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Sensorveiledning 3 avd., Dag 2, Høst 2011 

 
Del I 

 

Kan kontrollansvaret brukes som sanksjon ved kontraktsbrudd utenom tilfeller som er 

regulert i lov eller avtale? Hvilke alternative ansvarsgrunnlag har man? 

 

Del II  

 

Sammenlikn hovedreglene om daglig leder, styre og øverste organ i henholdsvis 

aksjeselskaper og ansvarlige selskaper, og forklar hvorfor reglene er forskjelllige. 

 

Både del I og del II skal besvares. Delene teller omtrent like mye ved bedømmelsen. 

 

Del I 

 

Læringskravene i obligasjonsrett er bl.a.: 

Det kreves god forståelse av følgende emner: 

Reglene om kontraktsrevisjon; forutsetningslæren, læren om force majeure og avtaleloven § 

36 som grunnlag for å revidere innholdsmangler. Erstatningsansvar ved mislighold av 

pengeforpliktelser. Prinsippene for realforpliktelsers innhold, herunder hovedforpliktelser og 

biforpliktelser, resultatforpliktelser og innsatsforpliktelser, genus- og speciesforpliktelser, og 

av prinsippene for fastleggelsen av realforpliktelsers innhold, herunder prinsippene om 

opplysningsrisiko og misligholdt opplysningsplikt.  

 

Pensum dekkes mest helhetlig av Viggo Hagstrøm: Obligasjonsrett, 2003 eller 2010 som 

inneholder den mest utførlige fremstillingen av emnet. Temaet har også blitt grundig 

behandlet på forelesningene  

 

Oppgaven er sentral i obligasjonsretten. Kand. bør først gjøre rede for hva kontrollansvaret er 

og raskt komme frem til kjl § 27. Man bør fastslå at det lovfestede ansvar etter dagens ordning 

kom inn med kjl av 1988 og at prinsippet nå er videreført i en rekke andre lover.   

 

Et grunnlag for å begrunne kontrollansvaret kan være at dette er brukt i mange lover, dog 

hjemlet i bestemmelser som kan ha litt ulik utforming, og i standarder. Det brukes også mye i 

andre land det er naturlig å sammenligne seg med.  

 

Et annet grunnlag kan være et ulovfestet kontrollansvar. Her bør det bemerkes at det i teorien 

er antatt at det må sies å eksistere et ulovfestet kontrollansvar også utenfor lov og avtale, som 

utvikler seg fra genusytelser til spesieytelser og videre til tjenester.  Kontrollansvaret er 

opprinnelig utviklet for forsinkelser, men anvendes også på mangler. I praksis vil det 

ulovfestede kontrollansvar, på grunn av utstrakt lovgivning og standardavtaler, helst få 

selvstendig betydning ved ansvar for resultatforpliktelsen ved forsinkelse i kontrakter om kjøp 

av tjenester, eks. arkitekttjenester.  

 

De fleste vil komme inn på Agurkpinnedommen (Rt 2004 675) og argumentasjonen i 

dommens avsnitt (49) til (55) som behandler ansvarsgrunnlaget. Dommens avsnitt (51) uttaler 

at kontrollansvaret er en videreføring av ”det tidligere objektive ansvar med unntak for force 
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majeure”. Dette er videreført av mindretallet i Øyelinsedommen (Rt. 2008 537) avsnitt (58) 

og (59).  

 

Når det gjelder drøftelsen her er det er stort pluss hvis kand. ser problemet med at et 

kontrollansvar hjemlet i et generelt prinsipp, utledet fra den alminnelige bruk av prinsippet i 

en rekke lover, betyr at man utenfor de enkelte lovers område må avtale seg vekk fra 

ansvarsformen hvis partene ikke vil legge det til grunn. Den virkelig gode kand. vil kunne 

presentere problemet og kanskje også få til en fornuftig drøftelse. 

 

Når det gjelder alternative ansvarsgrunnlag bør kand. først behandle culpa i tillegg til de 

typisk ulovfestede objektive grunnlag som ansvar for pengemangel, vanhjemmel, 

garantiansvar, profesjonsansvar, kontraktsmedhjelper ansvaret og rettslig og faktisk 

villfarelse. I tillegg kan nevnes objektive ansvar med unntak for force majeure som fortsatt 

kan sies å ha en eksistens ved siden av kontrollansvaret.  

 

En god kand. må kunne redegjøre fot ansvarsformen og for de argumenter som taler for og i 

mot at kontrollansvaret også kan brukes utenfor lov og avtale. Det sentrale i denne delen av 

oppgaven er hvor god kunnskap kand. har om emnet og i hvilken grad  kand. viser forståelse i 

sin argumentasjon.  Gode eksempler vil vise om kand. har forståelse.  

 

Det er et spørsmål hvor mye man vil kunne kreve når det gjelder de alternative 

ansvarsformene. Den gode kand. vil kunne redegjøre utdypende om disse, gjerne med 

eksempler og rettspraksis. Svakere kand. vil gjerne foreta en behandling av stoffet som 

fremstår som en ren oppregning.  

