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Oppgaveteksten 

Oppgaveteksten lyder slik: 

Gjør rede for og drøft reglene om selskapets kreditt til og sikkerhetsstillelse til fordel for 

aksjonærer i aksjelovenes § 8-7, derunder kort om forholdet til andre regler og prinsipper i 

aksjeselskapsretten som beskytter selskapskapitalen.  

Læringskravene og litteratursituasjonen 

Læringskravene stiller krav om «god forståelse» for oppgavens tema: 

• God forståelse av prinsippene og hovedreglene for ivaretakelse av selskapets økonomiske 

interesser, av aksjonærenes interesser, herunder minoritetsaksjonærenes interesser, av 

kreditorenes interesser og de ansattes interesser, herunder ansattes valg av medlemmer til 

selskapets organer, også i konsernstrukturer. 

• God forståelse av den rettslige reguleringen av selskapskapitalen, herunder 

kapitalbeskyttelsen inkludert utdelingsreglene, av forhøyelse og nedsettelse av 

aksjekapitalen, av kreditt og sikkerhetsstillelse til aksjonærer, av kjøp av egne aksjer og av 

selskapsfinansiering av aksjeerverv. 

Studenter i selskapsrett valgfag har en svært utfordrende læringssituasjon, fordi hovedboken, Mads 

Henry Andenæs, Aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper, er fra 2006, samtidig som vi har hatt en 

større aksjeselskapsrettslig reform i 2013. Kapitlene om Selskapets formuesforhold (Del V) i Andenæs 

er derfor erstattet av den digitale utgaven av kommentarutgaven til Aarbakke m.fl., men denne er 

foreløpig ikke oppdatert på aksjelovenes § 8-7. Dette er søkt kompensert ved at studentene er 

oppfordret til å bruke Knudsen-utredningen og forarbeidene aktivt, samtidig som aksjelovene § 8-7 

er godt dekket på forelesningene – som dog ikke er obligatoriske – se nedenfor. 

I tillegg gir ikke Andenæs studentene en tilstrekkelig forståelse av EU/EØS-rettens betydning for 

selskapsretten. Når det gjelder det siste, er dette søkt kompensert ved at artikkelen Linn Anker-

Sørensen og Beate Sjåfjell, «Vår europeiske selskapsrett», erstatter Andenæs’ behandling av EØS-

rettens betydning, og dermed er en del av hovedlitteraturen. Se nærmere om læringskrav, 

hovedlitteratur og tilleggslitteratur her:  

http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5801/v16/pensumliste/index.html 

Forelesningene 

Forelesningene er ikke obligatoriske. Forelesningene har imidlertid vært lett tilgjengelige, ved at alle 

er podcastet. Vi kan ikke forutsette ved bedømmelsen at alle studentene har fulgt forelesningene, 
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selv om litteratursituasjonen og aksjelovreformen av 2013 gjør det sannsynlig at de færreste vil velge 

å gå opp til eksamen uten å ha fulgt forelesningene.  

Jeg har snakket mye om formål, hensyn og involverte interesser i selskapsretten. Under 

forelesningene har jeg også brukt relativt mye tid på å forklare EØS-rettens betydning, inkludert 

betydningen av liberaliseringen av annet selskapsdirektiv, og på å gjennomgå aksjelovreformen av 

2013, inkludert endringen av aksjelovene § 8-7. Jeg har forklart forskjellen i Knudsen-utredningens 

forslag til endring og den endelige lovteksten. 

Jeg har brukt en del tid i forelesningsserien på betydningen av selskapsinteressen som kjernen i 

styrets plikt, derunder har jeg understreket at det at en transaksjon ikke er forbudt etter § 8-7 ikke 

betyr at den er tillatt. Jeg har forsøkt å bevisstgjøre studentene på forholdet mellom spesifikke regler 

slik som § 8-7 og andre regler slik som aksjelovene § 3-8 og 3-9 og mer generelt utformede regler slik 

som styrets plikt til å sørge for at selskapet til enhver tid har en forsvarlig kapital og likviditet 

(aksjelovene § 3-4), samt styrets generelle plikt til å fremme selskapets interesse.  

