEN TIL 
STYREMEDLEMMER UTEN LEDELSESANSVAR OG 

MEDLEMMER AV TILSYNSORGANET I STYRET/
TILSYNSORGANET

3. Styremedlemmer uten ledelsesansvar og medlemmer 
av tilsynsorganet 

3.1. Styret, administrasjonsorganet og tilsynsorganet bør 
som helhet være slik sammensatt at det sikres et 
balansert forhold mellom antall styremedlemmer 
med ledelsesansvar og medlemmer av den daglige 
ledelsen og styremedlemmer uten ledelsesansvar og 
medlemmer av tilsynsorganet slik at ingen enkeltperson 
eller liten gruppe av enkeltpersoner kan dominere 
beslutningstakingen på vegne av disse organene.

3.2. Det nåværende eller tidligere ledelsesansvaret til 
lederen for styret eller tilsynsorganet bør ikke hindre 
vedkommende i å utøve objektivt tilsyn. En måte å 
sikre dette på i et selskap med ett ledelsesorgan, er å 
skille rollene til leder og administrerende direktør fra 
hverandre; i selskaper med ett ledelsesorgan så vel som 
i selskaper med to ledelsesorganer kan en mulighet 
være at administrerende direktør ikke umiddelbart 
blir leder for styret eller tilsynsorganet. I tilfeller der 
et selskap velger å kombinere rollene som leder og 
administrerende direktør, eller umiddelbart å oppnevne 
tidligere administrerende direktør som leder av styret 
eller tilsynsorganet, bør dette følges av informasjon om 
eventuelle garantier som er innført.

4. Antallet uavhengige medlemmer av ledelsen

 Et tilstrekkelig antall uavhengige styremedlemmer 
uten ledelsesansvar eller medlemmer av tilsynsorganet 
bør velges til selskapers styre eller tilsynsorgan for å 
sikre at eventuelle vesentlige interessekonflikter som 
omfatter medlemmer av ledelsen, vil bli behandlet på 
en riktig måte.

5. Nedsettelse av komiteer

 Styrer bør være sammensatt på en slik måte at 
et tilstrekkelig antall uavhengige styremedlemmer 
uten ledelsesansvar eller medlemmer av tilsynsorganet 
spiller en effektiv rolle på nøkkelområder der faren 
for interessekonflikter er særlig stor. For å oppnå 
dette, men med forbehold for nr. 7, bør nominasjons-, 
godtgjørings- og revisjonskomiteer nedsettes innenfor 
styret eller tilsynsorganet, når styret spiller en rolle 
på de områdene som gjelder utpeking, godtgjøring og 
revisjon i henhold til nasjonal lovgivning, idet det tas 
hensyn til vedlegg I.

6. Komiteenes rolle i forhold til styret eller 
tilsynsorganet

6.1. Nominasjons-, godtgjørings- og revisjonskomiteene bør 
gi anbefalinger med sikte på å forberede de beslutninger 

som skal treffes av styret eller tilsynsorganet selv. 
Hovedformålet med komiteene bør være å øke 
effektiviteten til styret eller tilsynsorganet ved å sikre 
at beslutninger treffes etter moden overveielse, og å 
hjelpe til med å tilrettelegge styrets eller tilsynsorganets 
arbeid for å sikre at de beslutningene som treffes, ikke 
berøres av vesentlige interessekonflikter. Hensikten 
med nedsettelsen av komiteene er i prinsippet ikke å 
fjerne bestemte saker fra styrets eller tilsynsorganets 
ansvarsområde, og styret eller tilsynsorganet forblir 
fullt ut ansvarlig for de beslutningene som treffes 
innenfor dets ansvarsområde.

6.2. Mandatet til alle komiteer som nedsettes, bør utarbeides 
av styret eller tilsynsorganet. Dersom delegering av 
beslutningsmyndighet er tillatt i henhold til nasjonal 
lovgivning, bør all slik delegering uttrykkelig forklares, 
nøyaktig beskrives og offentliggjøres på en åpen 
måte.

7. Fleksibilitet ved nedsettelsen av komiteene

7.1. Selskapene bør sikre at de oppgaver som er tillagt 
nominasjons-, godtgjørings- og revisjonskomiteene, 
blir utført. Selskapene kan imidlertid gruppere slike 
funksjoner slik de måtte ønske og nedsette færre enn 
tre komiteer. I en slik situasjonen bør selskapene 
tydelig forklare både grunnene til at de har valgt en 
alternativ tilnærmingsmåte og hvordan den valgte 
tilnærmingsmåten oppfyller det mål som er fastsatt for 
de tre komiteene.

