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Etter suksessen med kvinnekvote:

Miljøkrav til styrene
fraMtidens bedrifter
dagens miljøvennlige 
bedrifter blir morgendagens 
markedsledere, mener jurist 
beate sjåfjell. forskere fra 14 
land deltar i hennes prosjekt 
«bærekraftige selskaper».

Ti år etter at Stortinget vedtok loven om kvinner i styrene, er det 
duket for en ny revolusjon i styrerommene. Like før valgkampen 
i 2013 kommer en internasjonal forskergruppe med et forslag 
som kan endre norsk næringsliv for alltid. 
AV HAAkON FLEMMEN haakon@nytid.no
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De bedriftene som da ligger i forkant på 
miljøfronten, vil bli markedsledere. Og 
slike markedsledende bedrifter kommer 
vi til å finne nettopp i de landene som nå 
tvinger fram strengere miljøstandarder, 
forklarer hun.

Derfor gjelder det også å gjøre det lønn-
somt å ta miljøhensyn, mener Sjåfjell. 

– I dag preges næringslivet av profitt-
maksimering og kortsiktig tenkning. Vi 
må ta konkurransefordelen fra dem som 
tjener penger på å ikke bry seg om miljøet 
– og heller gi fordeler til de som vil bidra 

til en bærekraftig utvikling.

Samfunnsansvar ikke nok
Begrepet samfunnsansvar har vært i vin-
den de siste årene. Store bedrifter har egne 
ansatte som skal sørge for at selskapet gjør 
sitt overfor samfunn og miljø. «Å arbeide 
med samfunnsansvar i bedriften innebæ-
rer å integrere samfunns- og miljømessige 
hensyn i strategi og daglig drift», heter det 
på nettsidene til Næringslivets Hovedor-
ganisasjon (NHO). Men dagens praktise-
ring av samfunnsansvar er langt fra nok, 

mener Beate Sjåfjell. 
– Samfunnsansvar er i dag frivillig. Ofte 

gir bedriftene penger til foreninger og 
gode formål som er helt på siden av hva 
de egentlig driver med. De later som de 
er miljøvennlige og samfunnsansvarlige, 
selv om de har en miljøfiendtlig produk-
sjon. Med en lovregulering får vi slutt på 
at samfunnsansvar bare er sminke på foru-
rensende, profittmaksimerende selskaper, 
slår hun fast.

Visjonen for forskerne i «Bærekraftige 
selskaper» er at en lovendring også 

Perspektiv.
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næringsliv. For snaue ti år siden så en 
unik, norsk oppfinnelse dagens lys. En 
novemberdag i 2003 vedtok Stortinget at 
alle norske allmennaksjeselskaper fra 2006 
skulle ha minst 40 prosent kvinner i sty-
rene. Siden den gang er kvinneandelen i 
norske styrer økt drastisk, og loven er blitt 
verdensberømt. 

Det var ikke bare en seier for likestilling 
i næringslivet. Den nye loven viste også at 
politikerne, ved å stille de riktige kravene, 
kan gripe helt inn i bedriftenes styrerom. 
Nå vil en gruppe forskere gjenta suksessen; 
denne gangen på miljøfeltet.

– Det trengs en ny 
måte å tenke på, der 
selskapene tar miljø-
hensyn med i alle sine 
beslutningsprosesser. 
For å nå dette målet må 
disse prosessene regu-
leres, sier Beate Sjåfjell, 
førsteamanuensis i jus ved Universitetet i 
Oslo.

Sjåfjell leder forskningsprosjektet «Bæ-
rekraftige selskaper». Forskere fra en rekke 
land er gått sammen for å finne ut hvordan 
man kan få selskapene til å ta miljøhensyn. 
Det er ikke nok å holde seg til utslipp-
stillatelser og minimumsstandarder, me-

ner Sjåfjell. Hun vil at selskapene skal bli 
nødt til å alltid velge de mest miljøvennlige 
alternativene blant materialer og tekniske 
løsninger.

