
Revidert sensorveiledning JUS5801 Selskapsrett våren 2020 

Årets eksamen i selskapsrettsfaget er skrevet under spesielt krevende omstendigheter. Forelesningene 

ble holdt en uke senere enn vanlig, dvs. første uken i mars, uten at det på planleggingstidspunktet for 

dette var klart at eksamen ville bli eksepsjonelt tidlig: allerede 1. april. Studentene har derfor hatt kort 

tid etter forelesningen til å forberede seg. I løpet av forberedelsestiden ble som kjent UiO stengt, og 

studentene har, som oss alle, måttet håndtere en ny og ganske stressende hverdag. Det vil blant 

studentene være en del som ikke har optimale arbeidsforhold hjemme, derunder kan det være 

studenter som har små barn som de har måttet holde hjemme. Selskapsrettsstudentene var også først 

ute, med eksamen under disse nye omstendighetene, som har skapt mye usikkerhet og tvil. Alt dette 

gjør at jeg vil oppfordre til ekstra romslighet i vurderingen av besvarelsene.  

Som et viktig tiltak i denne spesielle situasjonen, har fakultetet bestemt at det ikke skal settes graderte 

karakterer – det er kun bestått eller ikke bestått. Eksamen har vært gjennomført som hjemmeeksamen 

på skoleeksamen-vilkår – dvs. at studentene har hatt tilgang til alle hjelpemidler, men kun fire timer til 

disposisjon. Jeg valgte derfor å gi en praktikumsoppgave, i stedet for en teorioppgave, i håp om at 

studentene ikke ville bruke mye tid på å lete i bøkene, men heller anvende den forståelsen for 

selskapsretten som de skal ha opparbeidet seg. Jeg understreket i forelesninger (før coronaviruskrisen 

kom over oss), at det vi ser etter er om de utviser en grunnleggende kunnskap i og forståelse for 

selskapsrettslige prinsipper, heller enn detaljkunnskaper om hva som står i hovedlæreboken. I 

kommunikasjon med en stor gruppe av studentene på Facebook (i en egen Facebook-gruppe for faget) 

har jeg understreket det samme etter at det ble kjent at det ville bli hjemmeeksamen. (Det er imidlertid 

ikke sikkert at alle har fått dette med seg.) 

Når det gjelder kildehenvisninger, er dette informasjonen som har gått ut fra fakultetet: 

Inspera åpner ikke for fotnoter. Kildehenvisninger må gjøres i teksten.  På skoleeksamener som 

går som hjemmeeksamen, kan man bruke alle tilgjengelige kilder. Det er ikke noe krav om at du 

gjør dette. Skoleeksamen som går som hjemmeeksamen følger alminnelige eksamensvilkår og 

du kan skrive hjemme som om du var på skolen. Da gjelder utgangspunktet om at man ikke 

behøver henvisninger, for eksempel der man bruker runde vendinger som "det er hevdet i 

juridisk teori at". Dersom du velger å benytte kilder og siterer direkte, eller direkte bygger på 

andres materiale, må du få frem at det er dette du gjør. Dette får du frem ved å sette sitater i 

anførselstegn og å angi kilder i parentes med årstall og side, eventuelt nettside. 

Kravet til bestått er beskrevet slik:  

For å oppnå resultatet «bestått» må man oppfylle kravene til læringsutbytte slik det fremgår av 

læringsbeskrivelsen, og vise tilfredsstillende kunnskaper, ferdigheter og metodisk kompetanse. 

«Bestått» skal tolkes autonomt og ikke kobles til karakterskalaen. Jeg vil likevel understreke at det ikke 

er intensjonen at det skal være vanskeligere å bestå eksamen i år enn det har vært tidligere år. Som 

vanlig, vil jeg i sensorveiledningen her si noe om hva jeg mener bør kreves av besvarelsene.  

Også som vanlig, bør besvarelsene leses på studentenes egne premisser – dvs. at deres tolkning av 

oppgaveteksten bør legges til grunn, om den er noenlunde forsvarlig. Det kan være flere måter å angripe 

problemstillingen på. Dersom det skulle dukke opp varianter som jeg ikke har nevnt i 



sensorveiledningen, men som dere som sensorer mener kan være forsvarlige, ta gjerne kontakt, og så 

kan jeg eventuelt revidere sensorveiledningen. 

Oppgaven (se vedlegg) ber kandidatene utrede om «om avtalene var i samsvar med aksjeloven, og hvis 

ikke, om det er noen mulighet for å få igjen penger fra noen». Oppgaven ligger godt innenfor kravene til 

god forståelse i læringskravene 

(https://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5801/v20/pensumliste/index.html).  

 Jeg antar at mange kandidater vil gå rett til aksjelovene §§ 3-6 og 3-7. Det er også intensjonen med 

oppgaven. Utdelingsreglene er behandlet i hovedlæreboken, og på forelesninger.  