7.2. I selskaper der styret eller tilsynsorganet er lite, kan de 
funksjonene som er tillagt de tre komiteene utføres av 
styret eller tilsynsorganet som helhet, under forutsetning 
av at det oppfyller de krav til sammensetning som 
anbefales for komiteene, og at det gis fyllestgjørende 
opplysninger om dette. I en slik situasjon bør de 
nasjonale bestemmelsene om styrekomiteer (særlig 
når det gjelder deres rolle, virksomhet og åpenhet), der 
det er relevant, komme til anvendelse på styret eller 
tilsynsorganet som helhet.

8. Vurdering av styret eller tilsynsorganet

 Styret eller tilsynsorganet bør hvert år foreta en 
vurdering av sitt arbeid. Vurderingen bør omfatte 
en bedømmelse av styrets eller tilsynsorganets 
sammensetning, organisering og arbeidsmåte som 
gruppe, en vurdering av kompetansen og effektiviteten 
til de enkelte styremedlemmene og styrekomiteene 
samt en vurdering av hvilke resultater styret har 
oppnådd i forhold til de målene som er fastsatt.
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9. Åpenhet og kommunikasjon

9.1. Styret eller tilsynsorganet bør minst en gang i året 
offentliggjøre (som en del av de opplysningene 
selskapet hvert år utgir om sine strukturer og praksis 
for foretaksstyring) fyllestgjørende informasjon om 
sin interne organisering og hvilke framgangsmåter som 
anvendes på dets virksomhet, herunder opplysning om 
i hvilken utstrekning den egenvurderingen styret eller 
tilsynsorganet har foretatt har ført til noen vesentlig 
endring.

9.2. Styret eller tilsynsorganet bør sikre at aksjeeierne blir 
behørig informert om forhold som gjelder selskapet, 
om selskapets strategi og om håndteringen av risiko 
og interessekonflikter. Rollene til medlemmer av 
ledelsen med hensyn til kommunikasjon og kontakt 
med aksjeeierne bør være klart definert.

AVSNITT III

PROFIL FOR STYREMEDLEMMER UTEN 
LEDELSESANSVAR OG MEDLEMMER AV 

TILSYNSORGANET 

10. Oppnevning og avsettelse

 Styremedlemmer uten ledelsesansvar eller medlemmer 
av tilsynsorganet bør oppnevnes for en bestemt 
mandatperiode, med mulighet for gjenvalg, og med 
en lengste tillatte varighet som fastsettes på nasjonalt 
plan, for å gi vedkommende mulighet til å skaffe seg 
den nødvendige erfaring og til tilstrekkelig ofte å være 
på valg. Det bør også være mulig å avsette dem, men 
det bør ikke være lettere å avsette dem enn å avsette 
et styremedlem med ledelsesansvar eller et medlem av 
den daglige ledelsen.

11. Kvalifikasjoner

11.1. For å opprettholde en passende balanse når det gjelder 
de kvalifikasjonene som styrets eller tilsynsorganets 
medlemmer har, bør styret eller tilsynsorganet fastsette 
sin ønskede sammensetning i forhold til selskapets 
struktur og virksomhet, og vurdere den med jevne 
mellomrom. Styret eller tilsynsorganet bør sikre at det 
er sammensatt av medlemmer som sammen har den 
kunnskap, dømmekraft og erfaring som er nødvendig 
for at de skal kunne utføre sine oppgaver på en riktig 
måte.

11.2. Medlemmene av revisjonskomiteen bør samlet ha en 
aktuell bakgrunn i og erfaring med finansiering og 
regnskapsføring i børsnoterte selskaper som er relevant 
for selskapets virksomhet.

11.3. Alle nye medlemmer av styret eller tilsynsorganet 
bør tilbys et skreddersydd innføringsprogram som 
i den utstrekning det er nødvendig omfatter deres 

ansvarsområder og selskapets organisasjon og 
virksomhet. Styret eller tilsynsorganet bør hvert år 
undersøke om det er områder der medlemmer av 
ledelsen har behov for å ajourføre sine ferdigheter og 
kunnskaper.

11.4. Når et nytt medlem av ledelsen foreslås oppnevnt, 
bør det gis opplysninger om vedkommendes særlige 
kompetanse som er relevant for verv i styret eller 
tilsynsorganet. For at markedet og allmennheten 
skal kunne vurdere om medlemmenes kompetanse 
fortsatt er hensiktsmessig over tid, bør styret eller 
tilsynsorganet hvert år offentliggjøre opplysninger om 
sin sammensetning og om den særlige kompetansen til 
de enkelte medlemmene av ledelsen som er relevant 
for deres verv i styret eller tilsynsorganet.