Det spesielle er at forskergruppen vil 
gjøre dette gjennom selskapsretten, den 
delen av jusen som direkte gjelder selska-
pene og deres virksomhet. Det var nettopp 
en endring av selskapsretten som gjorde at 
Norge fikk kravet om 40 prosent kvinner 
i styrene. 

– Skal vi virkelig skape endring, må 
det tas miljøhensyn i alle trinn i beslut-
ningsprosessen. Dette må inn i alt fra 

produktskisser, valg av 
råvarer og produksjon 
– til salg og markeds-
føring. Det vanskelige 
er naturligvis å regulere 
retten på en måte som 
passer for alle bedrifter. 
Derfor er det viktig at 

vi stiller krav til beslutningstakerne i det 
enkelte selskap. De vet best hvordan be-
driften kan bidra til en bærekraftig utvik-
ling, slår hun fast.

inn i styrerommene
Prosjektet blir møtt med stor entusiasme 
i fagmiljøet. I tillegg til juristene ved In-
stitutt for privatrett i Oslo har forskere 
fra 13 andre land sluttet seg til prosjek-
tet, som pågår til slutten av 2012. Like før 
valgkampen i 2013 legger forskerne fram 
sine forslag til hvordan selskapsretten kan 
forandres i ulike land. 

– Vi tror at miljøhensyn må inn i selve 
selskapsformålet. I dag er det en forutset-
ning i aksjelovgivningen at selskaper skal 
skape profitt for investorene. Dette kan 
fortsatt være ett av målene, men vi må 
sørge for at det skjer innenfor rammen av 
en bærekraftig utvikling, sier Sjåfjell. 

I dag har bedriftenes styrer ansvar for 
både sikkerhet og arbeidsmiljø. Sjåfjell me-
ner det er på sin plass at de også må tenke 
på naturmiljøet. 

– Styret har det overordnede ansvaret 
for hvordan et selskap drives. Derfor ser 
jeg styret som nøkkelen til en miljøvennlig 
drift av et selskap. Gjennom sine strategier 
og retningslinjer til den daglige ledelsen 
burde styret sørge for at bedriften drives så 
miljøvennlig som mulig. Og når ledelsen 
rapporterer til styret, må den gjøre rede for 
hva den har gjort på dette området, sier 

hun.

Strategi for framtiden
Det kan bli upopulært å foreslå at profitt 
ikke lenger skal være bedriftenes hoved-
mål. Miljøkrav til næringslivet blir iblant 
kritisert for å svekke bedriftene overfor 
konkurrenter i andre land. Men Sjåfjell 
tror de miljøvennlige bedriftene vil bli 
morgendagens vinnere. 

– På et eller annet tidspunkt vil vi nå 
et vippepunkt i opinionen, og folk vil be-
gynne å endre livsstil og forbruksmønster. 

– bedriftene som ligger i 
forkant på miljøfronten, 
vil bli markedsledere.
beate sjåfjell, forsker

forsker: Jurist Beate Sjåfjell vil vite 
hvordan lovverket kan gjøre bedriftene mer 
miljøvennlige. Hun leder forskningsprosjektet 
«Bærekraftige selskaper». FOTO: HAAKON FLEMMEN

Produksjon: Store norske bedrifter, slik 
som solenergiselskapet REC, må velge miljø-
vennlige løsninger i alle ledd av produksjonen, 
hvis forskerne i prosjektet «Bærekraftige 
selskaper» får gjennomslag. FOTO: rEC
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Perspektiv.

Verdensberømt 
kvinnekvote
tidligere næringsminister Ansgar gabrielsen (H) lanserte i 
sin tid loven om kvinner i styrene. Nå blir han nedrent av 
utenlandske journalister, politikere og studenter.
aV Haakon fleMMen haakon@nytid.no

likestilling. Ansgar Gabrielsen skapte 
overskrifter da han i 2002 foreslo lo-
ven om kjønnsrepresentasjon i styrene. 
Mens debatten for lengst har lagt seg 
i Norge, ruller den videre i utlandet. 
Den tidligere næringsministeren er 
blitt en etterspurt mann. 