 Utdelingsbegrensingen i aksjeloven § 3-6 er utslag av et grunnleggende aksjeselskapsrettslig prinsipp 

om at aksjonærer ikke kan få midler ut av selskapet uten å følge formelle og materielle regler om 

utdeling i aksjelovene. Dette har jeg understreket på forelesninger, så det vil nok være noen kandidater 

som vil fremheve dette.  

Forhåpentligvis vil de fleste foreta en drøftelse av vilkårene for om det foreligger en ulovlig utdeling 

etter § 3-6, dvs. om det er en verdioverføring som direkte eller indirekte kommer aksjonæren til gode, jf. 

§ 3-6(2). Det er fint om kandidatene også nevner det implisitte årsaksvilkåret: at det må ha kommet 

aksjonæren til gode i egenskap av å være aksjonær. Dette er imidlertid såpass opplagt i faktum, så det 

ikke trekkes noe særlig om dette ikke nevnes.  

Deretter går de forhåpentligvis til vilkårene for tilbakeføring i § 3-7(1), inkludert en drøftelse av 

medvirkeransvaret etter § 3-7(3). I drøftelsen av tilbakeføringskravet etter § 3-7(1), vil det være naturlig 

å nevne at dette faller inn under første punktum og at unntaket i andre punktum, for åpne utdelinger, 

ikke gjelder. Men igjen er dette såpass klart fra faktum at det ikke bør trekkes om det ikke fastlås.  

Det kan forventes at kandidatene diskuterer hvem som er mottaker og hva som skal tilbakeføres. 

Vektleggingen av de enkelte delene vil sannsynligvis variere en del, og her bør det vises romslighet med 

hvilke valg som tas. Det kan tenkes at noen går rett til medvirkningsansvaret i § 3-7(2) (og her kan det 

kanskje spekuleres i om det er flere medvirkere, selv om styreleder Lars Kirkerud er den opplagte).  

Det kan tenkes at noen vil streve med forsøk på beregninger om hva som skal tilbakeføres, og også her 

bør det vises stor romslighet for hvordan studentene tolker faktum. Det er ikke finansielle beregninger 

de skal prøves i.  

Reglene om styrets plikter og forholdet mellom styret og aksjonærene (på og utenom 

generalforsamling) kan bli nevnt, men det er ikke et krav om at studentene gjør dette. Det kan f.eks. 

tenkes at noen kandidater vil ønske å drøfte om aksjonær kan instruere styret (styreleder) utenfor 

generalforsamlingen, da dette er et tema vi har vært innom på forelesninger. Videre kan styrets 

(styreleders) selvstendige ansvar for å ta avgjørelser i selskapets interesse og ikke la seg påvirke av 

aksjonær (utenom generalforsamlingen) bli fremhevet, da det også er noe vi har diskutert. Begge deler 

er et pluss, men ikke et krav for å bestå. 

Etter innspill fra sensuren, vil jeg presisere at aksjeloven § 3-8 om avtale mellom selskap og aksjonær 

kan være anvendelig som hjemmelsgrunnlag, forutsatt en tolkning av faktum at avtalene ikke var 

styrebehandlet og at verdien av avtalene var «større enn 2,5 prosent av balansesummen i selskapets sist 

godkjente årsregnskap», jf. § 3-8(1), og at det bygger på at Turistutfart AS er «nærstående» til Peder Ås, 

https://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5801/v20/pensumliste/index.html


jf. § 3-8(1) nr. 1. Tilbakeføringskrav bør da drøftes etter § 3-8(5), jf. § 3-7(2) når det gjelder 

medvirkningsansvaret.  

Aksjeloven § 3-9 om konserninterne transaksjoner, er ikke direkte anvendelig, men kanskje noen vil 

trekke på bestemmelsene som et argument f.eks. for armlengdeprinsippet. Det må kunne aksepteres.  

Det kan også tenkes at noen kandidater vil ønske å drøfte erstatningskrav etter § 17-1, og kanskje 

diskutere det i lys av tilbakeføringskrav etter § 3-7 (eventuelt § 3-8(5)). Det er på ingen måte nødvendig, 

men om de får noe ut av det, er det fint.  

Innspill fra sensuren viser videre at kandidatene enten har et klart fokus på § 3-6, jf § 3-7 og/eller § 3-8, 

eller har en bred tilnærming til oppgaven og leter bredt etter mulige brudd på 

aksjeloven. Oppgavetekstens formulering åpner for en slik tilnærming, ved formuleringen «om avtalene 

var i samsvar med aksjeloven» og om det er mulig å få igjen penger fra «noen». En slik bred tilnærming 

må bedømmes konkret, og få bestått hvis kravene er oppfylt, dvs. at man må «oppfylle kravene til 

læringsutbytte slik det fremgår av læringsbeskrivelsen, og vise tilfredsstillende kunnskaper, ferdigheter 

og metodisk kompetanse».  Som understreket i den opprinnelige sensorveiledningen, bør besvarelsene 

leses på studentenes egne premisser – dvs. at deres tolkning av oppgaveteksten bør legges til grunn, om 

den er noenlunde forsvarlig.  