12. Forpliktelser

12.1. Hvert medlem av ledelsen bør sette av nødvendig 
tid og oppmerksomhet til sine oppgaver og søke å 
begrense antallet andre yrkesmessige forpliktelser 
(særlig styreverv i andre selskaper) i en slik utstrekning 
at vedkommende kan utføre sine oppgaver på en 
tilfredsstillende måte.

12.2. Når et medlem av ledelsen foreslås oppnevnt, bør 
det opplyses om vedkommendes andre betydelige 
yrkesmessige forpliktelser. Styret bør informeres 
om senere endringer. Styret bør hvert år samle inn 
opplysninger om slike forpliktelser og offentliggjøre 
opplysningene i sin årsberetning.

13. Uavhengighet

13.1. Et medlem av ledelsen bør anses å være uavhengig bare 
dersom vedkommende ikke har noe forretningsmessig 
forhold, familieforhold eller annet forhold til selskapet, 
dets kontrollerende aksjeeier eller ledelsen i noen av 
disse, som skaper en interessekonflikt som kan påvirke 
medlemmets dømmekraft.

13.2. Et antall kriterier for vurdering av uavhengigheten til 
medlemmer av ledelsen bør vedtas på nasjonalt plan, 
idet det tas hensyn til retningslinjene i vedlegg II, 
der det angis en rekke situasjoner som avspeiler 
forhold eller omstendigheter som vanligvis anses å 
kunne føre til en vesentlig interessekonflikt. Hvordan 
uavhengighet skal forstås, er i prinsippet et spørsmål 
som styret eller tilsynsorganet selv kan avgjøre. 
Selv om et bestemt medlem av ledelsen oppfyller 
alle kriterier fastsatt på nasjonalt plan for vurdering 
av uavhengigheten til medlemmer av ledelsen, kan 
styret eller tilsynsorganet bestemme at medlemmet 
ikke kan anses som uavhengig på grunn av særlige 
omstendigheter som gjelder personen eller selskapet, 
og det omvendte kan også være tilfellet.
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13.3. Det bør gis hensiktsmessige opplysninger om styrets 
eller tilsynsorganets konklusjoner når det har avgjort 
om et bestemt medlem av ledelsen bør anses som 
uavhengig eller ikke.

13.3.1. Når det foreslås oppnevnt et styremedlem uten 
ledelsesansvar eller et medlem av tilsynsorganet, 
bør selskapet opplyse om det anser vedkommende 
for å være uavhengig, og dersom ett eller flere av 
kriteriene fastsatt på nasjonalt plan for vurdering av 
uavhengigheten til medlemmer av ledelsen ikke er 
oppfylt, bør selskapet opplyse om sine grunner for 
likevel å anse dette medlemmet av ledelsen for å være 
uavhengig. Selskaper bør også hvert år opplyse om 
hvilke medlemmer av ledelsen de anser for å være 
uavhengige.

13.3.2. Dersom ett eller flere av kriteriene fastsatt på nasjonalt 
plan for vurdering av uavhengigheten til medlemmer 
av ledelsen, ikke er oppfylt i løpet av året, bør selskapet 
opplyse om sine grunner for å anse dette medlemmet 
for å være uavhengig. For å sikre at opplysningene om 
uavhengigheten til medlemmer av ledelsen er riktige, 
bør selskapet kreve at de uavhengige styremedlemmene 
med jevne mellomrom får sin uavhengighet bekreftet.

AVSNITT IV

SLUTTBESTEMMELSER

14. Oppfølging

 Medlemsstatene oppfordres til å treffe de tiltak som er 

nødvendige for å fremme anvendelsen av prinsippene 

fastsatt i denne rekommandasjon innen 30. juni 2006,d 

og underrette Kommisjonen om de tiltak som er 

truffet i samsvar med denne rekommandasjon, slik 

at Kommisjonen kan overvåke situasjonen nøye og 

på dette grunnlag vurdere behovet for eventuelle 

ytterligere tiltak.

15. Adressater

Denne rekommandasjon er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 15. februar 2005.

  For Kommisjonen

  Charlie McCREEVY

  Medlem av Kommisjonen

Følgende vedlegg gir ytterligere retningslinjer for fortolkningen av prinsippene i denne rekommandasjon.
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VEDLEGG I

Styrets eller tilsynsorganets komiteer

1. FELLESTREKK

1.1. Størrelse

 Når det nedsettes komiteer innenfor styret eller tilsynsorganet, bør de vanligvis bestå av minst tre medlemmer. I 
selskaper med små styrer eller tilsynsorganer kan de unntaksvis bestå av bare to medlemmer.

