
STYREEVALUERING
– som verktøy for styrets egenutvikling



Bakgrunn

Styret bør gjennomføre en årlig styreevaluering for å sørge for  kontinuerlig 
å styrke sitt styrearbeid. Dette er helt nødvendig da det under tiden settes 
stadig større krav til styrets rolle og oppgaver, samt at det skjer en rask 
utvikling innen teknologi, markedet, regulatoriske forhold, bærekraft, 
etc. Med andre ord, styret står overfor stadig større og mer  kompliserte 
 utfordringer, som gjør at styrets evne til å bidra til verdiskapingen 
 kontinuerlig må utvikles og styrkes. For dette formålet er styrets årlige 
 egenevaluering et viktig virkemiddel. 

Det er ikke noe lovmessig krav til at styret skal gjennomføre en årlig styre
evaluering, men som eksempler på klare anbefalinger om å gjøre dette, kan  
følgende referanser nevnes:

Meld. St. 27 (2013–2014)
«Arbeidet i styret bør evalueres. Staten forventer at styrene årlig evaluerer sin virksomhet og 
sin kompetanse med den hensikt å etablere et grunnlag for videre utvikling av styre arbeidet 
 (utviklingsevaluering), gjerne ved bruk av ekstern fasilitator. En oppsummering av evalueringen 
og resultatet bør gjøres tilgjengelig for valgkomiteen (eller departementet i selskaper som er 
heleid av staten) dersom særskilte hensyn ikke tilsier noe annet. Det bør også gis en oversikt  
over eventuelle tiltak som er igangsatt for å bedre styrearbeidet.»

NUES (Norsk Utvalg for Eierstyring og Selskapsledelse)
«Styrets egenevaluering av sin virksomhet og kompetanse bør inkludere en vurdering av  styrets 
sammensetning og måten styret fungerer på både individuelt og som gruppe i forhold til de 
mål som er satt for arbeidet. Rapporten vil kunne bli grundigere hvis den ikke lages for det 
formål at den skal offentliggjøres.  Rapporten eller relevante utdrag av den bør imidlertid gjøres 
tilgjengelig for valgkomiteen. Styret bør vurdere å benytte en ekstern person til å fasilitere styrets 
egenevaluering.»

KS FOLKEVALGTPROGRAM 2019–2023
«Eier bør anbefale styret jevnlig å vurdere egen kompetanse ut fra eiernes formål med  selskapet. 
Styret bør derfor etablere rutiner for å sikre nødvendig kompetanse.  Eier har ansvar for å sikre 
at styret har den nødvendige kompetansen for å nå selskapets mål. For å sikre utvikling av 
nødvendig kompetanse i styret anbefales det at styret etablerer  følgende rutiner: • Foretar en 
egenevaluering hvert år. …..»

Selv om ovennevnte anbefalinger retter seg mot offentlig eide eller børsnoterte selskaper, 
er formålet og motiveringen for å gjennomføre en årlig styreevaluering like viktig for andre 
selskaper. Derfor er det sterkt anbefalt at selskapets styreinstruks definerer krav til styre
evaluering, og hvordan denne bør gjennomføres.
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https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Meld-St-27-20132014/id763968/
https://nues.no/eierstyring-og-selskapsledelse/
https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/for-deg-som-folkevalgt/AnbefalingerEierskap2020.PDF


Hvem skal evaluere styret?
Det er to interessenter for evaluering av  styret, 
nemlig styret selv, med henblikk på stadig 
forbedring av sitt styrearbeid, eller eierne  
– gjerne gjennom valgkomitéen – som vil ønske  
en evaluering av styret i forbindelse med for
beredelsene til styrevalg i generalforsamlingen.

Styret evaluerer seg selv (egenevaluering)
Dagens verdiskapende styrer har behov for å 
 evaluere seg selv (egenevaluering) med formål  
om kontinuerlig å forbedre sitt styrearbeid,  
eventuelt med ekstern assistanse. 

Fordelen med en ren intern egenevaluering, uten 
ekstern assistanse, er at den vil være forholdsvis 
enkel å gjennomføre, noe som blant annet tilsier  
at en evaluering kan gjennomføres løpende.  
En intern egenevaluering kan gjerne ha assistanse  
fra administrasjonen i selskapet.

En intern egenevaluering kan være egnet der  
styre arbeidet fungerer godt, både internt og  
mot omgivelsene, og styret ikke står overfor   
særlige utfordringer i markedet, eller teknologiske 
sprang. 

