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1 Innledning 

1.1 Tema og problemstilling 

1.1.1 Tema 

Denne avhandlingen skal foreslå lovendringer til konkurslovens1 gjeldsforhandlingsregler, 

hvor formålet er å øke suksessraten og anvendelsen av konkursloven § 30 om tvangsakkord. 

Virkemiddelet for å oppnå formålet er å endre de prosessuelle reglene ved gjennomføring av 

tvangsakkord, slik at loven legger til rette for en best mulig prosess knyttet til vurderingen av 

hvilke selskap som bør restruktureres og hvilke som bør gå konkurs. Lovforslagene skal også 

legge til rette for at prosessen inkluderer aktørene med best forutsetninger for å redde et 

selskap som bør reddes.  

 

Norsk økonomi er i stadig endring fra å være dominert av tradisjonell industriproduksjon til å 

bli erstattet av kunnskaps- og teknologibasert virksomhet.2 Gjeldsforhandlingsreglene er et 

viktig rettslig element ved tilrettelegging for endringer i næringslivet. Behovet for effektive 

regler understrekes av endringene i næringslivet og de markedssvingninger endringene 

resulterer i. Avhandlingen skal derfor vurdere om de nåværende regler om 

gjeldsforhandlinger i konkursloven ("kkl") bidrar til et effektivt lovverk og er et reelt 

alternativ for selskapers overlevelse. Jeg skal foreslå konkrete lovendringer som skal bidra til 

å oppnå formålet om økt bruk og suksessrate ved tvangsakkord. Et av virkemidlene for å 

oppnå dette, er å gi både aksjonærene og selskapet en større rolle i forhandlinger om 

tvangsakkord. Som avhandlingen vil redegjøre for, er det i utgangspunktet kun kreditorene 

som direkte berøres av tvangsakkord etter nåværende regler. Avhandlingens tema er derfor 

rekonstruksjon i endring. Fokuset er på rekonstruksjon i større aksje- og allmennaksjeselskap, 

og de virkninger en eventuell insolvensrettslig lovendring vil ha for selskapene, aksjonærer, 

kreditorer, og samfunnet for øvrig. 

 

1.1.2 Problemstilling 

Avhandlingens problemstilling er om konkursloven § 30 om tvangsakkord bør suppleres med 

muligheten for kapitalforhøyelse ved konvertering av gjeld til egenkapital, og om 

likhetsprinsippet og vedtakskravene for tvangsakkord burde endres for å øke konkurslovens 

effektivitet. I lys av vurderingen av om kapitalforhøyelse ved gjeldskonvertering skal bli et av 

lovens alternativ, vil det vurderes om aksjelovenes vedtakskrav for kapitalendring bør endres. 

Jeg vil videre vurdere hvilke lovendringer som kan bidra til at tvangsakkord-instituttet blir 

mer effektivt, og hvorvidt de foreslåtte endringenes konsekvenser for markedets aktører og 

                                                 
1 Lov 8 juni 1984 om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven) 
2 Ot.prp.nr. 23 (1996 – 1997) s. 14 
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samfunnet for øvrig tilsier at endringene bør gjennomføres. En avgjørende begrunnelse for å 

endre tvangsakkord-instituttet er at aksjonærene og selskapet i utgangspunktet ikke berøres av 

vedtak om tvangsakkord. Ved å inkludere disse i tvangsakkorden, gir loven et bedre 

utgangspunkt for å redde arbeidsplasser og verdier. Dette vil derfor være viktige momenter i 

vurderingen av om konkursloven burde endres.  

 

1.2 Bakgrunn 

Den norske konkursloven har gjennomgått flere endringsprosesser siden den første lov av 6. 

juni 1863. Avhandlingens fokus er gjeldsforhandlingsinstituttet3 i loven som ble innført i 

1984. Siden innføringen har instituttet blitt ansett for vanskelig og formalistisk, noe som har 

ført til vid bruk av utenrettslige avtaler. Dette til tross for at gjeldsforhandlingsreglene hadde 

som formål at flere av de utenrettslige rekonstruksjoner skulle anvende lovens alternativ.4 

Endringene førte ikke til hyppigere bruk av loven istedenfor utenrettslige løsninger, og senest 

i 1999 ble det gjort endringer med formål om å øke bruken og suksessraten til 

gjeldsforhandlingsinstituttet. Det er fortsatt svært få gjeldsforhandlinger som åpnes, og enda 

færre som gjennomføres.5 Konkursregisterets tall viser at det i årene mellom 2006 og 2016 

kun er åpnet 114 gjeldsforhandlinger. Av disse er suksessraten på nærmere 19 %.6 På 

bakgrunn av at gjeldsforhandlingsinstituttet ikke har nådd sin målsetting, utarbeidet Justis- og 

beredskapsdepartementet et mandat for revisjon av gjeldsforhandlingsreglene i konkursloven. 

Som følge av mandatet ble en enpersonsutredning av Leif Villars-Dahl ("utredningen") lagt ut 

til høring den 29. juni 2016.7 Inspirert av behovet for endringer som utredningen understreker, 

har jeg valgt temaet rekonstruksjon i endring.  

 

Avhandlingen benytter utredningen i samsvar med vanlig kildebruk, men for ryddighetens 

skyld er det ønskelig å kommentere avhandlingens forhold til utredningen. Utredningen til 

Villars-Dahl gjennomfører en omfattende vurdering av gjeldsforhandlingsinstituttet i loven, 

og inneholder selvsagt gode betraktninger. Som avhandlingens problemstilling vil klargjøre, 

behandler avhandlingen mindre områder innenfor gjeldsforhandlingsinstituttet. Områdene 

som er gjenstand for vurdering i avhandlingen, er valgt ut på bakgrunn av hva jeg mener er 

mest problematisk med gjeldsforhandlingsreglene. Denne vurderingen tar utgangspunkt i en 

sammenligning av gjeldende norsk rett med utenlandsk rett og utenrettslig praksis. Det er 

                                                 
3 Lov 8 juni 1984 om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven) Første del. Gjeldsforhandling.  
4 NOU 1972:20 s. 4 - 5 
5 Høringsnotat: Utredning av Leif Villars-Dahl (2016) s. 8 

6
Høringsnotat: Utredning av Leif Villars-Dahl (2016) s. 9 

7
 Høringsnotat: Utredning av Leif Villars-Dahl; Rekonstruksjon i turbulente tider. 29.06.2016 
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avhandlingens formål å gjøre en selvstendig vurdering av problemstillingene, uavhengig av 

utredningens forslag. Avhandlingen vil også vurdere mulige endringer i et større perspektiv 

enn det som er gjort i utredningen, og har et siktemål om å supplere utredningens vurderinger 

og synspunkter. 

 

1.3 Aktualitet 

Norsk økonomi har i lang tid blitt ansett som oljesmurt. Dette sikter til at mange av de største 

selskapene i Norge har hatt en sterk økonomisk vekst grunnet den tradisjonelt høye oljeprisen. 

I 2014 ble verdensøkonomien utsatt for en kraftig oljeprisnedgang. Fra sensommeren 2014 til 

januar 2016 falt oljeprisen fra godt over 100 dollar fatet til rundt 27 dollar fatet.8 Dette fallet i 

oljepriser omtales som oljebremsen. Oljeprisfallet hadde umiddelbart en negativ effekt på 

investeringsviljen hos oljeselskapene og etterspørselen av varer og tjenester ble betraktelig 

svekket. Plutselig var det en overkapasitet av mennesker og selskaper i oljenæringen og de 

tilstøtende næringer.9 Store suksessfulle selskaper som tidligere har hatt en stabil og solid 

økonomi, har slitt kraftig under oljebremsen. Det blir stadig gjennomført omfattende 

nedbemanninger i de berørte selskapene, noe som setter behovet for rekonstruksjoner på 

spissen. Arbeidsplasser må reddes eller erstattes. Leverandører som tidligere bare leverte 

tjenester til oljesektoren, trenger både tid og nødvendig kapital til å utvikle nye produkter for 

å unngå at selskapet går konkurs. Selskaper som driver med maskinering og verft må ha tid til 

å gå inn i nye næringer, noe som vil innebære store lettelser på kostnadssiden. Fra et 

samfunnsøkonomisk perspektiv medfører både den svake kronen og arbeidsledigheten at 

husholdninger generelt har lavere kjøpekraft. Omstilling av levedyktige selskaper vil være et 

viktig virkemiddel for å endre den fallende tendensen i norsk økonomi, og for å redusere 

oljebremsens virkninger over tid. Fokuset i norsk næringsliv må omstilles. Det er derfor 

avgjørende at levedyktige selskaper har et effektivt verktøy for å restrukturere sin virksomhet. 

Det er et stort behov for omlegging av kostnadsstrukturer og selskaper innenfor de utsatte 

næringene må i stor grad omstilles til et lavere markedsvolum.10 Effektive 

gjeldsforhandlingsregler vil derfor være et viktig verktøy for å avbøte virkningene av 

oljebremsen i norsk økonomi. 

 

                                                 
8 Halvorsen (2016) 
9 Innovasjon Norge (2016) 

10 Innovasjon Norge (2016) 
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1.4 Avgrensning og begrepsavklaring 

1.4.1 Avgrensning 

Avhandlingens fokus er gjeldsforhandlingsreglene i konkursloven. Rene konkursrettslige 

problemstillinger uten relevans for gjeldsforhandlinger, holdes utenfor avhandlingen. Til tross 

for at konkurslovens del I om gjeldsforhandlinger kan benyttes for både fysiske og juridiske 

personer, vil avhandlingen kun behandle de aspekter av problemstillingen som berører større 

aksje- eller allmennaksjeselskap. Dette begrunnes i at det favner for vidt for avhandlingen å 

vurdere de problematiske aspektene som regelendring kan medføre når loven anvendes av 

fysiske personer og små selskaper. Avhandlingen ønsker å fokusere på et formål om å øke 

suksessraten til lovens gjeldsforhandlingsregler. Samfunnsmessig er det mest gunstig at 

fokuset ligger på de større selskap med en finansiell struktur som kan bidra til å gjøre 

selskapet levedyktig. Problemstillinger om hvorvidt regelendringene vil medføre misbruk av 

mindre selskap som konkursryttere eller liknende, vil derfor ikke behandles. 

 

Rekonstruksjon og konkurs i større selskap aktualiserer ofte problemstillinger som går på 

tvers av ulike jurisdiksjoner. Grenseoverskridende problemstillinger er omfattende og 

vanskelige vurderinger, hvor lovgivningen møter sine utfordringer. Dette vil ikke behandles i 

avhandlingen. Problemstillingen som vurderes gjelder endring av norsk materiell rett, og ikke 

grenseoverskridende vurderinger.  

 

Avhandlingen vil heller ikke behandle problemstillinger vedrørende mulighetene for forum 

shopping. Forum shopping gjelder partenes vurderinger av hvilket lands regler som gir best 

resultat for deres situasjon, og muligheten til å anvende reglene i det aktuelle land. I kapittel 

seks vil det imidlertid bemerkes at ønsket om å unngå forum shopping, kan være et argument 

for å gjennomføre de foreslåtte lovendringene.  

 

Utgangspunktet for avhandlingen er at selskapene må anvende norske rettsregler. Hvorvidt 

lovendringer i norsk materiell rett har en hensiktsmessig effekt, vil imidlertid vurderes i lys av 

materielle regler i utenlandsk rett. Avhandlingen vil derfor se på problemstillingen i et 

komparativt perspektiv i kapittel fire.  

 

1.4.2 Begrepsavklaring 

Som betegnelse på endring av selskapers finansielle struktur kan mange begrep anvendes, 

blant annet gjeldsforhandlinger og restrukturering. Avhandlingen bruker begrepet 

rekonstruksjon som et samlebegrep for all endring i selskapers finansielle struktur som 

gjennomføres av et aksje- eller allmennaksjeselskap i økonomisk fare. Dette samsvarer med 

begrepsbruken i utredningen til Leif Villars-Dahl. Begrepene rekonstruksjonsforhandling og 

rekonstruksjonsplan kan derfor brukes i alle tilfeller, både i utenrettslige avtaler og ved bruk 

av lovens løsninger. I de tilfeller det kun henvises til konkurslovens del I om enten frivillig 
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gjeldsordning eller tvangsakkord, anvendes begrepet gjeldsforhandling som samlebegrep for 

begge ordninger. I de tilfeller hvor avhandlingen kun omtaler et av alternativene, omtales 

dette spesifikt som frivillig gjeldsordning eller tvangsakkord. Begrepet utenrettslig 

rekonstruksjon er betegnelsen på de private avtaler selskaper inngår med sine kreditorer når 

rekonstruksjonen foregår utenfor tingretten. 

 

I de tilfeller hvor vedtakskrav krever minst to tredeler flertall, bruker avhandlingen begrepet 

kvalifisert flertall. Dette skiller seg fra aksjelovenes begrepsbruk, hvor kvalifisert flertall 

krever minst ni tideler flertall for vedtak, jf. aksje- og allmennaksjeloven § 5-19.11  

 

1.5 Metode og rettskildebruk 

En vurdering av om konkurslovens regler om gjeldsforhandlinger bør endres, krever en 

gjennomgang av nåværende rettstilstand og den tilknyttede praksis. Avhandlingen har et 

større perspektiv på hvordan reglene om rekonstruksjon påvirker selskapenes strategi i møte 

med økonomiske problemer. Konkrete materielle problem som spesifikke bestemmelser 

medfører, blir derfor ikke evaluert. Det spesielle med avhandlingens problemstilling er at den 

har et svært praktisk nedslagsfelt, noe som skiller seg fra de rent juridiske, materielle 

vurderingene som ofte gjøres innenfor jussen. Reglene som gjennomgås er ikke gjenstand for 

store tolkningsproblemer, og fokuset er derfor på reglenes hensiktsmessighet. Det 

gjennomføres derfor en sammenligning av fremgangsmåten loven tilbyr selskapene og den 

fremgangsmåten selskaper benytter når de kun er underlagt avtalefriheten.  

 

En utfordring ved avhandlingen er at det finnes få artikler om hvordan utenrettslige 

rekonstruksjoner gjennomføres. Dette er antakeligvis begrunnet i den store fleksibiliteten 

avtalefriheten medfører, og at utenrettslig rekonstruksjon er en tjeneste som 

insolvensadvokater tilbyr selskaper. Det antas at det er ønskelig å holde slik kunnskap innad i 

advokatfirmaene, slik at behovet for rådgivning fortsatt eksisterer for selskapene. Det har 

derfor vært nødvendig å gjennomføre samtaler med advokater med særlig kompetanse 

innenfor rekonstruksjon for å få den kunnskap som avhandlingen er avhengig av.  

 

Et annet særpreg med avhandlingen er at den er av svært normativ karakter, hvor det tidlig 

settes et kritisk lys på nåværende rettstilstand grunnet den lave suksessraten og tidligere 

forsøk på å øke denne. Normative analyser er ofte vanskelig for en masterkandidat å begi seg 

ut på. Det vil være å ta for sterkt i å si at en masterkandidat har tilstrekkelig kunnskap om slikt 

omfattende og praktisk styrt område. Det er derfor lagt til grunn et komparativt perspektiv, 

                                                 
11 Lov 13 juni 1997 om aksjeselskaper, lov 13 juni 1997 om allmennaksjeselskaper 
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hvor det ses til andre lands rett som inspirasjon og forståelse av hvordan ulike regler kan 

påvirke gjennomføringen av rekonstruksjoner. Utenlandsk rett er ofte vanskelig å begi seg ut 

på. Avhandlingen har derfor prøvd å avgrense behandlingen til de områder som er særlig 

relevante for problemstillingen. 