1.2. Sammensetning

 Ved valg av en komités leder og medlemmer bør det tas behørig hensyn til behovet for å sikre at komiteen 
fornyes, og at den ikke blir altfor avhengig av bestemte enkeltpersoner.

1.3. Mandat

 De nøyaktige oppgavene til hver komité som nedsettes, bør beskrives i mandatet, som utarbeides av styret eller 
tilsynsorganet.

1.4. Tilgjengelige ressurser

 Selskaper bør sikre at komiteer blir gitt tilstrekkelige ressurser til å utføre sine oppgaver, noe som omfatter 
retten til å få alle nødvendige opplysninger — særlig fra ledere i selskapet — eller til å søke råd fra uavhengige 
sakkyndige om spørsmål som faller inn under deres ansvarsområde.

1.5. Deltaking på komitémøter

 For å sikre komiteenes selvstendighet og objektivitet bør andre medlemmer av ledelsen enn komitémedlemmene 
vanligvis ha rett til å delta på komiteens møter bare etter invitasjon fra komiteen. Komiteen kan invitere eller 
innkalle visse ledere eller sakkyndige til sine møter.

1.6. Åpenhet

1. Komiteer bør utføre sine oppgaver innenfor rammen av det fastsatte mandatet, og sikre at de jevnlig avlegger 
rapport til styret eller tilsynsorganet om sin virksomhet og de oppnådde resultatene.

2. Mandatet som er fastsatt for den komiteen som nedsettes, og som inneholder en forklaring av dens rolle og 
den myndighet som eventuelt er delegert til den av styret eller tilsynsorganet, dersom det er tillatt i henhold 
til nasjonal lovgivning, bør offentliggjøres minst én gang i året (som en del av de opplysningene selskapet 
hvert år utgir om sine strukturer og praksis for foretaksstyring). Selskaper bør også hvert år offentliggjøre 
en uttalelse fra hver komité om komiteens medlemmer, antall møter og deltaking på møtene i løpet av 
året samt komiteens hovedvirksomhet. Særlig bør revisjonskomiteen bekrefte at den er forsikret om at 
revisjonsprosessen har vært tilstrekkelig uavhengig, og kort beskrive hvordan den har kommet fram til denne 
konklusjonen.

3. Lederen for hver komité bør kunne kommunisere direkte med aksjeeierne. Under hvilke omstendigheter dette 
bør skje, bør være fastsatt i komiteens mandat.

2. NOMINASJONSKOMITEEN

2.1. Nedsettelse og sammensetning

1. I tilfeller der styret eller tilsynsorganet i henhold til nasjonal lovgivning spiller en rolle ved oppnevning eller 
avsettelse av medlemmer av ledelsen, enten ved at det selv treffer beslutningen eller legger fram forslag for 
et annet organ i selskapet, bør det nedsettes en nominasjonskomité innenfor styret eller tilsynsorganet.

2. Nominasjonskomiteen bør være sammensatt av minst et flertall av uavhengige styremedlemmer uten 
ledelsesansvar eller medlemmer av tilsynsorganet. Når et selskap anser det hensiktsmessig at det i 
nominasjonskomiteen finnes et mindretall av ikke-uavhengige medlemmer, kan administrerende direktør 
være medlem av en slik komité.
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2.2. Rolle

1. Nominasjonskomiteen bør i det minste 

finne og anbefale, for godkjenning av styret eller tilsynsorganet, kandidater til plasser som blir ledige – 
i styret eller tilsynsorganet. I den forbindelse bør nominasjonskomiteen vurdere sammensetningen av 
kompetanse, kunnskap og erfaring i styret, utarbeide en beskrivelse av hvilke oppgaver som er knyttet 
til en bestemt oppnevning og hvilke kvalifikasjoner som kreves, samt vurdere hvor mye tid som må 
avsettes til å utføre oppgavene,

med jevne mellomrom vurdere struktur, størrelse, sammensetning og resultater i det ene ledelsesorganet – 
eller i begge ledelsesorganer, og gi anbefalinger til styret eller tilsynsorganet om eventuelle endringer,

med jevne mellomrom vurdere kompetansen, kunnskapen og erfaringen til de enkelte medlemmene av – 
ledelsen, og avgi rapport om dette til styret eller tilsynsorganet,

i tide vurdere spørsmål om hvem som skal etterfølge medlemmer av styret eller tilsynsorganet.– 

2. I tillegg bør nominasjonskomiteen gjennomgå ledelsens eller styrets politikk for utvelging og oppnevning av 
overordnede med lederfunksjoner.