 

Det er dog en stor svakhet ved besvarelsen hvis kand. bare behandler det siste spørsmålet i 

Del I utfyllende uten å få noe særlig ut av første spørsmål, som må sies å være oppgavens 

hovedtema.  

 

Del II 

 

Læringskravene i selskapsrett er: 

Det kreves god forståelse av ansvarlige selskapers og aksjeselskapers rettsforhold, og av 

likheter og forskjeller mellom disse selskapsformene. Videre kreves det god forståelse av 

grunnleggende selskapsrettslige prinsipper i ansvarlig selskap og aksjeselskap 

 

Pensum dekkes av Geir Woxholth: Selskapsrett, 2007 eller 2010, eller av Mads Andenæs: 

Selskapsrett, 2010. 

 

Oppgaven berører helt sentrale deler av selskapsretten. Kand. må finne frem til aksjeloven 

(AS) og selskapsloven (ANS).  Noen vil kanskje også trekke inn 

almenaksjeselskapsloven.(ASA). Den kan nevnes, men kand. bør ikke bygge fremstillingen 

på den. Kand. som viser usikkerhet mht. begrepet AS og ANS, og eventuelt ASA, må trekkes 

for dette.  

 

Det naturlige er å begynne med de høyeste organene, generalforsamling og selskapsmøte. Her 

bør kand. få frem ulikheten i ansvarsform: det upersonlige og begrensede ansvar i motsetning 

til det personlige og ubegrensede. Dette er den sentrale forskjellen som styre hvordan 

selskapsorganene er utformet, hvilken myndighet de har og hvordan denne utøves. Hvordan 
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deltagerandelen påvirker deltagerens innflytelse i organene bør komme frem. Får man med 

seg at generalforsamlingen i et AS kan bestå av aksjer i flere aksjeklasser og med ulike 

rettigheter er dette et pluss. Organenes myndighetsområde bør beskrives. Dette bør dog ikke 

bli for detaljert.  

 

En god kand. vil kanskje også få frem at selskapsmøtet i et ANS vil fungere som et langt mer 

operativt organ enn generalforsamlingen i et AS. Dette fremgår av SL § 2-13(1).At 

enstemmighet er hovedregelen i ANS mens simpelt flertall er hovedregelen i AS bør komme 

frem.  En  god kand. vil kunne få med at ansatterepresentasjonen i de to selskapsformene er 

ulik ved at den i ANS er lagt til selskapsmøtet og eventuelt styret, mens den i AS er lagt til 

styret  

 

Når det gjelder styret må det komme frem at dette er tvungent i et AS mens det er valgfritt i et 

ANS. En god kand. vil kanskje nevne noe om  man ikke behøver være selskapsdeltager eller 

aksjonær i selskapet for å bli styremedlem. Man må foreta en sammenligning av styrenes 

oppgaver og regelverk i de to selskapsformene og se at reglene er langt mer detaljerte i AS 

enn i ANS. Dette bør heller ikke her bli for detaljert.  

 

Når det gjelder daglig leder må kand. få frem at dette er tvungent i AS, men frivillig i ANS.  

 Kand. må også få frem at det er selskapsmøtet i ANS som ansetter daglig leder, mens det i 

AS er det styret, subsidiært generalforsamlingen, som gjør dette. Kand. bør få frem at når det 

gjelder daglig leder er det snakk om ansettelse og ikke valg.  

 

En god kand. vil også si noe om selskapets representasjon utad, noe som jo er mer komplisert 

i ANS enn i AS. Hvis kand. nevner noe om i hvilken grad selskapet er bundet av den som 

representere det utad er det et klart pluss.  

 

Den virkelig gode kand. vil kanskje nevne noe om den personellmessige overlappingen som 

kan finne sted i de ulike selskapsorganene. I ANS står man ganske fritt til å avtale. I AS 

derimot  har man klarere regler om personellmessig skille, men med mulighet for overlapping 

i mindre selskaper.  

 

Selv om ANS-formen som regel brukes i mindre selskaper er det også mange som AS. Den 

gode kand. vil også kunne se at de to selskapsformene vil kunne nærme seg hverandre i 

praksis i små selskapsforhold, når det gjelder organer.  

 

En god kand. vil muligens også se at regelverket på dette området er utviklet for AS-formen 

og ble tilpasset ANS formen ved SL i 1985.  Før dette var det kun regler utviklet i rettspraksis 

for ANS-formen.  

 

Oppgaven er en sammenligningsoppgave. Det innebærer at kand. må kunne finne relevante 

temaer og å foreta en sammenligning. Dette er utgangspunktet for en middels god besvarelse. 

Kand. bør få uttelling for hvor god sammenligningen er gjort både med hensyn til bredde, 

relevans og innsikt. 

 

En svak kand. er en  kand. som kun gjengir bestemmelser fra loven uten å skille mellom hva 

som er relevant eller ikke, eller som i praksis ikke klarer å foreta sammenligninger. 

 

Arne Dag Hestnes 


