
 

 

 

Endringslogg – Styreinstruks 

 

Punkt Tidligere tekst Oppdatert tekst U(markert med understrek) Årsak 

Punkt 
1, 3. 
avsnitt 

«Styreinstruksen ble første gang vedtatt av 
selskapets styre den xx. xxxxx 2016.» 

«Styreinstruksen ble første gang vedtatt av 
selskapets styre den U7.12.2016U.»  

Styresak 
006-2016 

Punkt 
9.1 «Administrerende direktør står for den daglige 

ledelse av selskapets virksomhet og skal følge 
de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Den 
daglige ledelse omfatter ikke saker som etter 
selskapets forhold er av uvanlig art eller stor 
betydning. Slike saker skal forelegges styret, og 
eventuelt selskapets foretaksmøte.  

Administrerende direktør kan ellers avgjøre en 
sak etter fullmakt fra styret i det enkelte 
tilfellet eller når styrets beslutning ikke kan 
avventes uten vesentlig ulempe for selskapet. 
Styret skal snarest underrettes om avgjørelsen.  

Administrerende direktør skal sørge for at 
selskapets regnskap er i samsvar med lov og 
forskrifter, og at formuesforvaltningen er 
ordnet på en betryggende måte.  

Administrerende direktør skal, etter de frister 
styret måtte fastsette, gi styret en skriftlig 
redegjørelse med underretning om selskapets 
virksomhet, stilling og resultatutvikling. 
Redegjørelsen skal vedlegges tilstrekkelig 
regnskapsmessig dokumentasjon o.a. til å gi 
styret en tilfredsstillende orientering i så måte.  

Administrerende direktør skal for hvert tertial 
forelegge styret en utvidet rapportering fra 
virksomheten. Rapporten skal inneholde 
risikovurderinger rundt måloppnåelse, kvalitet 
samt helse, miljø, sikkerhet, herunder også krav 
satt i oppdragsdokumentet. I denne 
sammenhengen skal administrerende direktør 
gi styret et referat fra ledelsens gjennomgang 
av virksomheten som viser mål, risiko, tiltak og 
handlingsplaner.  

«Administrerende direktør står for den 
daglige ledelse av selskapets virksomhet og 
skal følge de retningslinjer og pålegg styret 
har gitt. Den daglige ledelse omfatter ikke 
saker som etter selskapets forhold er av 
uvanlig art eller stor betydning. Slike saker 
skal forelegges styret, og eventuelt 
selskapets foretaksmøte.  

Administrerende direktør kan ellers avgjøre 
en sak etter fullmakt fra styret i det enkelte 
tilfellet eller når styrets beslutning ikke kan 
avventes uten vesentlig ulempe for 
selskapet. Styret skal snarest underrettes 
om avgjørelsen.  

Administrerende direktør skal sørge for at 
selskapets regnskap er i samsvar med lov og 
forskrifter, og at formuesforvaltningen er 
ordnet på en betryggende måte.  

Administrerende direktør skal, etter de 
frister styret måtte fastsette, gi styret en 
skriftlig redegjørelse med underretning om 
selskapets virksomhet, stilling og 
resultatutvikling. Redegjørelsen skal 
vedlegges tilstrekkelig regnskapsmessig 
dokumentasjon o.a. til å gi styret en 
tilfredsstillende orientering i så måte.  

Administrerende direktør skal for hvert 
tertial forelegge styret en utvidet 
rapportering fra virksomheten. Rapporten 
skal inneholde risikovurderinger rundt 
måloppnåelse, kvalitet samt helse, miljø, 
sikkerhet, herunder også krav satt i 
oppdragsdokumentet. U(slettet setning) 
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Punkt Tidligere tekst Oppdatert tekst U(markert med understrek) Årsak 

Administrerende direktør skal ved avgivelse av 
hver slik redegjørelse vurdere om 
egenkapitalen tilfredsstiller lovens krav.  

Styret skal etablere instruks for 
administrerende direktør.» 

Administrerende direktør skal ved avgivelse 
av hver slik redegjørelse vurdere om 
egenkapitalen tilfredsstiller lovens krav.  

ULedelsens gjennomgang skal legges frem for 
styret en gang i året.  

Styret skal etablere instruks for 
administrerende direktør.» 
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