2.3. Arbeidsmåte

1. Nominasjonskomiteen bør vurdere forslag fra berørte parter, herunder fra ledelsen og aksjeeiere(1). Særlig 
bør administrerende direktør rådspørres av og ha rett til å legge fram forslag for nominasjonskomiteen, særlig 
i spørsmål som gjelder styremedlemmer med ledelsesansvar eller medlemmer av den daglige ledelsen eller 
andre overordnede.

2. Ved utførelsen av sine oppgaver bør nominasjonskomiteen kunne benytte alle former for ressurser som den 
anser hensiktsmessige, herunder ekstern rådgivning eller annonsering, og bør motta tilstrekkelige midler til 
dette fra selskapet.

3. GODTGJØRINGSKOMITEEN

3.1. Nedsettelse og sammensetning

1. I tilfeller der styret eller tilsynsorganet i henhold til nasjonal lovgivning spiller en rolle ved fastsettelse av 
godtgjøring til medlemmer av ledelsen, enten ved at det selv treffer beslutningen eller legger fram forslag 
for et annet organ i selskapet, bør det nedsettes en godtgjøringskomité innenfor styret eller tilsynsorganet.

2. Godtgjøringskomiteen bør være sammensatt utelukkende av styremedlemmer uten ledelsesansvar eller 
medlemmer av tilsynsorganet. Minst et flertall av komiteens medlemmer bør være uavhengige.

3.2. Rolle

1. Når det gjelder styremedlemmer med ledelsesansvar eller medlemmer av den daglige ledelsen, bør komiteen 
i det minste 

legge fram forslag om selskapets politikk for godtgjøring til styremedlemmer med ledelsesansvar eller – 
medlemmer av den daglige ledelsen, for godkjenning av styret eller tilsynsorganet. Denne politikken bør 
omfatte alle former for vederlag, særlig den faste godtgjøringen, ytelsesbaserte godtgjøringsordninger, 
pensjonsordninger og sluttvederlag. Forslag knyttet til ytelsesbaserte godtgjøringsordninger bør følges 
av anbefalinger om tilknyttede mål og vurderingskriterier, med det formål å sikre at godtgjøringen til 
styremedlemmer med ledelsesansvar eller medlemmer av den daglige ledelsen tilpasses aksjeeiernes 
langsiktige interesser og de mål som styret eller tilsynsorganet har satt for selskapet,

(1) Når aksjeeierne legger fram forslag til vurdering i nominasjonskomiteen og denne beslutter ikke å anbefale disse kandidatene for 
godkjenning av styret/tilsynsorganet, hindrer det ikke aksjeeierne i å foreslå de samme kandidatene direkte for generalforsamlingen, 
når de har rett til å legge fram forslag til beslutning om dette i henhold til nasjonal lovgivning.
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legge fram forslag for styret eller tilsynsorganet om godtgjøringen til de enkelte styremedlemmer med – 
ledelsesansvar eller medlemmer av den daglige ledelsen, for å sikre at den er i samsvar med selskapets 
godtgjøringspolitikk og med vurderingen av vedkommendes prestasjoner. I den forbindelse bør 
komiteen være tilstrekkelig informert om den samlede godtgjøring daglige ledere og medlemmer av den 
daglige ledelsen mottar fra andre selskaper i konsernet,

 legge fram forslag for styret eller tilsynsorganet om egnede kontraktsformer for styremedlemmer med – 
ledelsesansvar eller medlemmer av den daglige ledelsen,

bistå styret eller tilsynsorganet med å overvåke hvordan selskapet etterlever gjeldende bestemmelser – 
om offentliggjøring av forhold knyttet til godtgjøring (særlig den anvendte godtgjøringspolitikken og 
godtgjøringen til de enkelte medlemmene av ledelsen).

 Når det gjelder overordnede med lederfunksjoner (som definert av styret eller tilsynsorganet), bør komiteen 2. 
i det minste

gi generelle anbefalinger til styremedlemmer med ledelsesansvar eller medlemmer av den daglige – 
ledelsen om nivået for og strukturen til godtgjøringen til overordnede med lederfunksjoner,

overvåke nivået for og strukturen til godtgjøringen til overordnede med lederfunksjoner, på grunnlag – 
av relevante opplysninger fra styremedlemmer med ledelsesansvar eller medlemmer av den daglige 
ledelsen.