Flere styrer velger imidlertid å søke ekstern 
 assistanse til sin egenevaluering. Ekstern 
 assistanse søkes gjerne ved følgende forhold:
• Bidra til åpenhet og nøytral håndtering ved 

sensitive relasjoner innen styrekollegiet eller 
visàvis eiere eller daglig leder

• Behandle med friske øyne
• Bidra med kompetanse innen verdiskapende 

styrearbeid. Den nevnte analysen nedenfor,  
vil kreve denne kompetansen for å sikre  
kvalitet i styreevalueringen

• Sikre at det benyttes gjennomprøvet metodikk 
og verktøy

• Dra nytte av erfaringer fra andre virksomheter
• Bidra til at evalueringen får tilstrekkelig prioritet 

og fasiliteringskapasitet

Eierne
Det er eierne som gjennom generalforsamlingen 
velger styret, og det kan være behov for at eierne 
foretar en evaluering av styret i forkant av styre
valget i generalforsamlingen. Også her kan det 
være aktuelt at eierne søker ekstern assistanse til 
gjennomføring av styreevalueringen av de samme 
grunner som ved styrets egenevaluering.

Hensikt og innhold
Hensikten med en styreevaluering er  
å  identifisere forbedringsmuligheter  
innen følgende områder:

I. Styrets kunnskap om, og forståelse av, 
 pre missene for virksomheten, herunder  
formål og mål med virksomheten, aktuell 
lovgivning og reguleringer, interessenters  
krav og for ventninger, krav til bærekraft, etc.

II. Styrets kompetansesammensetning  
og andre egenskaper.

III. Styrets arbeidsform, herunder ledelsen  
av styrearbeidet.

IV. Styrets utøvelse av ulike roller og oppgaver, 
herunder sørge for rett og motivert daglig 
leder, sørge for strategi og forretningsutvikling, 
måloppfølging, kontroll og tilsyn, risikostyring, 
bærekraft, samt styrets egenutvikling.
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Hvem initierer styreevalueringen?

For styrets egenevaluering vil det normalt være 
styre leder som hvert år initierer en avklaring  
i styrekollegiet om hvordan årets styreevaluering 
bør gjennomføres. Dette arbeidet kan gjerne starte 
tidlig på høsten (september–oktober) for å ha god 
tid til å søke ekstern bistand hvis det skulle være 
behov for det. 

Denne plikten for styreleder ligger på en måte 
implisitt i aksjelovens krav til styreleder om å  
sørge for at styrearbeidet skal være effektivt og 
med god kvalitet. Men plikten ligger også hjemlet 
i ovennevnte anbefalinger for offentlige selskaper 
eller fra NUES. Plikten bør også være stadfestet  
i styre instruksen for styret.

Men som nevnt ovenfor vil det også være tilfeller 
hvor en styreevaluering initieres fra eierne, eller 

en valgkomité i forkant av forestående styrevalg i 
generalforsamlingen. Det er nå blitt en god praksis 
at en eierinitiert styreevaluering ikke kombineres 
med styrets egenevaluering, nettopp fordi styrets 
egenevaluering må være sikret mot at detaljer ikke 
kommer til eierne (for å sikre ærlig faktainnhenting 
fra styremedlemmene). Derfor er det god praksis 
at en eierinitiert evaluering foretas helt separat, 
og gjerne gjøres som en samtalebasert  evaluering, 
ved at eierne/valgkomiteen intervjuer styre
medlemmene.

For styrets egenevaluering vil det  
normalt være styre leder som hvert år 

initierer en avklaring i styrekollegiet om 
hvordan årets styreevaluering  

bør  gjennomføres.
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Gjennomføring

Styreevaluering kan gjennomføres med 
 følgende steg:

Faktainnhenting 
Selskapet kan velge én eller begge av følgende 
 metoder for faktainnhenting:

1. Nettbasert faktainnhenting 
En nettbasert spørreundersøkelsen gjennom
føres med spørsmål som styremedlemmene  
og eventuelt daglig leder besvarer. Under
søkelsen er strukturert med spørsmål relatert  
til de  ovennevnte områdene (Hensikt og 
 innhold,  områdene I – IV). Denne form for 
faktainn henting kan være svært tids og 
 kost effektiv for å få frem gode fakta.