I forelesningene har jeg kritisert endringene av aksjelovene § 8-7 i 2013-reformen. Jeg har gjort 

studentene oppmerksom på en høringsuttalelse som jeg har skrevet sammen med professor Jukka 

Mähönen i forbindelse med det nyeste endringsforslaget, og det er sannsynlig at flere av studentene 

har lest denne.  

Se endringsforslaget og høringsuttalelsene her: 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-til-forenklinger-i-aksjeloven-og-

allmennaksjeloven/id2473454/ 

Jeg hitsetter det relevante fra høringsuttalelsen: 

Det er forståelig at man i 2013-reformen ville endre kravet om at kreditt og sikkerhetsstillelse 

i grenseoverskridende konsern innenfor EØS kun kunne gis der den aktuelle EØS-staten har 

regler som er like strenge eller strengere enn de norske kapitalbeskyttelsesregler. Man valgte 

imidlertid en annen løsning enn i den opprinnelige utredningen til advokat Gudmund 

Knudsen. Man fjernet ikke bare kravet om at andre lands regler skal være like strenge eller 

strengere, men man opphevet den geografiske begrensningen fullstendig. Konsekvensene av 

å åpne for kreditt og sikkerhetsstillelse også til konsernselskaper utenfor EØS er ikke 

ordentlig utredet. Det er også en uklar lovgivningsteknikk å forutsette at man uten videre 

skal forstå at «juridisk person» betyr selskap hvor som helst i verden. 

Vilkåret i aksjelovene § 8-7 tredje ledd for å gi kreditt og sikkerhetsstillelse innenfor konsern, 

også grenseoverskridende, er at det skal «tjene foretaksgruppens økonomiske interesser». 

Dette kunne leses som om man ville innføre konserninteressen i norsk aksjelovgivning. Det 

ville ha vært en radikal endring og ha krevd en gjennomgripende utredning. Forarbeidene 

viser imidlertid, slik høringsnotatet nå også påpeker, at man ikke har ment å innføre 

konserninteressen som selskapsrettslig begrep. Vilkåret forklares slik at det er tilstrekkelig at 

kreditten eller sikkerhetsstillelsen er i interessen til det selskapet som mottar kreditten eller 

sikkerhetsstillelsen. Dette antas naturlig nok å være tilfelle i praksis. Samtidig fremheves 

styrets plikt til å fremme eget selskaps interesse, slik at det også må være i det kredittgivende 

selskapets interesse.  
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Poenget er altså rett og slett at det ikke skal brukes til utdeling til aksjonærer. Man har da i 

realiteten det samme vilkåret som man i aksjelovene for konsernkontoordning før 2013-

reformen, nemlig at det er innenfor «konsernets virksomhet», jf. tidligere § 8-7 fjerde ledd. 

Denne delen av bestemmelsen, som ble tatt ut i 2013-reformen, er tydeligvis ment å dekkes 

av den nye formuleringen om kreditt og sikkerhetsstillelse som skal «tjene foretaksgruppens 

økonomiske interesser». Vi foreslår å gjeninnføre vilkåret «innenfor 

konsernets/foretaksgruppens virksomhet», som er mye mer beskrivende å bruke også i den 

nye bestemmelsen.  

Samtidig bør selve konsernkontoordningen utredes nærmere og vurderes gjeninntatt i lov, 

eventuelt med nærmere regulering i forskrift, da det er grunn til å tro at det er svært mye 

forskjellig bruk i praksis, og ikke nødvendigvis alt innenfor lovens (uklare) grenser, hvor en 

rekke regler må tolkes i sammenheng. Det er også svært lite veiledende for den alminnelige 

leser av loven at konsernkontoordningen først har vært omtalt i loven, og så har blitt tatt ut. 