3. Når det gjelder aksjeopsjoner og andre aksjebaserte stimuleringsordninger som medlemmer av ledelsen, 
direktører eller andre ansatte eventuelt tilbys, bør komiteen i det minste 

diskutere den generelle politikken for slike ordninger, særlig med hensyn til aksjeopsjoner, og legge fram – 
eventuelle tilknyttede forslag for styret eller tilsynsorganet,

gjennomgå de opplysningene som er gitt om dette i årsberetningen og til generalforsamlingen, der dette – 
er relevant,

legge fram forslag for styret eller tilsynsorganet om valget mellom å tildele opsjoner om å tegne aksjer – 
eller tildele opsjoner om å kjøpe aksjer, samt angi grunnene til komiteens valg og hvilke følger valget 
får.

3.3. Arbeidsmåte

1. Godtgjøringskomiteen bør rådspørre minst leder og/eller administrerende direktør om deres syn på 
godtgjøringen til andre styremedlemmer med ledelsesansvar eller medlemmer av den daglige ledelsen.

2. Godtgjøringskomiteen bør kunne benytte seg av konsulenter for å få fram nødvendige opplysninger om 
markedsstandarder for godtgjøringssystemer. Komiteen bør ha ansvar for å sette opp utvelgingskriterier, velge 
ut, oppnevne og fastsette mandat for eventuelle konsulenter som bistår komiteen i godtgjøringsspørsmål, og 
bør motta tilstrekkelige midler til dette fra selskapet.

4. REVISJONSKOMITEEN

4.1. Sammensetning

 Revisjonskomiteen bør være sammensatt utelukkende av styremedlemmer uten ledelsesansvar eller medlemmer 
av tilsynsorganet. Minst et flertall av komiteens medlemmer bør være uavhengige.
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4.2. Rolle

1. Når det gjelder selskapets interne politikk og framgangsmåter, bør revisjonskomiteen i det minste bistå styret 
eller tilsynsorganet med å 

overvåke at den finansielle informasjon selskapet gir er riktig, særlig ved å kontrollere at – 
regnskapsmetodene som selskapet og konsernet benytter (herunder kriteriene for konsolidering av 
regnskapene til konsernets selskaper), er relevante og konsekvente

minst en gang i året gjennomgå de interne kontroll- og risikohåndteringsordningene for å sikre at de – 
viktigste risikoene (herunder risikoer knyttet til overholdelse av gjeldende lover og regler) blir avdekket, 
håndtert og opplyst om på en riktig måte,

sikre effektiviteten til internrevisjonen, særlig ved å gi anbefalinger om utvelging, oppnevning, – 
gjenoppnevning og avsettelse av lederen for internrevisjonsavdelingen og om avdelingens budsjett, og 
ved å overvåke ledelsens reaksjoner på komiteens funn og anbefalinger. Dersom selskapet ikke har noen 
internrevisjon, bør behovet for dette gjennomgås minst hvert år.

2. Når det gjelder den eksterne revisoren som er engasjert av selskapet, bør revisjonskomiteen i det minste 

gi anbefalinger til styret eller tilsynsorganet om utvelging, oppnevning, gjenoppnevning og avsettelse av – 
den eksterne revisoren som vedkommende organ i henhold til nasjonal selskapslovgivning foretar, samt 
vilkår og betingelser for revisorens ansettelse,

overvåke den eksterne revisorens uavhengighet og objektivitet, særlig ved å kontrollere om – 
revisjonsselskapet opptrer i samsvar med gjeldende retningslinjer for utskifting av revisjonspartnere, 
nivået på honorarer som selskapet betaler og andre lovfestede krav,

overvåke arten og omfanget av andre tjenester enn revisjonstjenester, blant annet på grunnlag av – 
opplysninger fra den eksterne revisoren om alle honorarer som selskapet og selskapets konsern 
betaler til revisjonsselskapet og dets nettverk for å hindre at det oppstår vesentlige interessekonflikter. 
Komiteen bør fastsette og anvende en formell politikk, i samsvar med prinsippene og retningslinjene i 
kommisjonsrekommandasjon 2002/590/EF(1), for hvilke andre tjenester enn revisjonstjenester som er a) 
utelukket, b) tillatt etter gjennomgåelse av komiteen og c) tillatt uten å bli lagt fram for komiteen,

gjennomgå den eksterne revisjonens effektivitet samt ledelsens reaksjon på anbefalingene i den eksterne – 
revisorens brev til ledelsen,

undersøke de problemene som har ført til den eksterne revisorens eventuelle avgang og gi anbefalinger – 
om eventuelle nødvendige tiltak.