2. Samtalebasert faktainnhenting 
Den samtalebaserte faktainnhentingen fore
går i en samtale med hvert styremedlem, og 
 eventuelt med daglig leder, hvor det intervjues 
om de samme ovennevnte forhold (i henhold 
til en intervjuguide). Her kan det fremkomme 
fakta relatert til relasjoner og holdninger innen 
styrekollegiet, eller vis á vis daglig leder, som 
ikke så klart kan komme frem i den nettbaserte 
undersøkelsen.  

I tillegg til de to nevnte faktainnhentingsmetodene, 
kan det også være aktuelt for en ekstern rådgiver 
å sitte i styremøtet for å observere hvordan styre
møtet blir gjennomført, og notere seg eventuelle 
muligheter til forbedringer.

Analyse 
Forut for at styret skal behandle styre evaluering 
i møte, er det viktig at de innhentede fakta blir 
 analysert av en styrekompetent person, for å 
identifisere de viktigste områdene hvor det  ligger 
forbedringspotensial for styrets kompetanse
sammensetning, arbeidsform og oppgave løsning. 
Det vil her også gis tips og anbefalinger om 
forbedringsmuligheter. 

Styrets behandling i møte 
På basis av analyserapporten og presentasjon  
av denne i styrets behandlingsmøte, vil styret 
diskutere behov for forbedringer innen de aktuelle 
forholdene i styret og i styrearbeidet. Diskusjonen 
vil konkluderes med en liste over forbedringstiltak.

På basis av dette vil styret finne frem til − og 
 konkludere med − et sett med tiltak til forbedringer.

Gjennomføring av tiltak 
Styreleder vil ha ansvaret for iverksettelse av de 
konkluderte forbedringstiltakene, og følge opp at 
de blir gjennomført.

Ved eventuell konklusjon om behov for styrking  
av styrekollegiet på ett eller flere kompetanse
områder, vil styreleder kunne anmode eierne  
(eller valgkomiteen) om ønskede forbedringer  
i styresammensetningen for å styrke kompetansen 
innen mangelfulle kompetanseområder.
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Tilpasning til det  
aktuelle selskapet

Konfidensialitet  
og anonymitet 
All resultatpresentasjon bør skje på anonymisert 
basis, slik at ingen som besvarer spørsmål eller  
gir kommentarer, vil bli gjenkjent. For øvrig må  
alle data sikres med streng konfidensialitet hos 
aktuell systemleverandør.

Det kan også være et spørsmål om hvem som  
får tilgang til sluttrapporten av styreevalueringen, 
utover styret selv. I enkelte anbefalinger nevnt 
ovenfor, står det at sluttrapporten, eller en opp
summering av denne, skal/bør tilkomme eierne/ 
valgkomiteen. Det er viktig at denne formidlingen  
til eierne/valgkomiteen ikke inneholder noe 
som gjør at anonymiteten blir brutt. Hvis dette 
skulle skje, vil det være fare for at neste års styre
evaluering kan lide av at faktainnhentingen ikke  
blir ærlig besvart av styremedlemmene.

Med basis i et standardisert, nettbasert spørre
skjema som dekker ovennevnte tema, bør en alltid 
tilpasse spørreskjemaet til det aktuelle selskapet. 
Det kan være betydelige forskjeller på et lite eller 
stort selskap, i forskjellige bransjer, etc., og der
for må faktainnhentingen reflektere det aktuelle 
selskapet.

Leverandører av 
styreevaluerings
tjenester
Det finnes flere leverandører av styre
evalueringstjenester på markedet.  
Orgbrain har valgt å samarbeide med 
 iStyrelsen AS, som er en leverandør med 
erfaring innen styreevaluering gjennom  
20 år. Deriblant for ASAselskap som 
 Multiconsult og Quantafuel, institusjoner 
som Finanstilsynet, internasjonalt med 
 Telenor sine datterselskap i Europa, og 
statlig med Enova, samt med familie
bedrifter og SMB.

Mer om iStyrelsens tilbud av styre
evaluering finner du på iStyrelsens 
 hjemmesider, hvor du også kan be om 
uforpliktende tilbud på styreevaluering.
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Styreevaluering for 
«Selskapet AS»
Styret har besluttet at det skal gjennomføres en styreevaluering, 
Evalueringen vil bestå av følgende aktiviteter:

1. Nettbasert faktainnhenting gjennom spørreundersøkelse 
2. Analyse av informasjon av en ekstern ressurs
3. Fremleggelse av resultat i styremøte
4. Gjennomføring av tiltak 

Det legges opp til at hele prosessen vil ta rundt tre uker. 