 

Avhandlingen foreslår konkrete lovendringer i kapittel fem. I forbindelse med dette 

gjennomføres det en analyse av hvilke virkninger lovendringene kan medføre både for 

atferden til markedets aktører, og for næringslivet ellers. Siden lovforslagene ikke er 

gjennomført, finnes det liten empiri om virkningene forslagene kan ha. Hvilke virkninger 

regelforslagene kan medføre, er derfor basert på en skjønnsmessig og analytisk vurdering av 

meg. Dette er vanskelige vurderinger, som ikke kan bevises eller etterprøves før slike 

endringer er gjennomført. Eneste tilgjengelige bevismateriale for mulige virkninger, er 

virkningsanalyser gjennomført etter endringer i utenlandsk rett. Siden rettsregler og endring 

av disse kan ha stor betydning for næringslivet, bør virkningsvurderinger inkluderes i 

avhandlingen.  

 

1.6 Fremstillingen videre 

For å forstå behovet for vellykkede rekonstruksjoner vil avhandlingens kapittel to sette 

betydningen av rekonstruksjon i en selskapsrettslig kontekst, der selskapers balanse og krav til 

forsvarlig egenkapital redegjøres for. For å forstå hvorfor loven behøver effektive regler om 

gjeldsforhandling, må det forklares hvordan selskaper i økonomiske problemer kan ha 

legitime grunner til å få hjelp. 

 Avhandlingens tredje kapittel skal redegjøre for gjeldende rett, herunder både de 

utenrettslige rekonstruksjoner, og gjeldsforhandling og konkurs etter loven. Ved å redegjøre 

for hvilke alternativer selskapene kan benytte seg av, bygges grunnlaget for en vurdering av 

om nåværende rettstilstand er tilstrekkelig. 

 Det fjerde kapittelet har et komparativt perspektiv, og vil redegjøre for 

insolvenslovgivningen i diverse utenlandske rettstilstander. Formålet med å inkludere 

utenlandsk rett er å få en oversikt over hvordan annen insolvenslovgivning ser ut og hvordan 

denne kan inspirere til forbedringer i norsk lovgivning. 

 I kapittel fem gjøres det en vurdering av problematikken ved gjeldende rett, som 

bygger på de preferanser de utenrettslige avtalene og utenlandsk rett representerer. Ut i fra en 

vurdering av hva som er problematisk, er det utarbeidet konkrete forslag til lovendring. 

Hensikten med de konkrete forslagene er å legge et grunnlag for å vurdere om endringenes 

virkninger har en positiv effekt på lovverket. Hvorvidt forslagenes virkninger har positiv 

effekt på kreditorene, aksjonærene og selskapene vurderes løpende i kapittel fem.  

I kapittel seks vurderes det om de overordnede virkningene som regelendringene 

medfører, faktisk bidrar til en økt suksessrate. Det vil også gjøres en analyse av hvilken effekt 

lovforslagene kan ha på næringslivet, blant annet på kreditorenes investeringsvilje og 



 

7 

 

muligheten til å redde arbeidsplasser. Basert på en vurdering av analysen i kapitlene fem og 

seks, vil avhandlingen i kapittel syv konkludere med at de foreslåtte endringene i kapittel fem 

bør gjennomføres.  

 

2 Selskapers behov for rekonstruksjon  

Formålet med dette kapittelet er å sette betydningen av rekonstruksjoner i en selskapsrettslig 

kontekst, og illustrere hvorfor det for noen selskaper har både økonomiske og 

samfunnsmessige fordeler at rekonstruksjoner er vellykkede. Dette søkes illustrert ved å gi en 

kort innledning til finansieringen av aksje- og allmennaksjeselskap, herunder den finansielle 

struktur, hvilke plikter lovens kapitalkrav medfører og hvordan selskaper kan etterleve disse 

pliktene. Til slutt understrekes viktigheten av at disse pliktene etterleves. 

 

Ethvert selskap er avhengig av finansiering for å kunne drive sin virksomhet. Forskjellen på et 

vellykket og et mislykket selskap er nettopp selskapets økonomiske situasjon. Aksje- og 

allmennaksjelovens regler har derfor i stor grad som mål å beskytte de ulike parters 

økonomiske verdier og interesser. Aksje og allmennaksjeselskap er underlagt hvert sitt 

minstekrav for aksjekapital, som skal være et utgangspunkt og minstemål for forsvarlig 

finansiering ved oppstart av et selskap. Aksjonærene i selskapene har et begrenset og 

upersonlig gjeldsansvar, jf. asl/asal § 1-1 annet ledd og § 1-2, noe som gjør at selskapets tap 

ikke påvirker aksjonærene utover deres kapitalinnskudd. Dette krever igjen at aksjekapitalen 

er bundet egenkapital, slik at aksjonærene ikke kan råde fritt over den. Dette bidrar til å 

ivareta kreditorenes interesser, ved at det alltid finnes kapital som er bundet opp i selskapet 

som juridisk enhet. Kreditorene kan også vurdere hvorvidt det er forsvarlig å yte lån eller 

kreditt til et selskap ved å undersøke aksjekapitalen og selskapets regnskap for øvrig. 

Kreditorene kan som regel regne med at aksjekapitalen vil komme selskapets virksomhet til 

gode, men det hindrer ikke at aksjekapitalen kan gå tapt når et selskap sliter økonomisk. Det 

er ingenting i veien for at aksjekapitalen kan anvendes til drift av selskapet.12 Med mindre et 

selskaps egenkapital er tilstrekkelig for å drive virksomhet, må selskapet ty til 

fremmedfinansiering ved å søke lån eller kreditt utenfra. Slik finansiering utgjør selskapets 

fremmedkapital, og gir uttrykk for gjelden til et selskap.13 Egenkapitalen er uttrykk for 

verdien av selskapets eiendeler fratrukket selskapets gjeld. Et selskaps finansiering består 

altså av både egenkapital og fremmedkapital. 

 

Både i aksje- og allmennaksjeloven er det krav om at et selskaps egenkapital og likviditet skal 

holdes forsvarlig, jf. asl/asal § 3-4. Årsaken til at egenkapitalen anvendes som målestokk for 

                                                 
12 Woxholth (2012) s. 151 
13 Woxholth (2012) s. 147 
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selskapets økonomiske situasjon, er at egenkapitalen utgjør selskapets nettoformue og gir 

uttrykk for hvor mye aksjonærene vil få utbetalt dersom selskapet oppløses.14 Dette vil igjen 

reflektere hvilken dekning kreditorer får ved eventuell oppløsning, da kreditorenes krav alltid 

kommer foran aksjonærenes. Dersom det antas at egenkapitalen er lavere enn forsvarlig ut fra 

risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet, skal styret behandle saken og foreslå 

tiltak for å rette på egenkapitalen, jf. asl/asal § 3-5.  

 

For å vurdere hvorvidt et selskaps egenkapital er forsvarlig, er det nødvendig å se hen til 

selskapets balanse. Det er imidlertid den reelle egenkapitalen som skal vurderes. Dersom det 

finnes eiendeler eller forpliktelser som i realiteten har en større eller mindre verdi enn det som 

er oppgitt i balansen, er det de reelle forhold som legges til grunn.15 Selskapets balanse er 

imidlertid utgangspunktet for vurderingen, da det viser hva selskapet har av økonomiske 

ressurser og hvordan disse er anskaffet. Balansen er derfor et uttrykk for selskapets 

økonomiske stilling på et bestemt tidspunkt.16 Til venstre i balansen har man eiendelssiden og 

på den høyre ligger egenkapital- og gjeldssiden. Eiendelssiden viser selskapets økonomiske 

ressurser, mens egenkapital og gjeldssiden viser hvordan selskapet har finansiert eiendelene. 

Forholdet mellom eiendelssiden og egenkapital- og gjeldssiden er alltid i balanse, da balansen 

skal illustrere hvordan selskapet har finansiert eiendelene.17 Gjelden grupperes ofte i 

langsiktig og kortsiktig gjeld. Langsiktig gjeld, slik som pantelån og obligasjonslån, vil som 

regel være sikret i selskapets eiendeler.18 

 

Når behovet for rekonstruksjon skal vurderes, er det viktig å ha et bevisst forhold til de ulike 

begrep som er avgjørende for vurderingen av et selskaps økonomiske situasjon. Det vanligste 

målet på et selskaps økonomiske tilstand, er hvorvidt selskapet er solvent. At et selskap er 

solvent betyr at dets midler er tilstrekkelig til å dekke alle kreditorers krav. Ytterpunktet er 

dersom et selskap er insolvent, noe som innebærer at selskapet både er illikvid og insuffisient, 

jf. kkl § 61. Et selskap er illikvid dersom det ikke har nok penger til å betale regninger og 

andre forpliktelser ved forfall. 19 Selskapet er kun illikvid når mangelen på kontanter vil vare i 

en lengre tid fremover. Det er ikke tilstrekkelig at regninger utsettes for en kortere periode. 

Dersom det er slik at selskapets eiendeler og inntekter til sammen ikke kan gi full dekning for 

selskapets forpliktelser, er selskapet insuffisient. 20 Som nevnt, dersom både illikviditet og 

                                                 
14 Woxholth (2012) s. 153 
15 Aarbakke (2012) s. 179, punkt 1.2 
16 Kinserdal (2008) s. 27 
17 Kinserdal (2008) s. 28 
18 Kinserdal (2008) s. 31 
19 Wiker (2003) s. 19 
20 Konkursrådet (2012) punkt 1.2 
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insuffisiens foreligger, er selskapet insolvent da selskapet ikke har nok midler til at alle 

kreditorer får dekning.21 

 

Dersom et selskap er insolvent, kan det begjæres konkurs, jf. kkl § 60. I det tilfellet et selskap 

kun er illikvid, kan det begjæres gjeldsforhandlinger etter konkurslovens første del, jf. kkl § 1. 

Styret kan være pliktig til å begjære gjeldsforhandlinger, dersom det finner at egenkapitalen er 

uforsvarlig, noe som blant annet avhenger av selskapets likviditet, jf. § asl/asal § 3-4 og § 3-5. 

Manglende etterlevelse av styrets handleplikt kan medføre erstatningskrav etter aksje- og 

allmennaksjeloven kapittel 17 og eventuelt straffansvar etter kapittel 19. Etter straffeloven22 § 

407 er det også en plikt for selskapet å begjære åpning av gjeldsforhandlinger eller konkurs 

dersom selskapet klart går med tap, og selskapet må innse at kreditorene ikke vil få oppgjør 

innen rimelig tid. Selskapets økonomiske situasjon er altså det avgjørende moment for et 

selskaps fremtid, og en styrende faktor for de beslutninger som tas innad i selskapet. 

 

Det ovennevnte illustrerer at dersom styret eller selskapet for øvrig opplever nedgang i 

selskapets økonomiske tilstand, må det vurderes om det er forsvarlig å drive selskapet videre. 

Dette gjøres som regel ved å kartlegge selskapets økonomiske, driftsmessige og rettslige 

situasjon.23 Om konklusjonen etter en slik vurdering er at selskapet har livets rett, må det 

gjennomføres tiltak for å snu om på den finansielle situasjonen, slik blant annet handleplikten 

etter aksjelovenes § 3-5 viser til. Avhandlingens fokus er nettopp selskaper som er verdt å 

redde.  

 

Årsaker til at det kan være ønskelig å redde et selskap i økonomiske problemer, kan variere. 

En årsak kan være at den underliggende driften i selskapet er positiv, men selskapet har en 

kapitalstruktur med for høye finanskostnader. I et slikt tilfelle vil en rekonstruksjon av 

selskapets økonomi kunne sette selskapet på rett spor, slik at driftsinntektene ikke blir slukt av 

de høye finanskostnadene. Det er også svært vanlig at markedssvingninger gjør at selskaper 

får økonomiske problemer, noe som medfører midlertidig bortfall av inntekter. Den nevnte 

oljebremsen er et godt eksempel på markedssvingning. Et annet vanlig eksempel er at et 

selskap har et produkt i en utviklingsfase. I denne fasen produserer ikke selskapet inntekter, 

men ved ferdigstillelse vil produktet generere store inntekter.24 I slike tilfeller er det særlig 

grunn til å beskytte selskapet fra dets kreditorer, da selskapets konkurs kan gjøre at 

immaterielle verdier og annen kunnskap kommer i kreditorenes hender. Dette vil medføre 

forspilte verdier for selskapet, arbeidstakerne og selskapets investorer. Selskapet har derfor en 

                                                 
21 Konkursrådet (2012) punkt 1.2 
22 Lov 20 mai 2005 nr. 28 lov om straff (straffeloven) 
23 Hillestad (2016) 
24 Lind (2016) 
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ekstra beskyttelsesverdig interesse i den produktutviklende fasen. Det vil være svært uheldig 

om et selskap må melde seg konkurs før produktet blir kommersielt.  

 

I Norge er det vanlig at større selskaper er hjørnesteinsbedrifter i lokalsamfunnet sitt, og 

bærebjelken i kommunens økonomi.25 Samfunnet vil da bli sterkt påvirket av selskapets 

økonomi, og det er derfor viktig at et levedyktig selskap får muligheten til å overleve de 

økonomiske vanskeligheter det har møtt. Det vil være uheldig for hele samfunnet om 

selskapet må likvideres før oppturen kommer. Det må også nevnes at en stor del av et selskaps 

verdi ligger i ansattes kompetanse, opparbeidede relasjoner med kunder og leverandører, 

arbeidsrutiner og annen know-how.26 Dersom et selskap går konkurs, er dette verdier som er 

langt lavere ved konkurs enn ved fortsatt drift. Konkurs vil da medføre et uforholdsmessig 

stort tap, og man risikerer å nedlegge selskap som kan bli lønnsomt igjen dersom det 

reorganiseres på en fornuftig måte. Likvidering vil medføre et samfunnsmessig tap på lengre 

sikt, og det er i disse tilfellene at suksessfull rekonstruksjon spiller en avgjørende rolle.27 

Markedsøkonomien er dynamisk, og det er viktig at selskaper tilpasses markedets krav. Det er 

derfor ofte nødvendig å endre den finansielle strukturen slik at selskapet kan være levedyktig 

også for fremtiden.28 

 

I det tilfelle at et selskap vurderes for å være levedyktig, har selskapet tre alternativer for å 

restrukturere sin økonomiske situasjon. Selskapet kan begjære gjeldsforhandlinger etter loven 

(punkt 3.3.1) eller inngå utenrettslige forhandlinger (punkt 3.2). Dersom dette ikke lykkes og 

selskapet blir insolvent, må det begjæres konkurs (punkt 3.3.7). 

 

3 Presentasjon av gjeldende rett  

3.1 Innledning 

Dette kapittelet skal redegjøre for de muligheter selskaper har i møte med økonomiske 

vanskeligheter. Presentasjon av gjeldende rett er avgjørende for en forsvarlig vurdering av om 

selskapene har tilstrekkelige hjelpemidler å ta i bruk når det møter økonomiske 

vanskeligheter. Kapittelet redegjør først for de utenrettslige rekonstruksjonsavtaler som ofte 

inngås mellom selskaper og dets kreditorer, særlig hvor det gjennomføres kapitalforhøyelse 

ved konvertering av gjeld til egenkapital. Siktemålet med å inkludere de utenrettslige 

løsningene er å legge et grunnlag for å vurdere om nåværende rett samsvarer med selskapenes 

praksis ved ønske om rekonstruksjon, og derfor innfrir behovene til selskapene i denne 

                                                 
25 Kinserdal (2008) s. 15 
26 Kaldstad (2011) s. 32 
27 Høringsnotat: Utredning av Leif Villars-Dahl (2016) s. 11 - 12 
28 Høringsnotat: Utredning av Leif Villars-Dahl (2016) s. 31 
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situasjonen. Deretter presenteres eksisterende lovregler for gjennomføring av 

gjeldsforhandling og konkurs i aksje- og allmennaksjeselskaper.  