Den naturlige tolkningen for den alminnelige leser er usikkerhet om ordningen etter 2013 er 

tillatt. 

Innholdsmessig er dette sammenfallende med det som er gjennomgått på forelesningen. 

Vurdering av besvarelsene 

Studentene har kun hatt fire timer til disposisjon, slik at man ikke kan forvente en inngående analyse. 

Sensorene bes ta hensyn til dette og til den svært krevende situasjon når det gjelder litteratur i faget 

som stiller særegne krav til studentene når det gjelder egenstudier og selvstendighet. 

Oppgaveteksten legger opp til at hovedvekten av besvarelsen skal ligge på en redegjørelse og 

drøftelse av reglene om selskapets kreditt til og sikkerhetsstillelse til fordel for aksjonærer i 

aksjelovenes § 8-7, mens forholdet til andre regler og prinsipper i aksjeselskapsretten som beskytter 

selskapskapitalen kun skal behandles kort (dette av hensyn til den begrensede tiden). 

Aksjelovene § 8-7 er en svært kronglete bestemmelse å lese og et viktig poeng i bedømmelsen av 

besvarelsene vil være at kandidatene viser at de har forstått bestemmelsen og greier på en 

forstandig måte å redegjøre for hva den betyr for selskapets adgang til å gi kreditt til eller stille 

sikkerhet for en aksjonær. Det bør det i seg selv gis god uttelling for, litteratursituasjonen tatt i 

betraktning. Når det gjelder drøftelsen av bestemmelsen kan det ikke være avgjørende for resultatet 

om den er mest deskriptiv eller også (kritisk) vurderende, men det kan forventes og bør tas høyde for 

ut fra forelesningene at en del studenter vil være kritisk til bestemmelsen.  

For å få god karakter, bør studentene også vise sammenhengen mellom denne bestemmelsen og 

andre regler i aksjeselskapsretten. Det er bedt om en kort redegjørelse og drøftelse av dette, og det 

må være opp til kandidatene hvordan de vekter hoveddelen (redegjøre for og drøfte § 8-7) og den 

mindre delen. Når det gjelder andre deler av aksjeselskapsretten som § 8-7 kan sees i sammenheng 

med, er sentralt etter mitt syn aksjelovene §§ 3-4, 3-8 og 3-9, samt de alminnelige reglene om styrets 

ansvar for forvaltningen av selskapet i §§ 6-12 og 6-13, inkludert plikten til å fremme selskapets 

interesse. Det bør vises romslighet for valg av regler som trekkes inn, og for hvordan disse drøftes, 

inkludert – basert på forelesningene – for hvor stor vekt studentene legger på selskapsinteressen 

som et potensielt selvstendig grunnlag for å avgjøre en transaksjons gyldighet. 



Det bør gis god uttelling til studenten som får frem forhistorien til at vi nå har uttrykket «juridisk 

person» i § 8-7 og at dette både er ment å omfatte andre selskapsformer og utenlandske selskaper, 

og det bør også gis god uttelling for den som får frem poengene knyttet til «foretaksgruppens 

økonomiske interesse». Det bør gis ekstra god uttelling til studenten som husker at 

konsernkontoordningen tidligere var eksplisitt behandlet i bestemmelsen og at den nå er dekket av 

bestemmelsen uten å være nevnt.  

Dersom noen studenter skulle greie å trekke inn EØS-retten i drøftelsen, bør det gis et pluss for det, 

uten at det skal trekkes dersom det ikke er med. Det samme gjelder dersom studentene skulle greie 

å sammenligne aksjelovenes regler med reguleringen av andre selskapsformer. Dersom noen 

kandidater evner å sette § 8-7 inn i en større aksjeselskapsrettslig sammenheng, og eventuelt trekker 

inn rettsøkonomiske perspektiver, er det et stort pluss. Det er imidlertid ikke et krav og det skal ikke 

trekkes for mangel på dette.  

Oslo, 29. mai 2016 

(sign.) 

Beate Sjåfjell 
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