Oppsummert vil dette si at kandidater som har jobbet med faget og opparbeidet seg en grunnforståelse 

av aksjeselskapsrettslige prinsipper, og evner å finne frem til relevante regler og foreta en fornuftig 

drøftelse av disse, vil få bedømmelsen bestått på denne eksamen. Det avgjørende er altså om 

kandidatene har greid å vise en aksjeselskapsrettslige forståelse i drøftelsen av spørsmålet om avtalene 

er i strid med noen bestemmelser i aksjeloven, og om det kan kreves tilbakebetaling fra noen. Har de 

gjort det på en noenlunde forstandig måte, er det nok til å bestå. 

Det er viktig å huske på at kandidatene kun har hatt fire timer på seg, og at besvarelsene er skrevet 

under de omstendigheter som beskrevet innledningsvis. 

Ta gjerne kontakt om noe er uklart. 

 

Asker, mai 2020 

Beate Sjåfjell 

 

  



Vedlegg: Eksamensoppgave JUS5801 Selskapsrett vår 2020 

Peder Ås eier 90% av aksjene i Turistutfart AS. Selskapet har hatt en god utvikling over flere år, men når 

coronaviruset treffer Norge, blir det bråstopp i virksomheten. Peder har vært vant til å ha et stort 

utbytte fra selskapet hvert år, men i år er det fare for at det ikke blir noe overskudd og dermed heller 

ikke noe utbytte. Han ser for seg at han må selge luksushytta si på fjellet, og er veldig lei seg for at han 

ikke en gang får reist til hytta i påsken. Han forstår at han må tenke kreativt hvis han ikke skal bli tvunget 

til å legge om hele livsstilen. Han setter seg derfor ned og vurderer alle muligheter.  

Peder eier også 30% av aksjene i Nordlandsfiske AS. Dette har ikke vært så lukrativt for ham foreløpig. 

Men nå ser han en mulighet, da dette selskapet er et av de få selskapene han har en interesse i, som 

fortsetter med vanlig drift. Virksomheten foregår i en av kommunene i nord som har innført 

«søringkarantene». Ingen av de lokale ansatte er syke, og med økt etterspørsel etter norske varer i hele 

landet, går virksomheten bra.  

Peder ringer sin gamle venn, Lars Kirkerud, styreleder i Nordlandsfiske AS, og foreslår to transaksjoner: 

Turistutfart AS kjøper en av de større fiskebåtene til Nordlandsfiske AS, og leier den deretter tilbake til 

Nordlandsfiske til en fast månedlig pris ut 2025. Lars er først litt skeptisk, og påpeker at salgsprisen 

Peder foreslår ligger minst 30% under markedspris for slike båter, mens leieprisen er på 150% av vanlige 

leiepriser i markedet. Lars er bekymret for at det kan bli reaksjoner om dette kommer ut. Peder påpeker 

imidlertid at det er viktig å sørge for kapitaltilførsel til Nordlandsfiske i disse vanskelige tidene. Det er 

viktig, minner Peder Lars om, at du som styreleder sørger for en forsvarlig kapital i selskapet. Lars ser det 

poenget og går med på å gjennomføre transaksjonene. I Turistutfart AS blir styreleder begeistret for at 

deres aktive majoritetsaksjonær har funnet en ny inntektskilde for selskapet, og undertegner med glede 

begge avtalene. (Virksomhetsformålet er bredt formulert i begge selskapers vedtekter, så det er ikke en 

sperre mot at avtalene inngås.)  

Majoritetsaksjonær i Nordlandsfiske AS er den lokale kommunen. Der er alle så opptatt med 

coronakrisen og presset fra regjeringen om å oppheve «søringkarantene», at ingen tenker på å følge 

med på hva som skjer i selskapet.  

I oktober 2020 blir imidlertid Turistutfart AS slått konkurs, da inntektene fra utleie av båt til 

Nordlandsfiske ikke var nok for å kompensere for tapte inntekter fra den ordinære virksomheten, heller 

ikke sammen med de forskjellige krisepakkene som myndighetene kom med i løpet av våren og 

sommeren. Båten som Turistutfart kjøpte fra Nordlandsfiske går med i dragsuget, og Nordlandsfiske står 

uten en av de største båtene til virksomheten. Lokalavisen fanger opp saken, og Lars blir tvunget til å 

redegjøre for avtalene han som styreleder undertegnet. Kommunen, som majoritetsaksjonær, innkaller 

til ekstraordinær generalforsamling i Nordlandsfiske, kaster Lars og resten av styret og utnevner et nytt 

styre. Det nye styret i Nordlandsfiske får beskjed på generalforsamlingen om å følge opp saken, vurdere 

om avtalene var i samsvar med aksjeloven, og hvis ikke, om det er noen mulighet for å få igjen penger 

fra noen. 

Drøft og avgjør de aksjeselskapsrettslige spørsmål som dette reiser. Konkurs- og omstøtelsesregler, og 

skatteregler, ligger utenfor oppgaven.  

Asker, 30. mars 2020 

Beate Sjåfjell 