 

Årsaken til at avhandlingen disponeres med de utenrettslige rekonstruksjoner først, er at 

utenrettslige rekonstruksjoner ofte er det første middelet som ønskes anvendt i praksis. Til 

tross for at vanlig juridisk tenkemåte er å presentere loven først, bidrar presentasjonen av 

utenrettslige løsninger til en mer analytisk vurdering i den påfølgende redegjørelsen av 

gjeldende rett. Det bemerkes at det i gjeldende rett ikke er mulig å starte utenrettslige 

rekonstruksjonsforhandlinger etter at det er åpnet gjeldsforhandlinger etter loven, med mindre 

samtlige kreditorer samtykker til dette, jf. kkl. §56, jf. § 57. Det er imidlertid mulig å anvende 

lovens løsninger dersom de utenrettslige forhandlingene viser seg å gå i stå. 

 

Selskap som sliter med å innfri sine forpliktelser som debitor ovenfor sine kreditorer, står 

ovenfor en nærliggende risiko for å bli insolvente og være gjenstand for likvidering. Det 

finnes mange tilfeller hvor selskaper ikke har livets rett, hvor det beste for samfunnet er at 

selskapet avvikles. Avhandlingens fokus er imidlertid å vurdere hvordan selskap som har 

livets rett, best kan overleve sine økonomiske vanskeligheter og få en ny start. Et viktig 

virkemiddel for å få til dette, er å sørge for forhandlingsforhold som tilrettelegger for at 

samtlige parter føler at egne interesser ivaretas i tilstrekkelig grad. Nåværende praksis i norsk 

insolvensrett viser at selskaper ofte er best tjent med å inngå utenrettslige 

rekonstruksjonsavtaler med sine kreditorer, og derfor unngå de rammer og krav konkursloven 

setter. Det er en alminnelig oppfatning at årsaken til unngåelsen er at selskapene står ovenfor 

en stor risiko dersom de først initierer gjeldsforhandlinger etter loven, da mislykkede 

gjeldsforhandlinger medfører konkursåpning, jf. kkl. § 57. Erfaring viser at det er få 

gjeldsforhandlinger som lykkes, og risikoen er derfor overhengende. Ved å presentere 

gjeldende rett parallelt med selskapers utenrettslige rekonstruksjonsavtaler, er ønsket å kunne 

avdekke hvorfor loven ikke gir selskapene et reelt alternativ til å redde sine virksomheter.  

 

3.2 Utenrettslige rekonstruksjonsforhandlinger 

3.2.1 Innledning 

Som nevnt i kapittel to, har et selskap flere muligheter for å restrukturere sin økonomi. 

Hvilken fremgangsmåte selskapet velger, avhenger av avanserte vurderinger rundt selskapets 

økonomiske, driftsmessige og rettslige ståsted. Kreditorfellesskapet må kartlegges, og ut i fra 

vurderinger rundt hva som anses som en fruktbar fremgangsmåte, vil selskapet ta sitt valg 

mellom alternativene.29 Punkt 3.2 forutsetter at selskapet starter med å inngå utenrettslige 

rekonstruksjonsforhandlinger.  

                                                 
29 Hillestad 2016 
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Utenrettslige rekonstruksjoner foregår utenom de rammer konkurslovens regler setter. Dette 

gjøres gjennom private forhandlinger med kreditorene, og er en mulighet for selskaper og 

kreditorer til å sikre sine verdier utenfor skifteretten. Følgende avsnitt har som formål å 

redegjøre for avtalefrihet som grunnlag for utenrettslig rekonstruksjon, og fordeler og ulemper 

ved å anvende utenrettslig rekonstruksjon som fremgangsmåte. Deretter redegjøres det for 

prosessen ved kapitalendring grunnet gjeldskonvertering, før det gis en generell oversikt over 

de vurderinger og løsninger som anvendes i praksis ved gjennomføring av utenrettslige 

rekonstruksjoner. 

 

3.2.2 Avtalefrihet som grunnlag for utenrettslig rekonstruksjon 

Selskapenes adgang til å gjennomføre utenrettslige gjeldsforhandlinger følger av den 

alminnelige avtalefriheten i norsk rett.30 Avtalefriheten gjør at suksessfulle 

gjeldsforhandlinger er betinget både av aksjonærenes og kreditorenes samtykke og velvilje. 

Dette er ikke alltid like enkelt. Både kapitalforhøyelse og kapitalnedsettelse har strenge 

vedtakskrav som aksjonærene må oppfylle (se punkt 3.2.4), mens gjennomføring av 

rekonstruksjonsplanen i utgangspunktet krever at alle berørte kreditorer samtykker. Et unntak 

fra at alle berørte kreditorer må samtykke, kan imidlertid være hjemlet i låneavtalene mellom 

selskapene og kreditorene. I låneavtalene kan det være fastsatt at kreditorene som omfattes gir 

sitt samtykke til selskapet gjennom et nærmere bestemt flertallskrav. Dette gjelder imidlertid 

bare i de tilfeller hvor lempeligere krav er avtalt, og endrer ikke samtykkekravene utover de 

kreditorer som omfattes av avtalen.  

 

Til tross for at utenrettslige gjeldsforhandlinger kan medføre gunstige løsninger for alle 

interessenter, medfører disse samtykke- og vedtakskravene at et mindretall av både 

aksjonærer og kreditorer får makt som kan forstyrre eller avbryte avtaleprosessen. Det er ikke 

gitt at utnyttelse av makten verken er i selskapets eller kreditorfellesskapets interesse. 

 

For å sette i gang utenrettslige rekonstruksjonsforhandlinger, må selskapet selv kontakte sine 

kreditorer og søke om å komme til en løsning gjennom avtaleforhandlinger. Det er viktig at 

selskapet er proaktivt, da slike forhandlinger krever både tid og store ressurser. Slike ressurser 

er det knapt av når selskapene sliter økonomisk. 

 

3.2.3 Fordeler og ulemper  

Utenrettslige forhandlinger preges i stor grad av press fra både selskapet og kreditorenes side, 

hvor kreditorenes pressmuligheter øker jo dårligere økonomi selskapet har. Kreditorene kan 

                                                 
30 Hartz-Hanssen (2002) s. 19 
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alltids true selskapet med tvangsinndrivelse av krav etter konkurslovens regler, noe som 

strider mot selskapets ønske om å fortsette nåværende virksomhet. Fortsatt virksomhet for 

selskapet kan være avgjørende for å unngå ytterligere gjeldsproblemer, da den rene 

virksomhet et selskap driver har stor betydning for selskapets verdsettelse. Det vil derfor også 

være i kreditorenes interesse å ivareta denne verdien gjennom å være samarbeidsvillige, da 

det er en fare for at kreditorene får særdeles lite dekning av sine krav ved konkurs. 

 

Kreditorenes fordeler ved utenrettslige forhandlinger er blant annet at oppgjøret kan skje mer 

smidig enn ved offentlig gjeldsforhandling og konkurs. Kreditorene har samtidig makten over 

hvem som settes til å administrere forhandlingene, og får som regel bedre dekning på sikt ved 

utenrettslige avtaler enn gjennom offentlig gjeldsforhandling og konkurs. Det vil alltid være 

en fordel for kreditorene at selskapet kommer i balanse igjen, slik at kravets kroneverdi i 

større grad samsvarer med kravets reelle verdi.31  

 

Det er imidlertid en forutsetning for en suksessfull gjeldsforhandling at selskapet har et 

oversiktlig forhold med hensyn til aktiva og gjeld. Dette begrunnes i at selskapet må utarbeide 

en forretningsplan hvor det sannsynliggjøres at en rekonstruksjon vil redde viktige verdier for 

alle parter. Dersom kreditorene ikke blir møtt med riktige insentiv til å bidra, kan avtalen 

veltes ved at en enkelt kreditor forlanger full dekning, og tilbakeholder sitt samtykke. Et annet 

problem ved inngåelsen av utenrettslige rekonstruksjonsavtaler er forholdet til det offentlige, 

herunder krav på skatter og avgifter. Disse krav vil som regel være prioritert i konkurs, og 

dekkes fullt ut før noe går til uprioriterte krav. Det offentlige er som regel lite villig til å inngå 

utenrettslige gjeldsoppgjør dersom det er rimelige sjanser til å få dekning på annen måte.32 De 

private kreditorene kan være tjent med å betale ut de offentlige kravene, da offentlige krav 

likevel vil få dekning før noe går til de uprioriterte kreditorene. Problemet ved utenrettslige 

rekonstruksjoner er at selskapet sjelden har mange frie aktiva igjen når det offentlige har fått 

sitt, og det er dermed lite å hente ved en utenrettslig rekonstruksjonsavtale. Utenrettslige 

rekonstruksjoner har derfor størst praktisk betydning i de tilfeller hvor man kan oppnå bedre 

dekning ved å fullføre igangværende prosjekter, slik som i entrepriseforhold, eller i tilfeller 

hvor et selskaps verdsettelse i stor grad avhenger av selskapets fortsatte drift.33  

 

For selskapet er fordelen ved utenrettslige forhandlinger at det slipper den offentlighet som 

gjerne følger med offentlig gjeldsforhandling og konkurs. Manglende offentlighet gjør at 

partene kan komme frem til et oppgjør uten at det påløper store omkostninger og tap. 

Selskapet vedlikeholder en viss grad av kontroll over hva som skjer, og risikerer ikke å bli 

                                                 
31 Hartz-Hanssen (2002) s. 19 
32 Børresen (2013) s. 34. 
33 Børresen (2013) s. 34 
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utsatt for karantene eller andre restriksjoner til mulighetene for å drive virksomhet. Selskapet 

får også muligheten til å differensiere mellom egne kreditorer, og på denne måten ha bedre 

forutsetninger for å utarbeide en avtale som godtas av alle parter. På den annen side kan 

selskapet bli utsatt for et kraftig press fra kreditorene, slik at kreditorene sikrer seg mer enn de 

ville oppnådd gjennom ordinære dekningsregler. Dette er mer aktuelt jo dårligere selskapets 

økonomi er.34  

 

Et selskaps aksjonærer er risikokapitalister av sin art, og mister sin investering i selskapet 

dersom selskapet går konkurs. Det er svært sjelden at aksjonærene får penger ut av 

konkursbehandling, da deres krav kommer sist i rekken. Det vil derfor utelukkende være 

fordeler for aksjonærene at selskapet klarer å inngå avtaler som medfører en suksessfull 

rekonstruksjon. Det bemerkes imidlertid at aksjonærene kan bli negativt påvirket av de ulike 

måtene rekonstruksjonen gjennomføres på. Dette behandles i kapittel fem. Det kan kort 

nevnes at konvertering av gjeld til aksjer vil medføre en maktoverføring til kreditorene, som 

går utover eksisterende aksjonærer. 

 

3.2.4 Gjennomføring av kapitalforhøyelse ved konvertering av gjeld til egenkapital 

ved rekonstruksjon 

3.2.4.1 Generelt 

Konkursloven har ikke regler om akkord i form av konvertering av gjeld til egenkapital, men 

gjeldskonvertering er et vanlig element i utenrettslige rekonstruksjoner.35 De følgende punkt 

har som formål å redegjøre for de prosesser selskaper vanligvis igangsetter når 

rekonstruksjonen inneholder en kapitalforhøyelse ved konvertering av gjeld til egenkapital. 

Det legges til grunn at et vanlig element ved kapitalforhøyelse er en allerede gjennomført 

kapitalnedsettelse. Det vil derfor bli gjort rede for begge prosesser i det følgende. 

Kapitalforhøyelse ved gjeldskonvertering forutsetter i utgangspunktet samtykke av samtlige 

som skal konvertere gjeld til aksjer.  

 

3.2.4.2 Rettslig grunnlag for gjennomføring av kapitalforhøyelse ved konvertering av 

gjeld til egenkapital 

Det er ingen uttrykkelig bestemmelse i nåværende aksjelov som hjemler konvertering av gjeld 

til aksjer som en måte å gjennomføre kapitalforhøyelse på. Den tidligere aksjeloven av 1957 § 

35 annet ledd ga imidlertid direkte uttrykk for at det ved kapitalforhøyelse kan inngås 

bindende avtale mellom selskap og kreditor som medfører at kreditors krav likvideres i aksjer 

som utstedes som ledd i kapitalforhøyelse. Det er antatt at henvisningen i nåværende 

                                                 
34 Børresen (2013) s. 35 
35 Gjengset (2016) 
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aksjelovs § 10-12 til § 2-12, forstås slik at motregning av gjeld er mulig ved 

kapitalforhøyelse. Dette støttes opp av forarbeidene til konkursloven, som viser til at et 

praktisk alternativ til gjeldsordning er først nedskriving av aksjekapitalen, etterfulgt av en 

kapitalforhøyelse med gjeldskonvertering slik at kreditorene tegner aksjer i selskapet.36  

 

Det er generalforsamlingen som vedtar beslutning om både kapitalnedsettelse og 

kapitalforhøyelse, jf. asl/asal §§ 10-1 og 10-2 første ledd, første punkt. Ved konvertering skjer 

oppgjøret for aksjeinnskuddet gjennom motregning av kreditorenes krav mot selskapet. Til 

tross for at gjeldskravets fulle kronebeløp antakeligvis ikke tilsvarer den reelle verdi av 

aksjeinnskuddet på grunn av selskapets sviktende betalingsevne, utelukker ikke forbudet mot 

tegning av aksjer til underkurs at slik motregning gjennomføres.37 Reglene i lovens kapittel 10 

er heller ikke til hinder for at de nye innskuddene anvendes til oppskrivning av eldre aksjers 

pålydende, slik at antall aksjer beholdes uendret.38 

 

3.2.4.3 Nedsettelse av aksjekapital  

For selskaper i rekonstruksjonsposisjon vil nedsettelse av aksjekapitalen ofte være en 

forutsetning både for å få tegnet ny aksjekapital med innskudd av friske midler, og for at 

kreditorene skal akseptere å konvertere gjelden til aksjekapital. Dette skyldes at 

aksjekapitalen som utgangspunkt er tapt når selskapet nærmer seg insolvens. Det er derfor 

naturlig å sette den gamle aksjekapitalen til null.39 

 

Selskapene har en alminnelig adgang til å sette ned aksjekapitalen, og i visse tilfeller kan dette 

være et krav etter handlingsplikten i asl § 3-5. Aksjeloven § 12-1 setter rammer for hva en 

beslutning om kapitalnedsettelse kan gå ut på, men regulerer ikke direkte spørsmålet om 

kapitalen kan nedsettes til null uten hinder av den lovbestemte minimumskapital. Det er 

imidlertid alminnelig antatt at slik kapitalnedsettelse kan gjennomføres, så lenge det er 

kombinert med en påfølgende kapitalforhøyelse. Dette må særlig gjøre seg gjeldende i tilfellet 

som er forutsatt, hvor aksjekapitalen reelt sett er tapt.40  

 

Forslag om kapitalnedsettelse må treffes av styret. Deretter må forslaget bli godkjent av 

generalforsamlingen, hvor vedtaket må treffes med flertall for vedtektsendring etter 

aksjeloven § 5-18. Dette medfører at to tredjedeler av de avgitte stemmer, samt to tredjedeler 

av den kapital som er representert på generalforsamlingen, må stemme for vedtaket. 

                                                 
36 NOU 1972:20 s.82 
37 Aarbakke (2012) s. 657 første avsnitt, Ot.prp.nr 19 (1974-75) s.59 
38 Aarbakke (2012) s. 646 punkt 0.2 

39 Høringsnotat: Utredning av Leif Villars-Dahl (2016) s. 58 punkt 13.7 
40 Matre (2014) note 2050 
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Aksjonærene har således en viktig posisjon ved kapitalnedsettelse, da et mindretall av 

aksjonærene kan stanse vedtaket.  