4.3. Arbeidsmåte

1. Selskapet bør sørge for et innføringsprogram for nye medlemmer av revisjonskomiteen, og deretter 
løpende relevant opplæring. Særlig bør alle komitémedlemmer gis fullstendige opplysninger om selskapets 
regnskapsmetoder, økonomi og drift.

(1) EFT L 191 av 19.7.2002, s. 22.
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2. Ledelsen bør informere revisjonskomiteen om hvilke metoder som benyttes til å regnskapsføre betydelige 
og uvanlige transaksjoner i tilfeller der den regnskapsmessige behandlingen kan gi rom for ulike 
tilnærmingsmåter. I denne sammenheng bør det rettes særlig oppmerksomhet mot forekomsten av og 
begrunnelsen for eventuell virksomhet utført av selskapet i finanssentre offshore og/eller gjennom 
spesialforetak (SPV).

3. Revisjonskomiteen skal avgjøre om og eventuelt når administrerende direktør eller styreleder, finansdirektøren 
(eller overordnede med ansvar for finans-, regnskaps- og budsjettsaker), den interne revisoren og den 
eksterne revisoren skal være til stede på komiteens møter, dersom den ønsker det. Komiteen bør, dersom den 
ønsker det, ha rett til å ha møter med alle relevante personer uten at styremedlemmer med ledelsesansvar 
eller medlemmer av den daglige ledelsen er til stede.

4. De interne og eksterne revisorene bør, i tillegg til å ha et effektivt arbeidsforhold til ledelsen, være sikret 
fri adgang til styrets eller tilsynsorganets møter. For dette formål skal revisjonskomiteen opptre som det 
viktigste kontaktpunktet for de interne og eksterne revisorene.

5. Revisjonskomiteen bør informeres om den interne revisorens arbeidsprogram og motta interne 
revisjonsrapporter eller et periodisk sammendrag.

6. Revisjonskomiteen bør informeres om den eksterne revisorens arbeidsprogram og få en rapport fra den 
eksterne revisoren om samtlige forbindelser mellom den uavhengige revisoren og selskapet og selskapets 
konsern. Komiteen bør til rett tid informeres om eventuelle spørsmål som måtte oppstå i forbindelse med 
revisjonen.

7. Revisjonskomiteen bør stå fritt til å hente inn råd og hjelp fra utenforstående juridiske rådgivere, 
regnskapsrådgivere eller andre rådgivere som den anser nødvendig for å kunne utføre sine oppgaver, og bør 
motta tilstrekkelige midler til dette fra selskapet.

8. Revisjonskomiteen bør kontrollere hvordan selskapet etterlever gjeldende bestemmelser om ansattes 
mulighet til å rapportere påståtte betydelige uregelmessigheter i selskapet gjennom klager eller anonyme 
meldinger, vanligvis til et uavhengig styremedlem, og bør sikre at det finnes ordninger for en tilstrekkelig 
omfattende og uavhengig undersøkelse av slike saker og for hensiktsmessig oppfølging.

9. Revisjonskomiteen bør avlegge rapport til styret eller tilsynsorganet om sin virksomhet minst hver sjette 
måned, på det tidspunkt års- og halvårsregnskapene blir godkjent.
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VEDLEGG II

Profil for styremedlemmer uten ledelsesansvar og medlemmer av tilsynsorganet 

1. Det er ikke mulig å sette opp en uttømmende liste over alle trusler mot styremedlemmers uavhengighet; forhold 
eller omstendigheter som kan synes relevante for dette, kan til en viss grad variere i medlemsstatene og selskapene, 
og den beste praksisen i denne sammenheng kan utvikle seg over tid. En rekke situasjoner oppfattes imidlertid 
ofte som relevante når det gjelder å hjelpe styret eller tilsynsorganet med å avgjøre om et styremedlem uten 
ledelsesansvar eller et medlem av tilsynsorganet kan anses som uavhengig, selv om det er alminnelig anerkjent at 
vurderingen av et bestemt styremedlems uavhengighet bør bygge på innhold og ikke på form. I denne sammenheng 
bør en rekke kriterier, som kan benyttes av styret eller tilsynsorganet, vedtas på nasjonalt plan. Slike kriterier, som 
bør tilpasses nasjonale forhold, bør bygge på en behørig vurdering i det minste av følgende situasjoner:

a)  Et styremedlem uten ledelsesansvar eller et medlem av tilsynsorganet bør ikke være styremedlem med 
ledelsesansvar eller medlem av den daglige ledelsen i selskapet eller et assosiert selskap, og heller ikke ha hatt 
en slik stilling i de foregående fem årene.

