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Foretaksstyring  
 
Redegjørelse	for	foretaksstyring	i	2016	ihht	regnskapsloven	§3-3b. 
 

Redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse 

1 Regelverk og anbefalinger for foretaksstyring som foretaket er omfattet 
av eller velger å følge  

 
Styret og ledelsen i Hafslund ASA følger opp kravene gitt i Norsk anbefaling for eierstyring og 
selskapsledelse av 30. oktober 2014. 
 
Hafslund er børsnotert og er derfor pålagt å følge regelverket for løpende forpliktelser fra Oslo 
Børs. Dette innebærer blant annet at: «Selskapet skal i årsberetningen eller i dokument det 
er henvist til i årsberetningen gi en samlet redegjørelse for selskapets eierstyring og 
selskapsledelse. Redegjørelsen skal omfatte hvert enkelt punkt i anbefalingen. Dersom 
Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse ikke er fulgt, skal avviket begrunnes 
og det skal redegjøres for hvordan selskapet har innrettet seg på annen måte.»  
 
Hafslund avlegger en redegjørelse om foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3b: 
 
«Redegjørelse om foretaksstyring 
Regnskapspliktige som er utstedere med Norge som hjemstat etter 
verdipapirhandelloven § 5-4 og med verdipapirer notert på regulert marked, skal i 
årsberetningen eller i dokument det er henvist til i årsberetningen, redegjøre for sine 
prinsipper og praksis vedrørende foretaksstyring... » 

 
 

2 Hvor finner man regelverk og anbefalinger for foretaksstyring som 
følges av foretaket  
 
Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse av 30. oktober 2014, er tilgjengelig på 
internettsidene til Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse: www.nues.no   
   
Regnskapsloven er tilgjengelig på: www.lovdata.no 

 
 

3 Begrunnelse for eventuelle avvik fra anbefalinger og regelverk nevnt 
under nr. 1. 
 
Hafslund ASA følger alle 15 punkter i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse med 
ett unntak:  
I punkt 4: Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående sier anbefalingen: 
«Selskapet bør ha kun en aksjeklasse». Hafslund har av historiske årsaker to aksjeklasser. A-
aksjene gir én ordinær stemmerett per aksje. B-aksjene gir ikke ordinær stemmerett. Dette 

www.nues.no
www.lovdata.no
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fraviker fra anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse og krav til full likebehandling av 
aksjeeiere. Styret foretar fortløpende en vurdering av grunnlaget for en sammenslåing av de to 
aksjeklassene med selskapets majoritetseiere, og vil fremme forslaget for generalforsamlingen 
når signaler på positivt vedtak er tilstede. 
 
En komplett redegjørelse for Hafslund ASA sine prinsipper for eierstyring og selskapsledelse er 
tilgjengelig på: www.hafslund.no 

 
 

4 Hovedelementer i konsernets systemer for internkontroll og 
risikostyring knyttet til regnskapsrapporteringsprosessen  

 
Risikostyring og internkontroll  
Styret skal påse at selskapet har god internkontroll og hensiktsmessige systemer for 
risikostyring av konsernets virksomhet. Risikostyring og internkontroll skal reflektere 
virksomhetens art og omfang samt verdigrunnlag og retningslinjer for etikk og samfunnsansvar. 
Årlig foretar styret en gjennomgang av konsernets viktigste risikoområder, samt rutiner for 
internkontroll. I det følgende gis en beskrivelse av hovedelementene i konsernets rutiner for 
internkontroll og risikostyringssystemer knyttet til den finansielle rapporteringen: 
  
Styrets rapportering av hovedelementene i konsernets systemer for internkontroll og 
risikostyring knyttet til finansiell rapportering  
Risikostyring i Hafslund skal være en integrert del av virksomhetens prosesser, og sikre at 
risiko av betydning for oppnåelse av Hafslunds mål blir kartlagt, analysert og håndtert så tidlig 
som mulig på en kostnadseffektiv måte. 
 
Hafslund har organisert virksomheten gjennom datterselskaper. Konsernsjefen styrer 
konsernet dels gjennom konsernledelsen og dels gjennom styrene i datterselskapene. Alle 
operative beslutninger knyttet til virksomheten i datterselskapene tas av ledelsen og styret i 
hvert enkelt datterselskap. 
 
Konsernøkonomi identifiserer årlig vesentlige risikoer innen finansiell rapportering, og vurderer 
hvorvidt etablerte kontrollhandlinger i datterselskaper er tilstrekkelige for å redusere risiko for 
feil i den finansielle rapporteringen til et akseptabelt nivå. Styret og/eller revisjonsutvalget 
gjennomgår årlig risikobildet for konsernet, herunder identifiserer og vurderer årlig risiko for 
vesentlige feil i konsernets finansielle rapportering. Dette suppleres med finansielle stresstester 
for å avdekke grad av robusthet for forretningsområdene og konsernet samlet. 
Selskapsledelsen i datterselskapene er ansvarlig for å implementere nødvendige kontroller for 
å redusere identifiserte risikoer til et akseptabelt nivå.  
 