– Dette er et hett tema i utlandet. 
Medier fra nærmere 30 land har vært 
i Norge for å lage artikler eller nyhets-
innslag om dette. Jeg venter nå besøk 
fra australsk fjernsyn, og jeg skal snart 
til Grønland for å fortelle om loven. Ja-
pansk tv var her i flere dager og laget et 
timelangt program i sommer. Tidligere 
har jeg vært i blant annet i den tyske 
forbundsdagen, i USA og hos en rekke 
lands ambassader. Jeg blir også kontak-
tet av studenter som arbeidet med dette, 
forteller han til Ny Tid.

Spania har allerede fulgt Norges 
eksempel og innført en kvoteringslov. 
Frankrike gjør sannsynligvis snart det 
samme, mens lignende forslag også dis-
kuteres i Sverige, Storbritannia, Neder-
land og Tyskland.

– Kravet om kvin-
ner i styrene er et 
godt eksempel på at 
et lite land som Nor-
ge kan stille andre 
krav til selskapene 
enn det andre gjør, 
sier Beate Sjåfjell, førsteamanuensis i jus 
ved Universitetet i Oslo.

Forskere over hele verden fatter nå inter-
esse for reformen, som også har også vært 
en inspirasjonskilde for forskerne i Sjåfjells 
prosjekt «Bærekraftige selskaper».

Kvoteringslovens far, Ansgar Gabriel-

sen, ønsker ikke å kommentere forslaget 
om miljøkrav til styrene. Han har forlatt 
politikerrollen og arbeider i dag som selv-

stendig konsulent. 
Men han konstate-
rer at kritikken som 
hans eget forslag i 
sin tid møtte, ikke 
har holdt stand.

– Det var stor 
skepsis mot inngri-

pen aksjonærenes frie rett til å bestemme 
hvem som skal sitte i styrene. Men i dag 
har styrene den representasjonen som lo-
ven krever, og jeg har ikke sett at Oslo Børs 
eller noen av disse selskapene har gjort det 
dårligere av den grunn. Dommedagsprofe-
tiene ble ikke innfridd, sier Gabrielsen. ■

– dommedagsprofetiene 
ble ikke innfridd.
ansgar gabrielsen, 
tidligere næringsminister

berØMt: Tidligere næringsminister Ansgar Gabri-
elsen holder foredrag i andre land, hvor interessen 
for den norske kvoteringsloven er stor. FOTO: SCANPIX 

Skepsis i Høyre
Miljøkrav til styrene kan føre til fine formuleringer, men ikke nødvendig-
vis endringer i praksis, mener Høyres næringspolitiske talsmann.
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kritikk. Bedriftenes styrer må ta miljø-
hensyn, men det gjelder å stille krav som 
fungerer, understreker Svein Flåtten, 
Høyres næringspolitiske talsmann

– Dette kan fort bli til regler man for-
mulerer seg ut av. Det kan ende som en 
rent teoretisk øvelse. Jeg vil ikke omfavne 
et slikt forslag før det er tydelig hvordan 
det vil fungere i praksis, sier han til Ny 
Tid.

Spesielt er han kritisk til å endre sel-
skapsretten, slik forskerne i prosjektet 
«Bærekraftige selskaper» skisserer.

– Jeg er skeptisk. Vi har i dag en regel 
om at selskaper skal ta opp miljø i sine 

skal forandre kultur og normer. 
– Lover kan endre normene våre. Se 

på røykeloven, for ek-
sempel. Før den kom, 
var det ikke bare vanlig 
å røyke på restauranter, 
men også hjemme hos 
hverandre. For store lag 
av befolkningen er det nå blitt uaktuelt å 
røyke hjemme. Uten røykeloven ville denne 

sosiale normen neppe ha oppstått.
Sent neste år legger forskerne fram sine 

forslag. De vil peke på 
hvordan miljøkrav kan 
innføres i lovgivningen i 
en rekke land, Norge og 
EØS inkludert. Det blir 
opp til politikerne å gjøre 

teori om til praksis. Kanskje vil det norske 
Stortinget igjen skape historie. ■

Bærekraftige 
selskaper
■  Forskningsprosjektet «Bærekraftige selskaper» 

undersøker hvordan bedrifter i større grad kan 
arbeide for bærekraftig utvikling og miljø.