 

I de tilfeller hvor egenkapitalen er tapt, må aksjonærene akseptere en betydelig utvanning av 

sine organisatoriske rettigheter ved konvertering av gjeld for å oppnå kapitalforhøyelse.41 Det 

kan derfor ikke tas for gitt at aksjonærene ønsker slik kapitalnedsettelse med påfølgende 

kapitalforhøyelse, til tross for at dette vil være i selskapets interesse og på sikt mer gunstig for 

aksjonærene. Vedtakskravet om to tredjedels flertall vanskeliggjør derfor 

rekonstruksjonsforhandlingene.   

 

For at kapitalnedsettelsen skal gjennomføres, må beslutningen meldes til Foretaksregisteret. 

Deretter løper en kreditorvarselperiode på seks uker, hvor kreditorene kan komme med 

innsigelser. I det eventuelle innsigelser er avklart, må gjennomføring av kapitalnedsettelsen 

meldes til Foretaksregisteret.  

 

3.2.4.4 Kapitalforhøyelse ved konvertering av gjeld 

For at selskapet skal få ny økonomisk giv, må det tilføres ny kapital gjennom 

kapitalforhøyelse. Avhandlingen er avgrenset til å behandle kapitalforhøyelse ved 

konvertering av gjeld til egenkapital, og vil derfor ikke behandle øvrige måter for 

gjennomføring av kapitalforhøyelse.  

 

Som ved kapitalnedsettelse, må forslag om kapitalforhøyelse treffes av styret. 

Kapitalforhøyelsen kan som nevnt skje enten ved oppskrivning av eksisterende aksjer eller 

tegning av nye aksjer. Beslutningen om kapitalforhøyelse må inkludere motregningsavtalen 

hvor kreditor klart godtar å motregne sin gjeld mot oppskriving eller nye aksjer, jf. asl/asal § 

10-2 tredje ledd. Generalforsamlingen må også her vedta kapitalforhøyelsen med flertall for 

vedtektsendring etter asl/asal § 5-18. Dersom kapitalforhøyelsen medfører tegning av aksjer, 

må tegningen enten skje i generalforsamlingsprotokollen eller på særskilt tegningsformular, 

jf. asl § 10-7. Vedtatt kapitalforhøyelse må meldes til Foretaksregisteret. 

 

3.2.5 Utenrettslige rekonstruksjoner i praksis 

3.2.5.1 Innledning av utenrettslige forhandlinger 

En utenrettslig rekonstruksjon krever at selskapet initierer forhandlinger med sine kreditorer. I 

denne fasen er det viktig å koordinere deltakerne som skal inkluderes i prosessen. Selskaper 

kontakter som regel sine kreditorer i forbindelse med at de har engasjert rådgivere, herunder 

advokater med særlig insolvensrettslig kompetanse. Ved hjelp av sine rådgivere må selskapets 

                                                 
41 Truyen (2004) s. 322 
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grunnleggende gjeldsstruktur vurderes, med det formål å identifisere selskapets gjeld og dets 

kreditorer. Særlig med omsettelige obligasjonslån kan det være problematisk å identifisere 

alle kreditorene, noe som gjør det til en vanskelig øvelse å få samtykke fra samtlige 

kreditorer.42 Selskaper og obligasjonseiere som har avtale med Nordic Trustee unngår 

imidlertid denne problematikken. Nordic Trustee er opprettet for å bistå selskaper og de ulike 

obligasjonseierne, og har oversikt over hvem som til enhver tid er obligasjonslånenes 

kreditorer.43 Det opprettes som regel datarom hvor all informasjon om selskapet samles.  

 

I den innledende fasen er det avgjørende å vurdere selskapets gjeldsevne. Selskapets 

gjeldsevne beror blant annet på om selskapet vil kunne betjene sin gjeld etter en ren 

gjeldsreduksjon, eller om en suksessfull rekonstruksjon også avhenger av at selskapet 

genererer fremtidige inntekter. Ut i fra en analyse av selskapets finansielle situasjon og 

forretningsplan, må det klargjøres om det er forsvarlig å bruke ressurser på å restrukturere 

selskapet. I det tilfelle at selskapet ikke er verdt å redde, er det bedre at det likvideres så raskt 

som mulig.44 Dersom resultatet av vurderingen er at selskapet har fremtidig betjeningsevne 

etter eventuell rekonstruksjon, må det utarbeides en plan for hvordan selskapet skal 

gjennomføre rekonstruksjonen. Denne planen er avgjørende for at selskapet skal avslutte 

rekonstruksjonen med et godt resultat.45 

 

3.2.5.2 Kreditor-problematikken 

En viktig problemstilling for selskapets rådgivere er hvilke kreditorer som skal involveres, og 

hvordan man skal gå frem overfor samtlige kreditorer.46 I denne prosessen må kreditorenes 

interesser kartlegges. Det er som regel mange forskjellige kreditorer, som alle agerer på 

egeninteresse. For at rekonstruksjonen skal lykkes, er det viktig at kreditorene er så homogene 

som mulig. Et selskap kan ha mange ulike kreditorer, og det er vanlig å inndele de i blant 

annet finansielle kreditorer, handelskreditorer, ansatte og kreditorer fra det offentlige. Den 

store variasjonen av kreditorer utgjør et problem som forverres når antallet kreditorer er høyt. 

Til sammen utgjør dette et koordineringsproblem.47 En utenrettslig avtale krever fullt 

samtykke fra alle berørte kreditorer, noe som vanskeliggjøres når kreditorene er mange og 

forskjellige. Det er vanskeligere å inngå en avtale når forhandlingene må inkludere et stort 

                                                 
42 Hillestad (2007) s. 4  
43 Nordic Trustee 
44 Garrido (2012) s. 12 
45 Hillestad (2016) 
46 Hillestad (2007) s. 3 
47 Garrido (2012) s. 12 
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antall kreditorer. Et stort antall kreditorer produserer samtidig høyere transaksjonskostnader 

og vanskeligheter ved å koordinere de ulike kreditorers interesser.48  

 

For noen kreditorer tilsier egeninteressen at videre virksomhet er avgjørende, og de vil derfor 

være samarbeidsvillige. Dette kan illustreres ved et eksempel. En kommunes 

hjørnesteinsbedrift opererer fast med en underleverandør som er selskapets kreditor. Av 

underleverandørens inntekter utgjør oppdragene for hjørnesteinsbedriften rundt 50 % av den 

totale inntekten. Leverandørkreditt er som regel usikrede krav, med liten sannsynlighet for 

dekning i konkurs (mer om dette i punkt 3.3.7.2). Underleverandøren vil da antas å være 

fleksibel og ønske å motta mindre dividende på eksisterende krav, i håp om at selskapet klarer 

å snu om på sin finansielle situasjon. Dersom hjørnesteinsbedriften går konkurs, vil jo 

underleverandøren miste halvparten av sin inntektskilde. På den andre side har man kreditorer 

som er mindre samarbeidsvillige, hvor egeninteressen tilsier at de vil ha et dividendeoppgjør 

istedenfor å jobbe for at selskapet skal komme seg tilbake på rett spor.49 Dette er typisk 

kreditorer som har ytt selskapet et kortsiktig lån, hvor det ikke løper betydelige renter med 

tiden. Et selskaps ansatte har også en helt annen rettslig og finansiell posisjon enn de øvrige 

kreditorer, og etter norsk lov har disse en sterkt prioritert rett til å få dekning for sine krav (se 

punkt 3.3.7.2).  

 

Selskapets behov for fortsatt drift under forhandlingene er stort. Det samme er mulighetene til 

å få inn ny kapital mens forhandlingene foregår. Fortsatt drift bidrar til at selskapet verken 

pådrar seg ytterligere gjeld eller svekker evnen til å oppfylle sine forpliktelser. Det vil derfor 

være nødvendig at handelskreditorene fortsetter å levere sine tjenester, slik at driften kan 

fortsette under forhandlingene. Handelskreditorer er kreditorer som er avgjørende for den 

videre drift av selskapet, da selskapets virksomhet vil svikte dersom kreditorene ikke yter sine 

tjenester fortløpende. Et kjennetegn ved disse kreditorene er at de leverer varer og tjenester på 

kreditt, også kalt leverandørkreditt. Grunnet de store forskjellene i kreditorers interesser, er 

det ofte nødvendig å holde noen kreditorer utenfor forhandlingene. Det vanligste er at 

handelskreditorer og ansatte holdes helt utenfor rekonstruksjonen. Selskaper vil som regel se 

på det som avgjørende at handelskreditorene holdes utenfor, slik at selskapets arbeidskapital 

ikke går tapt.50 Arbeidskapital er kapitalen et selskap trenger for å finansiere den daglige 

virksomhet frem til oppgjøret fra kunder er mottatt.51 Utgangspunktet ved utenrettslige 

rekonstruksjoner er derfor at man forhandler med de store finansielle kreditorene, da deres 

krav som regel utgjør storparten av selskapets gjeld. De finansielle kreditorene kan variere i 

                                                 
48 Garrido (2012) s. 12 
49 Hillestad (2016) 
50 Gjengset (2016) 
51 Store norske leksikon (2014) 
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interesser, men i hovedsak er interessene samsvarende. Dette vil skape et homogent 

forhandlingsmiljø, som vil gjøre det enklere å komme til gode løsninger under 

forhandlingene.52 

 

3.2.5.3 Waterfall-problematikken 

Et problem med at det ofte forhandles med de finansielle kreditorene, er at bankenes 

langvarige lån som regel er sikret med pant. Bakteppet til enhver utenrettslig rekonstruksjon 

er konkurs, noe som gjør at kreditorenes posisjon etter prioritetsreglene er avgjørende for 

deres forhandlingsvilje. Dette skyldes waterfall-effekten som går ut på at ingen i en 

underprioritert gruppe får dekning før alle i de bedre prioriterte gruppene får full dekning (se 

punkt 3.3.7.2 om konkursreglenes prioritetsregler).53 Under forhandlingene gjennomføres det 

ofte en likvidasjonsrapport, slik at kreditorenes utfall ved konkurs kan anvendes som insentiv 

for fortsatte forhandlinger.54 Problemet er dersom en stor finansiell kreditor er i en posisjon 

hvor vedkommende vil få full dekning i konkurs. Kreditoren vil da i utgangspunktet ikke ha et 

insentiv til å bruke krefter på forhandlingene. Det vil da være avgjørende å fremvise en 

forretningsplan med løsninger hvor denne kreditoren får nyte godt av at selskapet kommer seg 

gjennom en suksessfull rekonstruksjon. 

 

3.2.5.4 Forhandlingene 

Etter at kreditor-problematikken er tatt stilling til og ryddet opp i, er det i starten av 

forhandlingsprosessen vanlig at det utnevnes en prinsipal kreditor. Denne skal bidra til å sørge 

for lederskap, organisering og administrering av forhandlingene. Denne kreditoren vil 

vanligvis rapportere til en komite som representerer alle kreditorene, ofte kalt 

kreditorkomiteen. Formålet med denne komiteen er at den skal assistere kreditorene under 

prosessen og agere som en talerstol for forslag som gjelder selskapet.55 Også i utenrettslige 

forhandlinger er det svært viktig at alle parter føler at egne interesser ivaretas.  

 

Når et selskap møter finansielle problemer, er det et grunnleggende økonomisk prinsipp at 

aksjonærenes krav kommer sist. Det er da markedsmessig logisk at aksjonærenes verdier er de 

som forsvinner først, og aksjonærene vil derfor ofte prøve å skyte inn ny kapital i 

rekonstruksjonsperioden. I et selskap hvor det er mulig å få til en suksessfull rekonstruksjon, 

vil aksjonærene være positivt innstilt til dette.56 De har alt å vinne på at selskapet fortsetter sin 

drift, og forhåpentligvis kommer på rett spor igjen slik at selskapets nettoformue blir positiv. 

                                                 
52 Garrido (2012) s. 12 
53 Børresen (2013) s. 149 
54 Gjengset (2016) 
55 UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law, Parts One and Two (2004) s. 23 - 24 
56 Hillestad (2016) 
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Det er først da aksjonærene har mulighet til å få igjen sine investeringer i selskapet. I Norge er 

det som regel samsvar mellom aksjonærinteressen og selskapsinteressen når et selskap er i 

rekonstruksjonsforhandlinger. Dette betyr at aksjonærene i hovedsak er tjent med de tiltak 

som gagner selskapet, da et vanlig kjennetegn i norske selskap er at de største eierne er 

familier eller foreninger med sammenfallende interesser. 

 

Til tross for at et selskap har innledet forhandlinger med sine kreditorer om rekonstruksjon, 

står kreditorene fremdeles fritt til å tvangsgjennomføre sine krav etter lovens regler om enten  

enkeltforfølgning eller konkurs. Det kan argumenteres med at lojalitet tilsier at kreditorene 

ikke forfølger sine krav i strid med avtalen, men denne lojaliteten er ikke tilstrekkelig 

sikkerhet for selskapene. For å skape ro rundt forhandlingssituasjonen er det ønskelig at 

deltakerne godtar en klausul om å utsette alle handlinger som gir virkninger i strid med 

forhandlingenes formål. Dette inkluderer et forbud mot at kreditorene forfølger sine krav etter 

lovens rammer. Det er vanlig at en slik klausul gjelder en kort og konkret tidsperiode, for å 

unngå at forhandlingene blir brukt til å trenere mulig konkursåpning.57 Den roen en slik 

klausul gir er avgjørende for at selskapet kan fortsette sin virksomhet uten eksternt press, 

samtidig som klausulen bidrar til at selskapet får nok tid til å gi kreditorene tilstrekkelig 

informasjon om selskapets tilstand. Klausulen vil i mange tilfeller også omfatte en stopp i 

løpende renter, slik at selskapet får et økonomisk pusterom. En standstill-klausul gir altså ro 

til alle parter, noe som øker sannsynligheten for at partene kommer til et tilfredsstillende 

rekonstruksjonsforslag.58 

 

Fordelen med utenrettslige rekonstruksjonsforhandlinger er som nevnt at selskapet har adgang 

til å differensiere mellom dets kreditorer. For å kunne betale handelskreditorene løpende, er 

det avgjørende at selskapet får inn ny kapital. Den enkleste måten for et selskap å få ny 

kapital på, er gjennom å få innvilget kreditt fra dets sikrede kreditorer. Dersom det ikke er 

mulig å få kreditt fra de sikrede kreditorer, vil det som regel være en mer problematisk 

prosess å få inn kapital fra de usikrede kreditorene. Dette kommer av at de usikrede 

kreditorene allerede har dårlig sikkerhet for sine nåværende krav, og ved å yte ytterligere 

kreditt vil de eksponeres for et større tap enn først forutsatt. Som regel vil ikke de usikrede 

kreditorene yte mer før de har fått tilstrekkelig sikkerhet for at ny kreditt dekkes dersom 

forhandlingene mislykkes. I rekonstruksjoner som har problemer med å få inn ny kapital, er 

det vanlig at de største finansielle kreditorene slår seg sammen og utvider sin finansielle støtte 

til selskapet. Ved å slå seg sammen, fordeler de risikoen på flere hoder, slik at det ikke er en 

                                                 
57 UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law, Parts One and Two (2004) s. 24 
58 Børresen (2013) s. 36 
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spesifikk kreditor som yter størsteparten av tapet dersom forhandlingene mislykkes. En slik 

løsning betegnes som en "workout" på engelsk.59 

 

Formålet med rekonstruksjonsforhandlinger er å komme til en finansiell løsning som vil gi 

selskapet en reell mulighet til videre virksomhet etter forhandlingenes avslutning. For at 

selskapet og kreditorene skal kunne komme til en løsning som gjør at alle parter samtykker, 

må de ulike alternativer for tilførsel av ny kapital utforskes. Det er ofte hensiktsmessig å tilby 

ulike restruktureringalternativer for kreditorer, grunnet kreditorenes ulike insentiv og behov i 

prosessen. Sikrede kreditorer som vil kunne få sitt krav dekket ved konkurs vil ha et større 

insentiv til å forfølge kravet og avbryte forhandlingene dersom de ikke får et mer gunstig 

alternativ gjennom rekonstruksjonen. Det er imidlertid slik at enhver kreditor vil tjene på at 

selskapet oppnår videre suksessfull drift, enn at selskapet blir likvidert og solgt i deler. Dette 

bidrar til at partene er forhandlingsvillige. Avtalene åpner ofte for endring av lånevilkår og 

forfall, rene utbetalinger av gjeldsbeløp, kombinasjoner av utbetaling og gjeldskonvertering, 

samt mulighet for ren gjeldskonvertering i bytte mot aksjer i selskapet. Sistnevnte alternativ er 

fokuset til avhandlingen, og er en enkel måte å kombinere økning av selskapets kapital med 

gjeldsreduksjon. 