Eksempel på en prosess ved styreevaluering 
for «Selskapet AS».

Eksempel
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Den nettbaserte faktainnhentingen/spørre
undersøkelsen er et viktig ledd i styrets egen
evaluering og egenutvikling for kontinuerlig 
sikring av kvalitet og effektivitet i det verdi
skapende styrearbeidet.

I spørreskjemaet er det flere spørsmål om din 
oppfatning av styrets kvaliteter og egenskaper. 

Meningen er at du skal vurdere hva du tror hele 
styrets samlede kvaliteter/egenskaper totalt sett 
representerer. 

Utfyllingen av evalueringsskjemaet vil ta ca.  
15 minutter.

1

2

3

4
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Spørreskjemaet er strukturert med følgende hovedtema:

Spørreundersøkelse

Del 1: Virksomhetens premisser

Inneholder spørsmål relatert til hvordan 
 styret har tatt inn over seg, og forstått formål 
og rammevilkår/premisser for virksomheten, 
som definert fra eiere, andre  interessenter, 
gjennom lover og regler, finansiering, 
markedsforhold, kritiske teknologier, etc.

Del 2: Styrets sammensetning og 
 kompetanse

Inneholder spørsmål relatert til:
• Styrets samlede kompetanse sammen

setning.
• Hvordan styret fungerer som kollegium.
• Styrets avhengighet/uavhengighet.
• Anonym registrering av styre

medlemmenes kompetansenivå innen  
de kompetanse områder som er viktige 
for at styret skal kunne utføre sitt verdi
skapende styrearbeid.  

Del 3: Styrets arbeidsform

Inneholder spørsmål relatert til:
• Styreinstruksen, prinsipper, rutiner, 

retnings linjer, styrets årsplan, etc,  
som styret har vedtatt for sitt arbeid.

• Hvordan er styrets forhold til daglig 
ledelse/administrasjonen og selskapets 
eiere.

• Hvordan styreleder utøver sin funksjon.

• Gjennomføring av styrearbeidet, 
herunder styremøtene.

• Samvirke mellom styret i plenum  
og styre utvalg (dersom styret  
benytter  styreutvalg).

• Relasjonen mellom styret og 
datterselskaps styrene (dersom det  
er konsern med datterselskaper). 

Del 4: Styrearbeidet

Inneholder spørsmål relatert til hvordan 
styret har utøvet sine tre hovedroller:
1. Sørge for riktig og motivert daglig  

ledelse til enhver tid.
2. Strategi og virksomhetsutvikling.
3. Oppfølging av måloppnåelse/kontroll  

og tilsyn, herunder internkontroll og 
risikostyring.

samt 
• Styrets egenevaluering og utvikling.
• Og en totalvurdering av hvordan styret  

har oppfylt sitt ansvar og oppgaver. 

Del 5: Annet

Det inviteres til å kommentere forhold,   
eller komme med forslag til forbedringer  
i  styrets  arbeid, som ikke har vært dekket  
 av spørsmålene i spørreskjemaet.

Vi ber om at spørsmålene blir besvart innen  
syv dager. 
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For å analysere informasjon som  
samles inn har styret innhentet ekstern 
hjelp fra iStyrelsen, et selskap som har 

sterk kompetanse innen styre arbeid  
og styreevaluering. 

For å analysere informasjon som samles inn har 
styret innhentet ekstern hjelp fra iStyrelsen, et 
selskap som har sterk kompetanse innen styre
arbeid og styreevaluering. 

iStyrelsen vil benytte én uke på å identifisere de 
viktigste områdene hvor det ligger forbedrings
potensial for styrets kompetansesammensetning, 
arbeidsform og oppgaveløsning. 

På basis av analyserapporten fra iStyrelsen, og 
 presentasjon av denne i styrets behandlingsmøte, 
vil styret diskutere behov for forbedringer innen  
de aktuelle forholdene i styret og i styrearbeidet.

Det legges opp til at diskusjonen vil konkluderes 
med en liste over forbedringsbehov.

Styreleder vil ha ansvaret for iverksettelse av de 
konkluderte forbedringstiltakene, og følge opp at 
de blir gjennomført.

Analyse Styrets behandling  
i møte

Gjennomføring  
av tiltak 
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istyrelsen.no
orgbrain.no