■  Et alternativ er at bærekraftig utvikling lovfestes 
som en del av selskapenes formål og at 
miljøhensyn må tas i alle ledd i bedriftenes 
beslutningsprosesser.

■  Selskapene kan bli pålagt å velge de mest 
miljøvennlige alternativene blant materialer og 
tekniske løsninger.

■  I prosjektet deltar forskere fra Canada, Danmark, 
Finland, Irland, Japan, Kina, Nederland, Norge, 
Storbritannia, Sverige, Sør-Afrika, Tyrkia, Tyskland 
og uSA.

■  Prosjektet er støttet av Norges forskningsråd, 
og forskerne skal legge fram sine resultater mot 
slutten av 2012.

– lover kan endre 
normene våre. 
beate sjåfjell, forsker

årsberetninger. I store selskaper gjøres 
dette nokså utfyllende, men i små selska-
per har jeg inntrykk av at man bare setter 
inn noen faste formuleringer.

Flåtten mener det også må vurderes om 
slike miljøkrav kan bli så dyre at norske 
bedrifter stiller svakere overfor utenland-
ske konkurrenter.

– I anbudsrunder med selskaper fra an-
dre land, kan dette bli en konkurranseu-
lempe for norske bedrifter. Vi har store 
nok problemer med norske bedrifters kon-
kurransekraft fra før. Derfor må vi tenke 
oss om to ganger før vi gjør noe som kan 
svekke den ytterligere, sier han.  ■

internasjonalt: Forskere fra 14 
land deltar i prosjektet «Bærekraftige 
selskaper», som ledes av jurister ved 
Universitetet i Oslo. FOTO: SCANPIX

– Spennende
forslaget om miljøkrav til 
styrene vekker begeistring i 
Miljøverndepartementet.
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Miljø. Forskningsprosjektet «Bærekraftige 
selskaper», som ser på nye typer miljøkrav 
til bedriftene, kommer med gode innspill, 
mener Audun Garberg (SV), politisk råd-
giver i Miljøverndepartementet.

– Dette er veldig spennende tanker. Vi 
må gjøre store kutt i utslippene av klima-
gasser i årene som kommer, og klimapoli-
tikken må gjennomsyre alle beslutninger 
i samfunnet. Da er det interessant å se på 
hvordan ulike lover kan bidra til dette, sier 
Garberg til Ny Tid.

– Er det realistisk å få bedriftene til å sette 
miljøhensyn over profitt?

– Det er jo det store spørsmålet. Men 

hvis vi lovfester krav som dette, vil det til 
syvende og sist være styrene som er an-
svarlige. Derfor er det absolutt interessant 
å se på slike forslag, sier han. 

Garberg ser forskningsprosjektet i sam-
menheng med et forslag regjeringen nylig 
har sendt ut på høring. En arbeidsgruppe 
nedsatt av Finansdepartementet har nem-
lig foreslått at større selskaper skal rede-
gjøre for hvordan de følger opp sitt eget 
samfunnsansvar.

– Samfunnansvar dreier seg i dag om 
frivillige tiltak. Men blir dette forslaget 
vedtatt, kan man ikke lenger smykke seg 
med fine ord om miljø og sosiale forhold 
uten å fortelle hva man helt konkret gjør. 
Derfor er dette et første skritt i riktig ret-
ning. I neste omgang kan det bli nødven-
dig å stille enda strengere krav, og da er 
forslaget om å endre selskapsretten spen-
nende, sier Garberg. ■

MiljØ: Veidekke er en av bedriftene som i dag må ha 40 prosent kvinner i styret. I framtiden kan det også 
bli stilt miljøkrav til styret i selskapet. FOTO: VEIDEKKE ASA