 

Et alternativ hvor kreditorene kan konvertere sitt krav til aksjer er relativt vanlig i 

utenrettslige rekonstruksjoner.60 Det er imidlertid ingen garanti for at en kreditor ønsker å ha 

en eierposisjon eller ønsker å gå fra å være kreditor til aksjonær. Sistnevnte skyldes at 

aksjonærer er den part med dårligst posisjon ved konkurs. Dersom kreditorer konverterer 

gjelden uten å vite at rekonstruksjonen er gjennomførbar, går de i praksis fra en beskyttet 

kreditorposisjon til en svært risikabel aksjonærposisjon. Det er derfor avgjørende at aksjene er 

verdt papiret det står på, og viktigheten av en forretningsplan er stor for å få kreditor til å se 

gevinst i gjeldskonvertering. En mellomløsning som også kan tilbys er at deler av kreditorens 

krav omgjøres til aksjer, mens resten anses som gjeld. Vedkommende vil da ha en posisjon 

som både kreditor og aksjonær.61  

 

For å sikre en suksessfull gjennomføring av rekonstruksjonen, er det nødvendig at avtalen 

inneholder bestemmelser om både selskapets, aksjonærenes og kreditorenes forpliktelser 

under forhandlingene. Et eksempel er aksjonæravtaler som forplikter aksjonærene til å 

stemme for kapitalforhøyelse i selskapets generalforsamling. Det må også klargjøres hvordan 

partene skal forholde seg til hverandre både under og etter gjennomføring av 

rekonstruksjonen. Særlig ved kapitalforhøyelse ved gjeldskonvertering hvor det vil skje en 

                                                 
59 UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law, Parts One and Two (2004) s. 24 
60 Gjengset (2016) 
61 Gjengset (2016) 
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formell maktoverføring fra aksjonærene til motregnet kreditor, er det nødvendig å klargjøre 

aksjonærenes stilling etter rekonstruksjonen. Et mye brukt tiltak er å legge inn en opsjon om 

at aksjonærene har adgang til å kjøpe tilbake en prosentandel av sine motregnede aksjer etter 

rekonstruksjonen. Aksjonærene har jo allerede tapt sin investering ved konkurs, og dersom de 

mister sin eierposisjon har aksjonærene lite insentiv til å unngå konkurs. I begge tilfeller sitter 

vedkommende igjen med ingenting. Under forhandlingene er det derfor avgjørende at man 

kommer frem til en løsning hvor aksjonærene kan tjene på en gjeldskonvertering, slik at 

insentivet til å unngå konkurs styrkes. 62 

 

Et viktig moment i enhver utenrettslig rekonstruksjon, er åpenhet og tillit. Det er derfor viktig 

at kreditorene har tillit til at all informasjon er lagt på bordet, og at prosessen synliggjøres for 

alle parter. En slik åpenhet vil bidra til at alle parter forstår at rekonstruksjon er mer gunstig 

enn konkurs, noe som medfører at partene får en positiv innstilling til forhandlingene.63 Det er 

enklere for store kreditorer å godta at handelskreditorer får bedre dekning enn de, dersom de 

har innsyn og informasjon om årsaken til at dette gjøres.64 Dersom tilliten til kreditorene 

svekkes, vil de kunne oppleve en frykt for at egne interesser ikke ivaretas. Denne frykten kan 

sette en stopper for forhandlingene. 

 

3.3 Konkursloven 

3.3.1 Konkurslovens første del om gjeldsforhandlinger 

Ovenfor er det redegjort for de ulike sider ved utenrettslig rekonstruksjon. Som nevnt, er slike 

forhandlinger underlagt avtalefriheten og ikke ytterligere regulert. Et alternativ til 

utenrettslige rekonstruksjoner er konkurslovens gjeldsforhandlingsregler. Ved å bruke 

konkurslovens regler blir partene underlagt de lovpålagte krav og rettigheter loven gir. 

Partenes avtalefrihet begrenses ved begjæring om gjeldsforhandlinger. Lovens løsninger er 

imidlertid et mer betryggende alternativ. Dette begrunnes i at loven ivaretar partenes 

rettssikkerhet gjennom saksbehandlingsregler, kontrollorganer og ordninger, og preseptoriske 

materielle regler om hva gjeldsforhandlinger kan inneholde.65 Punkt 3.3 har som formål å 

redegjøre for denne prosessen. 

 

De norske regler om gjeldsforhandlinger er i konkurslovens første del, §§ 1- 59, som regulerer 

to ulike fremgangsmåter, herunder frivillig gjeldsordning i kapittel V og tvangsakkord etter 

kapittel VI. Det vil i det videre redegjøres for den innledende prosessen ved åpning av 

gjeldsforhandlinger (punkt 3.3.2 - 3.3.4), deretter ses det hen til de virkninger og rammer 

                                                 
62 Gjengset (2016) 
63 Garrido (2012) s. 13 
64 Hillestad (2016) 
65 Huser (1995) s. 138 
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åpning av frivillig gjeldsordning (punkt 3.3.5), tvangsakkord (punkt 3.3.6) og konkurs (punkt 

3.3.7) har. 

 

Begjæring om enten frivillig gjeldsordning eller tvangsakkord etter konkursloven § 1 vil 

ideelt sett resultere i en løsning mellom selskapet og dets kreditorer. Andre utfall er at 

begjæringen umiddelbart avslås av tingretten. Det kan også tenkes at selskapet i første 

omgang får åpnet gjeldsforhandlinger, men at forhandlingene innstilles og konkurs åpnes 

fordi det ikke finnes grunnlag for løsning etter konkurslovens første del.66 Det kan også åpnes 

konkurs i selskapet uten tidligere forsøk på gjeldsforhandlinger dersom selskapet er insolvent, 

jf. kkl § 60. 

 

Lovgivers hensikt med gjeldsforhandlingsreglene er å gi debitor mulighet til å restrukturere 

sin virksomhet uten at det medfører uforholdsmessig tidstap for kreditorene dersom 

forhandlingene mislykkes og ender med konkurs. Reglene ble endret ved lov 3. september 

1999 nr. 72, som trådte i kraft 1. januar 2001, med det formål om å forenkle og effektivisere 

gjeldsforhandlingsprosedyrene for at instituttet skulle bli mer anvendbart i praksis.67 

 

3.3.2 Åpning av gjeldsforhandlinger 

3.3.2.1 Innledende krav 

Det er bare selskapet selv, gjennom sine gyldig valgte organer, som kan begjære 

gjeldsforhandling, jf. kkl § 1. Normalt er det selskapets styre som er det kompetente organ, jf. 

asl/asal § 6-18, jf. § 6-30. Begjæring om gjeldsforhandlinger vedtas vanligvis med alminnelig 

flertall, jf. asl/asal § 6-25. Til tross for at det kun er selskapet direkte som kan initiere 

gjeldsforhandlinger, kan kreditorene indirekte fremtvinge forhandlinger ved å begjære 

konkurs. Selskapets eneste mulighet for å avverge konkursåpning vil da være å begjære 

gjeldsforhandling, jf. kkl § 16. En begjæring krever at selskapet er illikvid, jf. kkl § 1. 

Illikviditet innebærer at selskapet ikke makter å dekke sine krav etter hvert som de forfaller. 

Det kreves ikke at selskapet er insolvent, altså at det i tillegg foreligger insuffisiens. 

Insuffisiens alene gir ikke grunnlag for å åpne gjeldsforhandlinger.68 Selskapet kan derfor 

iverksette gjeldsforhandlinger før det er mulig å begjære selskapet konkurs, da 

konkursbehandling krever insolvens. Den lavere terskelen for å inngå gjeldsforhandlinger er 

avgjørende dersom selskapet skal ha en reell mulighet for å unngå konkurs uten å måtte ty til 

utenrettslige rekonstruksjonsavtaler. 

 

                                                 
66 Hartz-Hanssen (2002) s. 22 
67 Mandat for revisjon av gjeldsforhandlingsreglene i konkursloven (2015) s. 1 
68 Wiker (2003) s. 19 
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Begjæringen må fremsettes skriftlig for tingretten. I begjæringen må selskapet oppgi om det 

kreves frivillig gjeldsordning eller tvangsakkord, jf. kkl § 2 første ledd, annet punktum. Etter 

kkl § 4 skal tingretten avslå begjæringen dersom de formelle krav til begjæringen ikke er 

oppfylt, og mangelen ikke blir rettet i tide. Øvrige avslagsgrunner foreligger dersom selskapet 

ikke skaffer de ytterligere opplysninger tingretten krever, og om det er usannsynlig at 

selskapet vil kunne oppnå gjeldsordning. Begjæring om gjeldsforhandling kan også avslås 

dersom forslaget fremstår som urealistisk, og dersom selskapet ikke følger opp forpliktelser 

det har i forbindelse med fremsettelsen. Hensikten med avslagsreglene er å verne kreditorene 

mot unødig spill av tid og innsats. Begjæring om gjeldsforhandlinger stanser behandlingen av 

konkursbegjæring i tre måneder. Det er ikke meningen at reglene om gjeldsforhandling skal 

kunne misbrukes av selskap som ønsker en utsettelse, hvor det ikke er grunn til å tro at det 

kan oppnås løsning gjennom forhandlingene.69 

 

Tas begjæringen til følge, blir gjeldsforhandlingen ansett som åpnet den dag begjæringen kom 

inn til tingretten. Selskapet kan trekke tilbake deres begjæring frem til kjennelse om åpningen 

er avsagt. Etter dette tidspunktet kan gjeldsforhandlingene kun stanses dersom samtlige 

kreditorer samtykker, jf. kkl §§ 2 og 56.  

 

3.3.2.2 Kostnader 

Etter konkursloven § 3 er det selskapet som betaler omkostningene ved gjeldsforhandlingene. 

Retten kan derfor forlange at selskapet stiller sikkerhet eller forskuddsbetaler omkostningene. 

Normalt er omkostningene honorarer som påløper overfor både revisor og gjeldsnemnda. 

Selskapet er også ansvarlig for administrasjonskostnadene som påløper i denne forbindelse.70 

Gjeldsnemnda har ansvar for at gjeldsforhandlinger ikke foregår så lenge at det påbeløper 

unødvendige eller uforsvarlige kostnader. Hvor store kostnader som påløper i de ulike 

tilfellene vurderes konkret, og det finnes ikke et sikkert tall på hvor store summer 

omkostningene vil utgjøre. Det er imidlertid vanlig at retten krever sikkerhetsstillelse fra rundt 

200 000 kroner og oppover.71  

 

I utenrettslige rekonstruksjoner er det selskapet som tar regningen for alle partene i 

forhandlingene.72 Med et stort rådgivningsapparat kan dette bli veldig dyrt. Også i 

utenrettslige rekonstruksjoner varierer kostnadene mellom de ulike tilfeller og tiden den 

enkelte rekonstruksjon tar. Det kan imidlertid antas at det i utgangspunktet er billigere for 

selskapet å gjennomføre gjeldsforhandlinger etter loven. På den annen side kan det være mer 

                                                 
69 Wiker (2003) s. 55 - 56 
70 Wiker (2003) s. 28 
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fornuftig å bruke penger på utenrettslige rekonstruksjoner, som tradisjonelt har større 

sannsynlighet for å gi selskapet avkastning i fremtiden. 

 

3.3.2.3 Offentlighet 

Åpning av gjeldsforhandling skal kunngjøres i Brønnøysundregistrenes elektroniske 

kunngjøringspublikasjon, jf. kkl § 6. Kunngjøring gjøres av enten gjeldsnemnda eller retten. 

Gjeldsnemnda skal også underrette hver enkelt av selskapets kjente kreditorer om at 

gjeldsforhandlinger er åpnet, jf. kkl § 19.  Kunngjøring er et absolutt krav ved tvangsakkord, 

mens det ved frivillige gjeldsforhandlinger kan unnlates i "særlige tilfeller", jf. kkl § 6 første 

ledd. Unntak skjer kun under spesielle omstendigheter, som beror på om offentliggjøring gjør 

gjeldsforhandlingene formålsløs. Et eksempel er at selskapet vil tape såpass mye goodwill at 

driften må innstille, eller at virksomheten skal selges og offentliggjøring vil bidra til å presse 

prisen kunstig.73 Kunngjøringen medfører at alle rettsmøter er offentlige. Dersom man i 

frivillige gjeldsforhandlinger får kunngjøringen unntatt fra offentlighet vil rettsmøtene også 

være lukket. Alle med rettslig interesse har rett til å gjøre seg kjent med listen over kreditorer 

som var vedlagt selskapets begjæring om åpning av gjeldsforhandlinger.  

 

Som nevnt tidligere, vil selskaper i utenrettslige forhandlinger utnytte adgangen de har til å 

holde forhandlingene hemmelige i den grad øvrig lovgivning tillater dette. Dette gjøres blant 

annet for å unngå at kreditten fryses. Mellom 1984 og 2000 var frivillige gjeldsordninger ikke 

offentlige, da denne offentligheten ble trukket frem som en av de viktigste grunner til at 

selskaper unngår lovens gjeldsforhandlingsregler og velger utenrettslige løsninger.74 

Imidlertid har den stadige tendensen til mer offentlighet i norsk rett, gjort at hensynet til 

selskapet har måttet vike i senere tid. Det kan også bemerkes at de fleste vellykkede 

gjeldsforhandlinger som har blitt gjennomført, er tvangsakkorder. Tvangsakkorder har hele 

tiden vært offentlige. Basert på dette faktum er det liten grunn til å tro at offentlighet har 

betydning for bruken av gjeldsforhandlinger. Dette kan støttes opp av tidligere drøftelse av 

viktigheten til åpenhet og tillit i utenrettslige forhandlinger. Offentlighet reduserer muligheten 

for at enkeltkreditorer ikke får meldt sine krav, noe som må antas å være en fordel for 

selskapet.75 

 

3.3.2.4 Kreditorvernet 

Et av de praktisk viktigste resultatene ved åpning av gjeldsforhandling, er at forhandlingene 

foregår under tingrettens beskyttelse. Dette er en klar fordel sammenlignet med de 

utenrettslige forhandlinger, hvor forhandlingene verken foregår under beskyttelse mot 
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tvangsinndrivelse eller konkurs. Beskyttelsen medfører at selskapet er vernet mot 

konkursbegjæringer inntil begjæringen om gjeldsforhandling er tilbakekalt, avslått, avsluttet 

eller innstilt. Dette medfører en fare for at gjeldsforhandlingsbegjæring anvendes som middel 

for å trenere mulige konkursåpninger. Det er derfor nødvendig med tidsbegrensning av 

konkursvernet. Selskapet er beskyttet i tre måneder ved åpning av frivillig gjeldsordning, men 

fristen kan forlenges dersom selskapet begjærer fristutsettelse, jf. kkl § 16. I praksis godtas 

fristutsettelse så lenge det er fremdrift i forhandlingene, og det derfor er grunn til å tro at 

gjeldsforhandlingene vil lykkes. Det er ingen tremånedersfrist for konkursvernet ved 

tvangsakkord. Dette begrunnes i antakelsen om at det er større sannsynlighet for at 

forhandlinger om tvangsakkord lykkes grunnet adgangen til å binde et mindretall av 

kreditorer.  