Hafslund-konsernet rapporterer i henhold til kravene i internasjonale regnskapsstandarder 
(IFRS). Konsernet har etablert policy for finansiell rapportering som skal sikre pålitelig, 
relevant, tidsriktig og lik informasjon til aksjonærer og finansmarkedet for øvrig. Policyen 
dekker også interne behov. 
 
Konsernet benytter i hovedsak regnskapssystemet IFS og konsolideringsverktøyet Cognos 
Controller. Cognos Controller har en overordnet kontoplan og innebygde kontroller for sjekk av 
konsistens i informasjonen. Rapporterende enheter har ansvar for å iverksette tilstrekkelige 
kontrollhandlinger for å forebygge feil i den finansielle rapporteringen. Konsernøkonomi 
utarbeider finansiell rapportering for Hafslund-konsernet og påser at rapporteringen skjer i 
samsvar med gjeldende lovgivning, regnskapsstandarder, fastsatte regnskapsprinsipper og 

https://www.hafslund.no/omhafslund/eierstyring_og_selskapsledelse/2066
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styrets retningslinjer. Videre er det utarbeidet retningslinjer som utdyper kravene som de 
rapporterende enheter må overholde og det er etablert prosesser og kontrolltiltak for å 
kvalitetssikre den finansielle rapporteringen. 

Hafslund har i 2016 videreført arbeidet med å øke nivået på foretaksstyringen i konsernet, med 
felles rammeverk og metodikk, herunder at etablerte kontrolltiltak følges. Alle 
styringsdokumenter tilgjengeliggjøres for de operative enhetene på konsernets intranett etter 
følgende hierarkiske struktur: (1) overordnede prinsipper, (2) policyer, (3) nøkkelrisiko 
forretningsområder og (4) støttetjenester, herunder instrukser og retningslinjer for løpende 
regnskapsføring, delårs- og årsoppgjørsrapportering. Lederne for de operative enhetene har 
ansvar for løpende finansiell oppfølgning og rapportering, og skal sørge for å implementere 
hensiktsmessig og effektiv internkontroll i samsvar med det etablerte rammeverket. 

Konsernledelsen vurderer løpende forretningsområdenes prestasjoner og lønnsomhet, samt 
forhold og hendelser som påvirker fremtidig utvikling og optimal ressursutnyttelse. Det er 
regelmessig gjennomgang av finansiell utvikling knyttet til forretningsområdene i 
konsernledermøter. 

Revisjonsutvalget virker som et saksforberedende organ for styret og støtter styret i utøvelsen 
av sitt ansvar for regnskapsrapportering, revisjon, internkontroll og den samlede 
risikostyringen. I forbindelse med avleggelse av årsregnskap, årsberetning og 
kvartalsregnskaper gjennomgår utvalget vesentlige regnskapsmessige forhold med ledelsen og 
ekstern revisor. I tillegg gjennomgår og vurderer utvalget de retningslinjer og prosedyrer som 
Hafslund har utarbeidet for å oppfylle sin finansielle rapportering og for å redusere risiko for feil 
i den finansielle rapporteringen til et akseptabelt nivå. Styret i Hafslund ASA behandler 
delårsrapporter og årsregnskap for konsernet etter behandling i administrasjonen og 
gjennomgang i revisjonsutvalget. Årsregnskapene fastsettes av generalforsamlingen. 

5 Vedtektsbestemmelser som helt eller delvis utvider eller fraviker 
bestemmelser i allmennaksjelovens kapittel 5 

Foretakets vedtekter utvider bestemmelser i allmennaksjelovens kapittel 5 på følgende 
punkter (sitat fra allmennaksjeloven i kursiv) 

§ 5-3. Krav om forhåndsvarsel til selskapet
(1) I vedtektene kan det fastsettes at aksjeeiere som vil delta i generalforsamlingen, skal 
meddele dette til selskapet innen en bestemt frist. Fristen kan ikke utløpe tidligere enn fem 
dager før møtet.

I vedtekter for Hafslund er det bestemt at: «Aksjeeiere som ønsker å delta i selskapets 
generalforsamling, må melde fra til selskapet innen den frist som fremgår av innkallelsen. 
Fristen skal utløpe tidligst to virkedager før generalforsamlingen.» 