b)  Den berørte person bør ikke være ansatt i selskapet eller et assosiert selskap, og ikke ha vært ansatt de 
foregående tre årene, med mindre vedkommende ikke tilhører de overordnede med lederansvar og er blitt valgt 
inn i styret eller tilsynsorganet innenfor rammen av en ordning for arbeidstakerrepresentasjon som er anerkjent 
ved lov og gir tilstrekkelig vern mot usaklig oppsigelse og andre former for urettferdig behandling.

c)  Den berørte person bør ikke motta, eller ha mottatt, betydelig tilleggsgodtgjøring fra selskapet eller et 
assosiert selskap, bortsett fra et honorar som er mottatt som styremedlem uten ledelsesansvar eller medlem av 
tilsynsorganet. Slik tilleggsgodtgjøring omfatter særlig all deltaking i en aksjeopsjonsordning eller en annen 
ytelsesbasert godtgjøringsordning; den omfatter ikke faste beløp som mottas i henhold til en pensjonsordning 
(herunder utsatte ytelser) for tidligere tjeneste i selskapet (forutsatt at disse ytelsene ikke på noen måte er 
betinget av fortsatt tjeneste).

d)  Vedkommende person bør ikke være eller på noen måte representere de(n) kontrollerende aksjeeier(ne) 
(kontroll defineres med henvisning til tilfellene nevnt i artikkel 1 nr. 1) i rådsdirektiv 83/349/EØF(1)).

e)  Vedkommende person bør ikke ha, eller i løpet av det siste året ha hatt, en betydelig forretningsforbindelse 
med selskapet eller et assosiert selskap, verken direkte eller som partner, aksjeeier, medlem av ledelsen eller 
overordnet medarbeider i et organ som har en slik forbindelse. Forretningsforbindelser omfatter en stilling som 
betydelig leverandør av varer eller tjenester (herunder finansielle og juridiske tjenester eller rådgivnings- eller 
konsulenttjenester), som betydelig kunde og som organisasjon som mottar betydelige bidrag fra selskapet eller 
dets konsern.

f)  Vedkommende person bør ikke være, eller i løpet av de siste tre årene ha vært, partner eller ansatt hos den 
nåværende eller tidligere eksterne revisoren til selskapet eller et assosiert selskap.

g)  Vedkommende person bør ikke være styremedlem med ledelsesansvar eller medlem av den daglige ledelsen 
i et annet selskap der et styremedlem med ledelsesansvar eller et medlem av den daglige ledelsen i selskapet 
er styremedlem uten ledelsesansvar eller medlem av tilsynsorganet, og ikke ha andre betydelige forbindelser 
med styremedlemmer med ledelsesansvar i selskapet gjennom deltaking i andre selskaper eller organer.

h)  Vedkommende person bør ikke ha sittet i styret eller tilsynsorganet som styremedlem uten ledelsesansvar eller 
medlem av tilsynsorganet i mer enn tre perioder (alternativt mer enn tolv år der normalperioden i henhold til 
nasjonal lovgivning er svært kort).

i)  Vedkommende person bør ikke være i nær familie med et styremedlem med ledelsesansvar eller et medlem av 
den daglige ledelsen, eller med personer i stillingene nevnt i bokstav a)-h).

2. Det uavhengige styremedlemmet forplikter seg til a) under alle omstendigheter å opprettholde sin uavhengighet 
i forbindelse med analyser, beslutninger og handlinger, b) ikke å søke eller ta imot noen urimelige fordeler som 
ville kunne anses å sette vedkommendes uavhengighet på spill og c) klart å gi uttrykk for sin motstand dersom 
vedkommende finner at en beslutning truffet av styret eller tilsynsorganet kan skade selskapet. Når styret eller 
tilsynsorganet har truffet beslutninger som et uavhengig styremedlem uten ledelsesansvar eller medlem av 
tilsynsorganet har sterke innvendinger mot, bør vedkommende trekke alle nødvendige konsekvenser av dette. 
Dersom det uavhengige medlemmet går av, bør vedkommende begrunne sin avgang i et brev til styret eller til 
revisjonskomiteen, og der dette er hensiktsmessig, til ethvert relevant organ utenfor selskapet.

(1) EFT L 193 av 18.7.1983, s. 1. Direktivet sist endret ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/51/EF (EUT L 178 av 17.7.2003, 
s. 16).