 

Konkursloven § 17 gir selskapet på samme måte vern mot enkeltforfølgning ved utlegg frem 

til gjeldsforhandlingene er rettskraftig innstilt eller avsluttet.76 Forbudet gjelder imidlertid 

bare gjeld fra før gjeldsforhandlingen ble åpnet, jf. kkl § 17 første ledd.  

 

3.3.3 Selskapets stilling under gjeldsforhandlingene 

Under frivillige gjeldsforhandlinger kan selskapet drive videre. Ved 

gjeldsforhandlingsåpningen blir imidlertid en gjeldsnemnd oppnevnt og selskapet står under 

gjeldsnemndas tilsyn. Selskapet må rette seg etter de pålegg som nemnda gir. Uten 

gjeldsnemndas tillatelse kan selskapet heller ikke stifte eller fornye gjeld, foreta pantsettelse, 

avhende eller leie bort sine forretningslokaler eller noen formuesgjenstand av vesentlig 

betydning, jf. kkl § 14. Ved videre drift av virksomheten, plikter selskapet å fremlegge et 

driftsbudsjett og en finansieringsplan for gjeldsnemnda. Selskapet er likevel legitimert utad, 

slik at avtaler som inngås med godtroende tredjeperson ikke er betinget av at de er foretatt 

med tillatelse av gjeldsnemnda, jf. kkl § 15. Gjeldsnemnda skal bistå selskapet under 

forhandlingene, samtidig som det ivaretar kreditorfellesskapets interesser, hensynet til de 

ansatte og samfunnsinteresser.77 

 

En fordel med lovens ordning er muligheten til å meddele nye kreditorer som vil stille med 

lånekapital under gjeldsforhandlingene en prioritert stilling dersom gjeldsforhandlingene 

ender i konkurs. Den aktuelle kreditorens krav vil da likestilles med massekrav, og får derfor 

svært høy prioritet. Dette gjør det enklere å skaffe ny lånekapital under gjeldsforhandlingene, 
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da risikoen for de nye kreditorene reduseres betraktelig. Det er ikke mulig å gi slik prioritet til 

kreditorer under utenrettslige forhandlinger.78  

 

3.3.4 Kravene som inngår i lovens gjeldsforhandlingsregler 

Både frivillig gjeldsordning og tvangsakkord vil i realiteten kun gjelde krav som er 

uprioriterte i konkurs, altså de alminnelige og etterprioriterte krav.79 Loven oppstiller et 

likhetsprinsipp (se punkt 3.3.5.3 og 3.3.6.3.2) som i utgangspunktet krever at alle eksisterende 

krav skal inkluderes i gjeldsforhandlingene. Unntak fra likhetsprinsippet ved frivillige 

gjeldsordninger er hjemlet i konkursloven § 23 tredje ledd. Unntakene er hovedsakelig 

begrunnet i at kravene uansett prioriteres foran de øvrige etter reglene i dekningsloven kapittel 

9. Etter konkurslovens § 23 tredje ledd nr.1 kan krav med lovbestemt fortrinnsrett etter 

dekningslovens §§ 9-3 og 9-4 holdes utenfor. Dette gjelder krav på lønn og andre 

arbeidsvederlag i selskapets tjeneste med visse unntak, samt ulike offentlige krav. Videre vil 

krav som er sikret ved panterett eller sikkerhetsrett kunne unntas, så langt sikkerheten antas å 

dekke kravet. Det samme gjelder krav som kan motregnes, jf. kkl § 23 tredje ledd nr.3.  

 

Ved tvangsakkord er de samme krav unntatt. Årsaken til at krav med lovbestemt fortrinnsrett, 

pante- og sikkerhetsrett, samt motregningsrett er unntatt fra likhetsprinsippet ved 

gjennomføring av gjeldsforhandlinger, er at gjeldsforhandlingene ikke er bindende for disse, 

jf. kkl § 23 tredje ledd og § 55. Realiteten er at gjeldsforhandlinger etter loven kun har 

betydning for de alminnelige uprioriterte krav og de etterprioriterte krav, med mindre 

kreditorene med sikrede krav frasier seg sikkerhetsretten, og derfor inkluderes i 

gjeldsforhandlingene. Reelt sett står også etterprioriterte krav utenfor ved tvangsakkord, da 

etterprioriterte krav kun får dekning dersom alle øvrige krav har fått full dekning, jf. kkl § 30 

siste ledd. Dersom det etterprioriterte krav ikke får dekning, får det heller ikke stemmerett og 

vil derfor stå helt utenfor tvangsakkorden, jf. kkl § 42 første ledd nr.6. 

 

Konkursloven § 42 regulerer hvilke fordringer som har stemmerett ved vedtakelsen av en 

tvangsakkord. Stemmerett er i utgangspunktet forbeholdt krav som bindes av tvangsakkorden, 

jf. kkl § 55. Kreditorer med panterett eller sikkerhetsrett kan imidlertid få stemmerett dersom 

de frafaller sikkerhetsretten for en del eller hele fordringen. Vedkommende får da stemmerett 

for denne del av kravet, jf. kkl § 42 første ledd nr.1, og blir en del av gjeldsforhandlingene. 

Etter konkurslovens § 42 første ledd nr.2 unntas betingede fordringer, og etter nr.3 unntas 

fordringer som er overdratt til kreditor etter at gjeldsforhandlingen ble åpnet. Manglende 

stemmerett etter konkurslovens § 42 første ledd nr.3 begrunnes i ønsket om å motvirke 
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manipulasjoner ved kravene i den hensikt å påvirke resultatet. Slike manipulasjoner kan være 

at enkelte kreditorer kjøper opp fordringer for å få nødvendig flertall for sitt standpunkt.80 

Dersom kreditor ved ervervelsen ikke visste at det var åpnet gjeldsforhandling eller at 

overdragelsen var i samsvar med tidligere forpliktelse, vil vedkommende likevel få 

stemmerett. Etter konkurslovens § 42 første ledd nr.4 unntas fordringer som tilhører 

nærstående, og etter nr. 5 unntas fordringer som dekkes fullt ut etter unntaket i § 30 femte 

ledd. Dette begrunnes med at denne fordringen eller delen av fordringen, uansett ikke er en 

del av gjeldsordningen. Etter konkurslovens § 42 første ledd nr.6 settes de etterprioriterte 

fordringer ut av betraktning ved avstemningen, med mindre disse får dekning gjennom den 

planlagte gjeldsordningen. Dette er som regel ikke tilfellet, og de etterprioriterte fordringene 

faller bort ved akkorden. Manglende stemmerett er her problematisk da kreditorene til slike 

fordringer ikke kan stemme over et vedtak som til syvende og sist gjør at deres krav faller helt 

bort.  

 

I utenrettslige forhandlinger er det ingen prioritetsregler som virker direkte på partenes avtale. 

Det kan nevnes at fortrinnsreglene som gjelder ved bruk av lovens ordninger indirekte vil 

bidra til en styrket stilling for de prioriterte kreditorer i en forhandlingssituasjon, men partene 

kan helt fritt avtale en annen prioritetsløsning enn det som kreves etter loven. Det er mulig å 

forskjellsbehandle kreditorer som i utgangspunktet har samme prioritet etter loven. Blant 

annet kan det gis full betaling til kreditorer som har lavere prioritet enn de øvrige. Dette er 

vanlig ved betaling av handelskreditorer.81 Denne fleksibiliteten eksisterer altså ikke ved 

gjeldsforhandlinger etter loven. 

 

Virkningen av at det kun er de uprioriterte og etterprioriterte krav som i utgangspunktet 

inkluderes i gjeldsforhandlingene, er at de største kreditorene i mange tilfeller faller utenfor. 

Banker har ofte sikrede krav, og det har formodningen mot seg at disse ønsker å si fra seg en 

beskyttet posisjon for å delta i gjeldsforhandlingene. Hovedårsaken til dette er at en mislykket 

gjeldsforhandling medfører konkurs, og en tidligere sikret kreditor som frasier sin rett vil da 

ha en usikret posisjon ved en eventuell konkurs. Det har formodningen mot seg at kreditorer 

er såpass risikovillige. Realiteten er at de prioriterte kreditorer skal betales fullt ut. Dersom de 

store kravene til de finansielle kreditorene er sikret, vil det være lite midler igjen til resten av 

gjeldsforhandlingene. 
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29 

 

3.3.5 Frivillig gjeldsordning 

3.3.5.1 Gjeldsordningens innhold 

Etter konkursloven § 23 kan selskapet inngå avtale med samtlige kreditorer om frivillig 

gjeldsordning. Bestemmelsen om frivillig gjeldsordning åpner for mange 

variasjonsmuligheter i gjeldsordningens innhold, da bestemmelsen er gjenstand for 

avtalefriheten. Kreditorer som ikke har gjort seg til kjenne innen de relevante frister, bindes 

derfor ikke av gjeldsordningen. Opplistingen i bestemmelsen er ikke uttømmende, noe som 

utledes direkte av første ledds ordlyd "bl.a gå ut på". Det er imidlertid en absolutt skranke i 

annet ledd om hvordan de ulike krav skal behandles, som gjør at det er svært få muligheter for 

å forskjellsbehandle kreditorene (se punkt 3.3.5.2.). Avtalefriheten gjelder derfor bare de 

økonomiske alternativer som kan tilbys, og mangler den fleksibilitet som ofte utøves i de 

utenrettslige rekonstruksjoner. Det er derfor færre muligheter til å ivareta hver enkelt kreditors 

egeninteresse, noe som kan vanskeliggjøre innfrielse av kravet om samtykke fra samtlige 

kreditorer. På den annen side er det ikke nødvendig med samtykke fra selskapet og dets 

aksjonærer, da en begjæring om gjeldsforhandling innfrir dette kravet. 

 

Bestemmelsens alternativer kombineres som regel i praksis, jf. kkl § 23 første ledd, nr. 5. 

Bestemmelsen regner opp fire hovedalternativ, der den første er betalingsutsettelse (frivillig 

moratorium). Alle gjeldsordninger vil i realiteten inneha en grad av betalingsutsettelse, da 

tiden det tar å gjennomføre gjeldsordningen i seg selv innebærer en tvungen 

betalingsutsettelse. Dette skiller seg positivt fra de utenrettslige forhandlingene, hvor det ikke 

er tvungen betalingsutsettelse under forhandlingene. Betalingsutsettelsen kan avtales med 

eller uten plikt til å betale renter under den avtalte utsettelsen, slik at det er muligheter for 

selskapet å få rentefrie perioder etter gjeldsordningens vedtakelse. Gjeldens betalingsordning 

kan også omstruktureres, for eksempel slik at gjelden betales i terminer, der kreditorene får en 

del av gjelden betalt hver termin.82 

 

Videre kan det avtales frivillig akkord, som er en prosentvis reduksjon av gjelden, jf. kkl § 23 

første ledd, nr. 2. En slik reduksjon av gjelden vil i mange tilfeller være hovedformålet ved 

gjeldsordningen, noe som medfører at kreditorene kun får en dividende av sitt krav utbetalt. 

Siden frivillige gjeldsordninger krever fullt samtykke, er det ingen nedre grense for 

dividenden som utbetales.83 Dette skiller seg fra tvangsakkord.  

 

Det tredje alternativet etter loven er en frivillig likvidasjon, som gjennomføres med det formål 

å frigjøre midler til å dekke gjeld. Det er kun mulig å avvikle en del av selskapet, og i dette 

                                                 
82 Wiker (2003) s. 114 
83 Wiker (2003) s. 114 
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tilfellet vil selskapet fortsatt være skyldig for den del av gjelden som ikke dekkes ved 

likvidasjonen. Det fjerde alternativet er frivillig likvidasjon hvor selskapet blir frigjort for den 

gjenværende gjelden etter likvidasjonen.84 Det antas at alternativene som medfører avvikling 

av selskapet, kun i svært få tilfeller er reelle alternativer for videreføring av selskapets 

virksomhet.  

 

3.3.5.2 Likhetsprinsippet og dets unntak 

Konkurslovens § 23 annet ledd understreker at gjeldsordningen "må" omfatte og likestille alle 

kjente krav på selskapet som skriver seg fra tiden før gjeldsforhandlingen ble åpnet. 

Likhetsprinsippet er preseptorisk. Det at gjeldsordningen skal være altomfattende, medfører et 

absolutt forbud mot å betale ut potensielt vanskelige kreditorer for å unngå at de velter den 

foreslåtte løsning. Likhetsprinsippet medfører også at selskapene ikke kan utrede forslag til 

frivillig gjeldsforhandling hvor noen kreditorer ofres til andres fordel. Likhetsprinsippet 

stenger altså for den vanlige utbetalingen av handelskreditorer som skjer i utenrettslige 

rekonstruksjoner. At kreditorene skal likebehandles, medfører at de blant annet skal motta 

oppgjør samtidig. Likhetsprinsippet setter ikke en stopper for prioritering av krav etter lovens 

modell. Prinsippet er ment absolutt, slik at man ikke kan holde kreditorer utenfor 

forhandlingene med mindre de er omfattet av unntakene i § 23 tredje ledd nr. 1-485 (se punkt 

3.3.4). Dersom selskapet handler i strid med likhetsprinsippet og gir enkelte kreditorer 

særfordeler, kan dette gjøre at hele gjeldsordningen anses ugyldig, jf. kkl § 28. 

 

Etter konkurslovens § 23 tredje ledd nr. 4 kan det bestemmes at alle krav skal dekkes opp til 

et visst beløp. Dette åpner for at småkrav får full dekning og følgelig blir holdt utenfor 

gjeldsordningen. Likhetsprinsippet rammer kun de kreditorer som er inkludert i 

gjeldsordningen, og det utbetalte småkravet vil derfor ikke rammes av prinsippet. Ved å 

utelukke småkravene kan forhandlingene bli mer effektive da et potensielt stort antall 

kreditorer holdes utenfor. Disse kreditorene vil samtidig bli fratatt muligheten til å stoppe 

forhandlingene og gjøre at selskapet ender med konkursåpning. Siden disse kravene kan 

holdes helt utenfor gjeldsordningen, er det også adgang til å foreslå bedre dekning til disse 

kreditorene enn de øvrige.86 Dette unntaket kan bidra til å holde utenfor mange av 

småkreditorene som ofte ekskluderes fra utenrettslige forhandlinger. Dette gjelder imidlertid 

kun for frivillig gjeldsordning, da karakteren av avtalefrihet gjør at det er liten grunn til å sette 

absolutte grenser for hvilke krav som kan unntas. Rettstilstanden er en annen ved 

forhandlinger om tvangsakkord (se punkt 3.3.6). 

 

                                                 
84 Wiker (2003) s. 114 - 115 
85 NOU 1972:20 s.83 
86 Wiker (2003) s. 202-203 
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Etter konkursloven § 23 fjerde ledd kan kreditorene samtykke i å bli unntatt fra 

likhetsprinsippet. Dette samsvarer med den frivillige gjeldsordningens avtalerettslige 

karakter.87 Det kan være et vanskelig avgrensningsspørsmål mellom når en kreditor 

samtykker i å stå tilbake for noen andre, og hvor en kreditor tilsies særlige fordeler. Det 

avgjørende må være hvordan særordningen står i forhold til gjennomsnittet, slik at ingen 

kreditorer får økonomiske særfordeler sammenlignet med de øvrige kreditorer som deltar i 

gjeldsordningen. Unntaket er praktisk, da gjerne finanskreditorer eller andre store kreditorer 

har interesse av at gjeldsordningen blir etablert, og derfor ønsker å akseptere en dårligere 

løsning.88 Forarbeidene89 understreker at det er avgjørende å være streng på dette punkt, slik 

at verken gjeldsnemnden eller kreditorfellesskapet ender opp med å gi etter for press fra 

selskapets eller den enkelte kreditors side. På den annen side kan det argumenteres for at 

loven burde tillate at særfordeler gis, så lenge gjennomføringen av planen krever samtykke fra 

samtlige. Dersom selskapet opplever press fra kreditorene, kan en utvei være forhandlinger 

om tvangsakkord.   