4 

 
                      

6 Sammensetning til styre og arbeidsutvalg, samt hovedelementer i 
gjeldende retningslinjer og instrukser for styret og arbeidsutvalg 

En overordnet oversikt over styrende organer er vist på Hafslunds internettsider: 
www.hafslund.no 

Styremedlemmenes CV er å finne på Hafslunds internettsider: 
www.hafslund.no 

Retningslinjer for styrets arbeid er omtalt under pkt. 9 i Hafslund ASAs prinsipper for 
eierstyring og selskapsledelse: 
www.hafslund.no 

Valgkomite: Informasjon om valgkomiteen er å finne på Hafslunds internettsider: 
www.hafslund.no 

Deltagelse per styremedlem på styremøter 2016 Hafslund ASA: 

Navn: Antall møter deltatt: Antall møter ikke deltatt: Representant for: 

Birger Magnus (styreleder) 8 0 Uavhengig 

Maria Moræus Hansen 2 1 Uavhengig 

Ellen Chr. Christiansen 8 0 Uavhengig 

Per Langer 8 0 Fortum 

Odd Håkon Hoelsæter 8 0 Uavhengig 

Katrine Mourud Klaveness 5 0 Uavhengig 

Per Luneborg 7 1 Ansatte 

Per Orfjell 8 0 Ansatte 

Jane Koppang 7 1 Ansatte 

Tommy Linder 1 Ansatte 
(varamedlem) 

Bedriftsforsamling 
På bakgrunn av inngått avtale mellom Hafslund ASA og de ansattes fagforeninger, jfr. 
Allmennaksjelovens § 6-35, annet ledd, har ikke Hafslund ASA bedriftsforsamling. 

https://www.hafslund.no/omhafslund/styrende_organer/3092
https://www.hafslund.no/omhafslund/styret/3086
https://hafnohafslundno.blob.core.windows.net/files/omhafslund/investor/corporate_governance/Hafslund%20ASAs%20prinsipper%20for%20eierstyring%20og%20selskapsledelse%20NORSK%20final%20nov%2026.pdf
https://www.hafslund.no/omhafslund/valgkomiteen/3093
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7 Vedtektsbestemmelser som regulerer oppnevning og utskiftning av 
styremedlemmer 
 
Vedtekter for Hafslund ASA § 9: 
«Selskapets styre består av fra fem til tolv medlemmer. Fra tre til åtte medlemmer velges av 
generalforsamlingen.   
 
Tjenestetiden for medlemmer valgt av generalforsamlingen er to år. Tjenestetiden for så nær 
halvparten av disse medlemmer som mulig, utløper hvert år. 
 
Av de ansatte velges blant de ansatte minst to styremedlemmer, eller minst det antall 
styremedlemmer, eventuelt også observatør, med varamedlemmer som de ansatte kan kreve i 
henhold til allmennaksjeloven med forskrifter når selskapet ikke har bedriftsforsamling. 
Tjenestetiden er to år.» 
 
For fullstendige vedtekter for Hafslund ASA: 
www.hafslund.no	

 
 

8 Vedtektsbestemmelser og fullmakter som gir styret adgang til å beslutte 
at foretaket skal kjøpe tilbake eller utstede egne aksjer 
 
Vedtektene for Hafslund ASA gir ikke styret adgang til å beslutte at foretaket skal kjøpe tilbake 
eller utstede egne aksjer.  
 
For fullstendige vedtekter for Hafslund ASA:  
www.hafslund.no 
 
På siste ordinære generalforsamling i 2016 fikk styret fullmakt til å erverve egne B-aksjer: 
 
«Styret gis fullmakt etter allmennaksjelovens § 9-4, sammenholdt med §§ 9-2 og 9-3, til på 
vegne av Hafslund ASA å foreta erverv av egne B-aksjer primært til bruk i programmer rettet 
mot de ansatte i Hafslund ASA og datterselskaper av Hafslund ASA. Den høyeste pålydende 
verdi av aksjer som kan erverves i henhold til fullmakten er NOK 3.903.725, tilsvarende 2 % av 
selskapets aksjekapital. 
 
Det laveste vederlag som kan betales per B-aksje skal være NOK 10,-, mens det høyeste 
vederlag som kan betales skal være NOK 150,- per aksje. Styret beslutter på hvilken måte 
erverv skal finne sted og hvorvidt, og i tilfelle hvordan og på hvilke vilkår, egne aksjer skal 
avhendes. 
 
Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2017, dog senest 30. juni 2017.» 
 
For fullstendig protokoll fra ordinær generalforsamling i Hafslund ASA i 2016: 
www.hafslund.no 

https://www.hafslund.no/omhafslund/vedtekter/2065
https://www.hafslund.no/omhafslund/vedtekter/2065
https://www.hafslund.no/omhafslund/generalforsamling/3089