 

3.3.5.3 Vedtakskrav  

Resultatet partene kommer til gjennom den lovbestemte gjeldsordning, er ikke endelig vedtatt 

før forslaget godtas av samtlige kreditorer som omfattes av det, jf. kkl § 25. Ukjente 

kreditorer blir ikke bundet av en frivillig gjeldsordning. Kreditorer som er misfornøyd med 

forslaget som fremsettes, kan stemme mot forslaget og derved hindre at det blir vedtatt.90 

Dersom forslaget ikke er godkjent av alle kjente kreditorer innen fristen, men heller ikke 

forkastet av dem, kan forslaget anses som vedtatt når det er godtatt av kreditorene som til 

sammen representerer minst ¾ av det samlede pålydende av alle krav forslaget omfatter. Dette 

forutsetter imidlertid at gjeldsnemnda har oppfordret alle kreditorer som ikke har svart, til å 

melde fra innen to uker, jf. kkl § 25. Uten slik oppfordring gjelder hovedregelen om samtykke 

fra samtlige. Det lempede vedtakskravet gjelder kun i de tilfeller det eksisterer passive 

kreditorer som ikke deltar i avstemningen, og er begrunnet i at disse kreditorene alene ikke 

skal kunne velte forhandlingene.  Dersom forslaget ikke godtas, kan selskapet foreslå et nytt 

forslag eller begjære tvangsakkord. Hvis nemnda finner at det ikke er utsikt til å oppnå 

tvangsakkord, skal det åpnes konkurs etter reglene i konkursloven § 57 nr. 1.  

 

3.3.5.4 Skillet mot utenrettslige rekonstruksjoner 

Hovedskillet mellom lovens frivillige gjeldsordninger og de utenrettslige rekonstruksjoner, er 

selskapets automatiske beskyttelse mot fiendtlige handlinger fra kreditorer og den manglende 

                                                 
87 Wiker (2013) note 25 
88 Wiker (2003) s. 115-116 
89 NOU 1972:20 s. 83 
90 Wiker (2003) s. 113 
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muligheten til forskjellsbehandling ved lovens ordning. Til tross for at alle kreditorer må 

samtykke til planen etter både utenrettslige og frivillige gjeldsordninger, gir det nevnte unntak 

i konkursloven § 25 om ¾ godkjennelse fra kjente kreditorer dersom øvrige holder seg 

passive, litt mer spillerom for løsning ved gjeldsforhandlinger etter loven. Et annet viktig 

aspekt er at det er styret som med alminnelig flertall begjærer gjeldsforhandling, mens 

selskapet i private avtaler hvor det gjennomføres kapitalforhøyelser er avhengig av kvalifisert 

flertall i generalforsamlingen for å gjennomføre rekonstruksjon.  

 

Dersom man inngår en utenrettslig rekonstruksjonsavtale, er et hovedpunkt normalt sett at 

kreditorene ikke kan slå selskapet konkurs så lenge selskapet oppfyller sin del av avtalen. På 

samme måte kan kreditorene ikke inndrive sine krav ved enkeltforfølgning dersom dette er i 

strid med avtalen.91 Hvis gjeldsoppgjøret strekker seg over en lengre periode, er det en rekke 

forhold som må avklares i den utenrettslige avtalen. Det enkleste er å ha en generell 

avtaleklausul om at selskapet til enhver tid må opptre i forståelse med kreditorene. Risikoen er 

imidlertid at kreditorene kan nekte å godta en slik klausul, eller handle i strid med denne. 

Dette er som nevnt en automatisk beskyttelse man får etter lovens ordning. Ved utenrettslige 

forhandlinger utgjør dette kun et avtalebrudd, mens ved frivillig gjeldsordning vil slik 

tvangsinndrivelse være i strid med loven.92 

 

3.3.6 Tvangsakkord 

3.3.6.1 Introduksjon 

Avhandlingens problemstilling skal blant annet vurdere hvorvidt tvangsakkordbestemmelsen 

bør suppleres med mulighet for kapitalforhøyelse ved gjeldskonvertering, slik at nevnte 

kapitalendring kan vedtas til tross for at et mindretall av kreditorene stemmer imot. Slik 

vedtakelse vil forenkle prosessen ved kapitalforhøyelse, og gjøre det lettere for selskapet å få 

ny kapital. Om det er rom for utvidelse av tvangsakkord-bestemmelsen, må vurderes i lys av 

hensiktsmessigheten til nåværende regler om tvangsakkord. 

 

Til forskjell fra frivillig gjeldsordning etter konkursloven § 23, regulerer konkursloven § 30 

uttømmende hva en tvangsakkord kan gå ut på. Forslag om tvangsakkord kan fremsettes av 

selskapet både under lovens første del om gjeldsforhandlinger, og lovens annen del om 

konkurs, jf. kkl §§ 22 og 123. Avhandlingen avgrenses til tvangsakkord under 

gjeldsforhandlinger etter lovens § 30. Dersom akkordforslaget får tilslutning av samtlige 

kreditorer, kalles det en frivillig akkord.93 Det er tvangsakkord dersom retten må stadfeste 

akkordløsningen til tross for at ikke alle kreditorene er enige. Tvangsakkord er også et godt 

                                                 
91 Børresen (2013) s. 36 
92 Børresen (2013) s. 36. 
93 Børresen (2013) s. 63. 



 

33 

 

alternativ i tilfeller hvor ingen kreditorer har protestert, da tvangsakkorden også binder 

ukjente kreditorer. Dette er særlig aktuelt i tilfeller hvor det kan løpe mange garantikrav. 

Tvangsakkord kan altså vedtas uten samtykke fra samtlige kreditorer.94 

 

Bakgrunnen for tvangsakkordinstituttet har vært et ønske om et alternativ som er mer 

økonomisk gunstig enn konkurs, sammen med et ønske om å utkonkurrere de utenrettslige 

rekonstruksjonene.95 Det er lite tvilsomt at en suksessfull tvangsakkord vil medføre et bedre 

økonomisk resultat enn konkurs, men dette hjelper lite når suksessraten er lav. Sett i lys av at 

instituttet heller ikke har utkonkurrert de utenrettslige løsningene, må det kunne argumenteres 

med at formålet bak instituttet ikke har blitt realisert.  

 

3.3.6.2 Tvangsakkordens innhold 

Som nevnt er alternativene for hva en tvangsakkord kan inneholde uttømmende. En 

rekonstruksjonsplan etter konkurslovens § 30 samsvarer i stor grad med bestemmelsen om 

frivillig gjeldsordning. Hovedforskjellen mellom bestemmelsene er at betalingsutsettelse og 

reduksjon av gjelden kan gjennomføres til tross for at ikke alle kreditorer samtykker.  

 

En tvangsakkord kan altså bare inneholde tvungen betalingsutsettelse, prosentvis reduksjon av 

gjelden, avvikling av driften i forbindelse med tvungen gjeldsreduksjon, eller en kombinasjon 

av nevnte løsninger.96 Det er ikke adgang til å foreslå andre finansielle løsninger eller 

alternative forslag til avstemning.97 Bestemmelsen uttømmende art stenger for at selskapet 

kan utarbeide fleksible løsninger som samsvarer med kreditorenes egeninteresse. Den 

manglende fleksibiliteten reduserer sannsynligheten for suksessfull forhandling, til tross for at 

man kan tvinge et mindretall av kreditorer til å akseptere løsningen mot sin vilje. Sett i lys av 

at de utenrettslige rekonstruksjoner inneholder mange ulike og kombinerte alternativ for 

restrukturering, kan det argumenteres for at lovens alternativer ikke innfrir den fleksibiliteten 

en suksessfull rekonstruksjon krever. Bakgrunnen for de få alternativene, er at lovgiver ønsket 

å ha snevre grenser for lettere å forsikre at innholdet i planen er akseptabelt. Samtidig letter 

det begrensede utvalget kontrollmulighetene med rekonstruksjonsplanens rimelighet.98 

Virkningen av den manglende fleksibilitet er at lovens preseptoriske materielle regler kan 

være til hinder for en ellers gunstig og ønskelig ordning.99 

 

                                                 
94 Wiker (2003) s. 135 
95 Huser (1995) s. 137 
96 Wiker (2013) note 32 
97 Wiker (2003) s. 135 
98 Huser (1995) s. 196 
99 Huser (2003) s. 139 
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3.3.6.3 Vern av mindretallskreditorene 

3.3.6.3.1 Krav om minstedividende 

Bakgrunnen for bestemmelsens uttømmende art er at det er nødvendig å ha klare og presise 

regler for hva man kan påtvinge mindretallskreditorene. På bakgrunn av at kreditorene kan 

påtvinges en begrenset dekning i forhold til sitt tilgodehavende, er det et krav til 

minimumsdividende for gjennomføring av tvangsakkord. En tvangsakkord må gå ut på 

betaling av minimum 25 % av de alminnelige kreditorenes tilgodehavender, jf. kkl § 30 annet 

ledd. De prioriterte kreditorer og visse typer fordringer vil være ubundet av akkorden etter kkl 

§ 55, og det er naturligvis ikke et krav om at prosentsatsen gjelder for disse fordringene.100 Et 

annet unntak fra kravet om minstedividende er dersom samtlige kjente kreditorer samtykker 

til å være ubundet av reglene om minimumsdividende, og dersom selskapets insolvens 

skyldes uhell som ikke skyldes selskapet, jf. kkl § 30 fjerde ledd. Det er også antatt at 

enkeltkreditorer kan samtykke i lavere dividende for sitt vedkommende.101 

 

3.3.6.3.2 Likhetsprinsippet og dets unntak 

Ved tvangsakkord gjør det samme likhetsprinsippet seg gjeldende som ved frivillige 

gjeldsordninger etter konkursloven § 23. Utgangspunktet er at tvangsakkorden er bindende for 

alle krav som eksisterte før åpningen av gjeldsforhandlinger, jf. kkl § 55. Unntakene finnes i 

kkl § 30 femte ledd og § 55. Sett bort fra småkravsunntaket, behandles de øvrige unntak i 

punkt 3.3.4. 

 

Sammenlignet med frivillig gjeldsordning, er det en viktig forskjell i småkravsunntaket ved 

tvangsakkord. Unntaket er mer snevert i konkursloven § 30 femte ledd enn i § 23, da det antas 

at det kun er ubetydelige krav som kan dekkes fullt opp. Det er også vanskeligere for et 

selskap å gjennomføre slik utbetaling, da utbetaling krever at samtlige krav dekkes med 

samme andel. Slik utbetaling vil da binde opp mye av selskapets midler.102 Unntaket har 

derfor liten praktisk betydning for mulighetene til å gjennomføre tvangsakkord. 

 

Et ytterligere utslag av likhetsprinsippet for tvangsakkord finnes i lovens § 48 nr. 3. 

Bestemmelsen krever at retten nekter å stadfeste akkorden dersom akkorden ikke gir lik rett 

for alle alminnelige kreditorer som er den er bindende for, forutsatt at disse kreditorene ikke 

har samtykket i å stå tilbake for de øvrige. Som ved unntaket i konkursloven § 23 fjerde ledd 

åpner ikke samtykkemuligheten for at kreditorer kan tilsies særfordeler sammenlignet med 

kreditorfellesskapet for øvrig.  Bestemmelsen er altså et negativt formulert likhetsprinsipp.  

 

                                                 
100 Wiker (2003) s. 135 
101 Huser (1995) s. 198 
102 Wiker (2003) s. 137 
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3.3.6.3.3 Offentliggjøring og avstemningsmøte 

Som nevnt er det tingretten som avgjør om man skal starte forhandlinger om tvangsakkord 

eller om det skal åpnes konkurs etter lovens § 57. Dersom forhandlinger om tvangsakkord 

åpnes, er det avgjørende at dette kunngjøres, tinglyses og registreres etter samme regler som 

konkurs, slik at man kan finne frem til alle kreditorer som tvangsakkorden kan ramme. 

Selskapets akkordforslag skal sendes kreditorene med en uttalelsesfrist, og deres svar kan 

legges til grunn som avstemning over om akkordforslaget er godtatt eller ikke. Alternativt kan 

tingretten bestemme at det skal holdes et avstemningsmøte.103 

 

3.3.6.4 Vedtakskrav 

Tilslutningen som kreves for at akkordforslaget godtas, avhenger av hva forslaget går ut på. 

Vedtakskravene reguleres av konkursloven § 43. Dersom forslaget gir dekning på minst 50 % 

av kreditorenes krav, må minst 3/5 av kreditorene i avstemningen stemme for, regnet både 

etter antallet kreditorer og beløp. Gjelder forslaget dekning mellom 50 % og 25 %, må 

tilslutningen være minst ¾. Gjelder forslaget en likvidasjonsakkord kreves det ¾ flertall i 

begge henseender, med mindre selskapet innestår for at kreditorene får en minstedividende på 

50 % eller mer. I sistnevnte tilfeller er 3/5 flertall nok, jf. kkl § 43 tredje ledd. For dekning 

under 25 %, må samtlige kreditorer stemme for, med mindre insolvensen skyldes et uhell etter 

kkl § 30. På bakgrunn av positiv avstemning, avgjør retten om tvangsakkorden skal stadfestes, 

jf. kkl § 46. 

 

3.3.6.5 Rettens stadfestelse av tvangsakkorden 

Et annet vern mindretallskreditorene nyter, er kravet om at retten må stadfeste 

tvangsakkorden. Retten er etter konkursloven § 48 pliktig til å nekte stadfestelse av akkorden 

dersom reglene om fremgangsmåten ikke har vært overholdt, og dette har hatt avgjørende 

betydning for akkordvedtakelsen. Det samme gjelder dersom akkordforslaget gjelder betaling 

av mindre enn foreskrevede minstedividende, eller det ikke er vedtatt med nødvendig flertall. 

Dersom akkorden ikke gir lik rett for alle kreditorer, forutsatt at det ikke er samtykke til dette, 

skal den nektes. Videre skal akkorden nektes dersom den er brakt i stand ved at en kreditor 

har blitt begunstiget eller fått løfte om dette, eller når det påvises at akkorden ikke stemmer 

med kreditorenes felles interesser, og dette ikke var meddelt kreditorene før avstemningen. 

Den manglende informasjonen må imidlertid ha hatt avgjørende innflytelse på utfallet av 

avstemningen.  

 

Retten kan nekte å stadfeste akkorden dersom selskapet vegrer seg for å gi nødvendige 

opplysninger eller uteblir fra viktige møter. Stadfestelse kan også nektes dersom det finnes 
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godtgjort at selskapet har gjort seg skyldig i straffbare forhold i forbindelse med økonomisk 

virksomhet de siste tre årene før åpning av gjeldsforhandling. Det samme gjelder dersom 

forretningsfører eller styremedlem har gjort seg skyldig i det samme til selskapets fordel eller 

på selskapets vegne, jf. kkl § 49.  

 

Etter begjæring fra gjeldsnemnda eller kreditor som blir bundet av akkorden, kan retten nekte 

stadfestelse når akkorden er brakt i stand gjennom at en kreditor har blitt begunstiget eller fått 

løfte om dette, og når akkorden ikke stemmer med kreditorenes felles interesser, jf. kkl § 50. 

 

3.3.7 Konkurs 

3.3.7.1 Konkursåpningen 

Konkurs kan åpnes av selskapet og etter begjæring fra kreditor. Dersom det bevises at 

selskapet er insolvent, skal selskapet tas under konkursbehandling, jf. kkl § 60. Avhandlingen 

fokuserer på gjeldsforhandlinger, og det er derfor ekstra relevant at mislykkede 

gjeldsforhandlinger kan medføre at selskapet tas under konkursbehandling dersom vilkårene i 

konkursloven § 57 er innfridd. Det samme gjelder dersom selskapet grovt eller gjentatte 

ganger handler mot sine plikter i forbindelse med tvangsakkord, jf. kkl § 65.104 

 

Mislykkede gjeldsforhandlinger leder nesten alltid til konkurs. Det er kun dersom alle kjente 

kreditorer gir skriftlig samtykke at gjeldsforhandlinger kan innstilles uten konkurs, jf. kkl § 

56.105 Etter en mislykket gjeldsforhandling kan konkurs åpnes til tross for at selskapet ikke er 

insolvent, noe som begrunnes i at selskapet har forspilt lovens alternativ til å snu om på sine 

økonomiske problemer, jf. kkl § 57.  

 

Ved åpning av konkurs i et aksje- eller allmennaksjeselskap, er det kun den juridiske personen 

som går konkurs. Den selskapsrettslige ansvarsbegrensningen i aksje- og allmennaksjeloven 

medfører et skille mellom privat formue og selskapets formue. Det er styret som må oppfylle 

skyldnerens forpliktelser etter konkurslovgivningen, jf. asl/asal § 6-18. Utgangspunktet ved 

konkurs er at gjelden ikke saneres slik som ved gjeldsforhandlinger etter lovens første 

kapittel. Realiteten er imidlertid at virkningen blir den samme dersom selskapet slettes fra 

Foretaksregisteret etter avslutning av bobehandlingen.106 Aksjonærene har derfor ikke ansvar 

for den gjeld som ikke dekkes av likvideringen. Kreditor må akseptere eventuelle tap som 

oppstår. 

 

                                                 
104 Børresen (2013) s. 80, punkt 6.6 
105 Nazarian (2012) s. 38  
106 Nazarian (2012) s. 53 
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Etter konkurslovens § 119 kan boet fortsette selskapets næringsvirksomhet. Dette vil skje for 

boets regning og i boets navn. Dette er altså det eneste alternativ til videreføring av 

virksomhet etter at gjeldsforhandlingsmulighetene er forspilt. En slik videreføring av 

selskapets virksomhet vil som regel bare skje dersom det er sannsynlig at det vil unngå 

skadevirkninger for boet eller at det gjennom videreføring kan oppnås gunstigere realisasjon 

av boets eiendeler, jf. kkl § 119 annet ledd. Et praktisk eksempel er dersom videre drift gjør at 

selskapet kan selges som et "going concern" hvor det oppnås bedre priser ved samlet 

realisasjon enn ved at selskapets eiendeler selges stykkvis. Et slikt salg forutsetter ofte at de 

fleste ansatte er med i kjøpet, slik at boet får realisert den goodwill som er i selskapet og som 

har betydning for selskapets verdsettelse. Hvorvidt driften bør fortsette beror også på om 

hensynet til de berørte arbeidstakere eller andre samfunnsinteresser taler for dette, og boet får 

sikkerhet for at videre drift ikke reduserer dekningsmulighetene, jf. kkl § 119 annet ledd.107 

 

3.3.7.2 Konkursens virkning for selskapets kreditorer 

Hvilken dekning en kreditor får ved konkurs, beror blant annet på selskapets økonomiske 

stilling og kreditorens prioritet etter loven. Kreditorene deles inn i grupper etter hvor sterkt de 

står i forhold til boet og i konkurransen kreditorene imellom om boets midler. Det finnes tre 

hovedgrupper av krav, herunder separatistkrav, massekrav og dividendekrav.108 

Utgangspunktet er at kreditorene skal likebehandles innenfor disse gruppene, men unntak gjør 

at også her kan kreditorene stilles ulikt. 

 

Separatiskravene skal dekkes først. Dette gjelder kreditorer som har sikret seg fortrinnsrett til 

bestemte formuesgoder i boet. Til separatistkravene regnes ikke bare utleveringskrav, men 

også krav hvor kreditor har sikret seg fortrinnsrett til bestemte formuesgoder i form av pant og 

motregningsrett. Kreditorer med full sikkerhet for sitt krav har andre prosessuelle og 

materielle rettigheter enn det de usikrede kreditorer har, og kommer derfor først i 

prioritetsrekken ved konkurs.109 Deretter skal massekravene dekkes. Massekrav er krav boet 

har stiftet eller som boet av andre grunner har særlig ansvar for å dekke, jf. dekningsloven110 § 

9-2.111 

 

Dersom separatistkravene og massekravene har fått full dekning, skal resten av midlene 

fordeles på dividendekravene. Dette er de vanlige konkurskravene som stammer fra selskapet. 

Dividendekravene skal ha forholdsmessig dekning etter sin prioritet, og disse deles inn i fire 

                                                 
107 Wiker (2003) s. 455 
108 Børresen (2013) s. 148 
109 Nazarian (2012) s. 44 
110 Lov 8 juni 1984 nr. 59 Lov om fordringshavernes dekningsrett (dekningsloven) 
111 Børresen (2013) s. 148 
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grupper, herunder krav med første prioritet, krav med annen prioritet, uprioriterte krav og 

etterprioriterte krav. Prioritetsreglene medfører at det ikke går noe til etterfølgende gruppe før 

alle i foregående gruppe har fått full dekning. Dette er waterfall-effekten. Dersom det ikke er 

nok midler i boet til å dekke samtlige krav med lik prioritet, skal midlene som hovedregel 

fordeles likt på disse kravene. Likhetsprinsippet innebærer her at kreditorene innad i en klasse 

behandles likt, men at krav over forskjellige klasser kan behandles ulikt. Det kan 

argumenteres for at lovens system tillater en saklig forskjellsbehandling av kreditorene.112 

 

Realiteten ved konkurs er som oftest at de usikrede kreditorene får lite eller ingen dekning, til 

tross for at kravenes kroneverdi skulle tilsi dette. Følgene av at et selskap med begrenset 

ansvar går konkurs, er at kravenes reelle verdi ikke samsvarer med dets kroneverdi, slik at 

kreditorene må nøye seg med det lille de får. Dette setter behovet for gode 

gjeldsforhandlingsregler på spissen, da kreditorene i alminnelighet vil tjene på at et selskap 

snur om på sin økonomiske situasjon til det bedre. 

 

4 Komparativt perspektiv på gjeldsforhandlinger 

4.1 Innledning 

Ved vurderingen av om gjeldende norsk rett bør endres, er det viktig å se hen til andre lands 

insolvensrett og hvorvidt denne fungerer i større eller mindre grad enn i Norge. Ved 

redegjørelsen av andre lands rett, vil fokuset være på regler som har relevans for 

avhandlingens problemstilling. Det legges derfor vekt på hvorvidt rekonstruksjonsplanen 

tillater kapitalforhøyelse ved gjeldskonvertering, hvordan likhetsprinsippet gir seg utslag i 

landets regler og hvilke vedtakskrav som gjelder for både kreditorer og aksjonærer ved 

vedtakelse av rekonstruksjonsplanen.  

 

Det ses først på UNCITRALs retningslinjer vedrørende medlemsstatenes insolvensrett for å gi 

et grunnlag til den øvrige komparative vurderingen. UNCITRAL illustrerer hvordan FNs 

insolvenseksperter mener rettstilstanden bør være, og er derfor et viktig bakteppe for 

vurderingen av hva som er en ideell insolvensrettslig tilstand. Deretter behandles 

insolvensretten i USA, Tyskland, England og Canada. Det vil deretter ses til Sverige og 

Danmark hvis rettstilstand er særlig relevant da de nordiske landene generelt streber mot 

likhet innad i konkurslovgivningen. 

 

                                                 
112 Børresen (2013) s. 149, Nazarian (2012) s. 46 
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4.2 UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law (United Nations 

Commission on International Trade Law) 

United Nations Commissions on International Trade Law ("UNCITRAL") er et FN-organ 

med formål om å fremme harmonisering av medlemsstatenes handelsrett.113 UNCITRALs 

Legislative Guide on Insolvency ("Retningslinjene") siktemål er å redegjøre for 

hovedformålene og prinsippene som bør reflekteres i medlemslandenes insolvenslover, og 

skal utgjøre et referanseverktøy for statene ved utforming og endring av lovene. Norge er 

medlem av FN og det bør derfor kunne argumenteres for at deres retningslinjer bør ha 

betydning ved utformingen av norsk insolvensrett. Som nevnt er det videre fokuset på 

likhetsprinsippet, vedtakskrav og om kapitalforhøyelse ved gjeldskonvertering bør være et 

element i rekonstruksjon.  

 

Retningslinjene viser til at rekonstruksjoner bør ha som formål å tillate selskap å overkomme 

sine finansielle problemer, dersom det er rimelig å anta at selskapet kan overleve og derfor 

skape større verdier enn det som løses ut ved konkurs. Det understrekes at rekonstruksjon 

generelt vil bli foretrukket av kreditorer dersom resultatet av prosessen øker verdien av deres 

krav sammenlignet med utfallet av konkurs.114 

 

Videre omtales likhetsprinsippet som en sikkerhet for at kreditorer med like rettigheter skal 

behandles rettferdig. Rettferdighet forutsetter at de får dekningsmuligheter i samsvar med 

deres relative posisjon og interesser, men innebærer ikke at alle kreditorer må behandles likt, 

ei heller få like dekningsmuligheter. Retningslinjene understreker at klassifisering av 

kreditorer kan være gunstig, da differensiering av kreditorer ut i fra deres interesser ofte er 

avgjørende for at en rekonstruksjonsplan skal være gjennomførbar fra selskapets side. En 

beskyttelse for kreditorene kan være en mulighet til å angripe planen dersom de ikke har blitt 

behandlet "in a fair and equitable manner."115  

 

Vedrørende vedtakelse av rekonstruksjonsplanen er det forutsatt at et mindretall av kreditorer 

kan bli bundet av planen, så lenge resultatet av rekonstruksjonen gir mindretallskreditorene 

minst like mye som de ville fått under konkursbehandling. Retningslinjene anerkjenner at 

behandlingen av kreditorene og aksjonærene må ses samlet, særlig når rekonstruksjonsplanen 

innebærer endringer i aksjekapitalen.116 Retningslinjene uttaler at landene ikke bør ha 

lovregler som vanskeliggjør konvertering av gjeld til aksjekapital, da slik gjeldskonvertering 

                                                 
113 NOU 2001: 33 s. 49 
114 UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law, Parts One and Two (2004) s. 27 
115 UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law, Parts One and Two (2004) s. 218 
116 UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law, Parts One and Two (2004) s. 218 og 223-223  
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ofte er en viktig kilde til økt kapital for selskapet. Det avgjørende anses å være at kreditorene 

får minst like mye som ved en konkurs.117 

 

4.3 USA 

De amerikanske regler om gjeldsforhandling og konkurs er i The United States Bankruptcy 

Code ("USBC").118 Loven har fem ulike fremgangsmåter for håndtering av økonomiske 

problemer. Redegjørelsen avgrenses til lovens Chapter 11 som er USBC's regler om 

rekonstruksjon.  

 

Formålet til USBC Chapter 11 er å tilrettelegge for at selskaper kan fortsette sin virksomhet, 

og få en ny start etter rekonstruksjonen er gjennomført. Dette understrekes i en avgjørelse fra 

amerikansk høyesterett hvor det sies at lovens formål er av både privat og offentlig interesse, 

da det gir den ærlige men uheldige debitor en ny mulighet til å lykkes, uten å måtte håndtere 

presset og den negative effekten av tidligere gjeld.119 

 

Reglene i Chapter 11 kommer først til anvendelse når det begjæres åpnet 

rekonstruksjonsforhandling. Til forskjell fra norsk rett, kan både selskapet og dets kreditorer 

begjære rekonstruksjonsforhandling, jf. USBC §§ 1121 (a) og 303. Forskjellen mellom 

frivillig begjæring fra selskapet og ufrivillig begjæring fra kreditorene, er at det oppstilles 

vilkår om blant annet insolvens for at kreditorene kan tvinge selskapet inn i 

gjeldsforhandlinger. Selskapet kan imidlertid begjære gjeldsforhandlinger til tross for at det 

ikke er insolvent. Begjæringsadgangen gir selskapene en mulighet til å søke økonomisk 

løsning før deres problemer blir overbærende. Fra begjæringen er inngitt får selskapet 

beskyttelse fra sine kreditorer, såkalt "automatic stay". Selskapet beholder også rådighet 

("debtor in possession") over sin forretning og formuesforhold, med mindre det blir utnevnt 

en "trustee" etter USBC § 1107 (a). Oppnevnelsen av "trustee" skjer i svært få saker, men når 

det blir oppnevnt har vedkommende en viktig rolle i å overvåke selskapet under 

rekonstruksjonen.120 

 

En rekonstruksjonsplan etter Chapter 11 er i prinsippet basert på alminnelige forhandlinger 

mellom partene.121 Utgangspunktet for forhandlingene er selskapets situasjon og hva 

kreditorene er villige til å akseptere. Dette medfører at det store flertall av rekonstruksjoner 

innebærer nedskriving av gammel aksjekapital og at tidligere kreditorer blir aksjonærer 

                                                 
117 Høringsnotat: Utredning av Leif Villars-Dahl (2016) s. 53 
118 United States Code: Title 11 – Bankruptcy 

119 292 U.S 234 (1934) Local Loan Co. v. Hunt  
120 United States Courts [sitert 04.07.2016] 
121 Hillestad (2007) s. 20 
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gjennom en kapitalforhøyelse ved gjeldskonvertering, eller ved at eksisterende aksjonærer 

skyter inn frisk aksjekapital. Under vedtakelsen av en rekonstruksjonsplan etter Chapter 11 

kan det vedtas kapitalforhøyelse ved konvertering av gjeld til aksjekapital, og dette kan 

gjennomføres uten et separat vedtak fra selskapets generalforsamling. I vedtaksprosessen 

klassifiseres aksjonærene som interessenter, jf. USBC § 502. Vedtakelse av kapitalforhøyelse 

vil derfor kunne skje uavhengig av et generalforsamlingsvedtak, noe som skyldes det 

amerikanske prinsippet om absolutt prioritet. Prinsippet om absolutt prioritet innebærer at 

kreditorenes krav av alle slag går foran eiernes krav på aksjekapital.122 

 

Til forskjell fra norsk rett er det adgang til å differensiere kreditorene i forhandlinger etter 

Chapter 11. Dette gjøres ved at kreditorene deles inn i ulike klasser, hvor det kan tilbys ulike 

løsninger for de ulike klassene. Klassene blir fordelt ut i fra deres likhet, hvor det avgjørende 

er om kreditorene innad i gruppen har like interesser, jf. USBC § 1122 (a). Hovedregelen 

innad i de ulike klassene, er at kreditorene skal behandles likt, jf. USBC § 1123 (a)(4). På 

samme måte som i norsk rett, krever likebehandlingskravet at alle kreditorer skal gis like 

dekningsmuligheter. Det er ikke nødvendig at hver kreditor får nøyaktig lik dekning. 

Kreditorene kan, som i norsk rett, akseptere å stå tilbake for de øvrige kreditorene i samme 

klasse, og derfor utvide adgangen til forskjellsbehandling, jf. USBC § 1123 (a)(4). I USA 

anvendes også doktrinen om "critical vendors". Dette er en prejudikatslære som medfører at 

selskapet ved inngåelsen av gjeldsforhandlinger kan lage en liste over handelskreditorer som 

anses for uunnværlige for selskapets videre drift. Kreditorene som er på denne listen får sine 

krav betalt løpende og fullt ut. Det faktum at en handelskreditor anses uunnværlig betyr at 

deres leveranse av varer og tjenester må være avgjørende for selskapets kapasitet til å 

gjennomføre en rekonstruksjon. Kompetansen til å betale disse handelskreditorene utledes av 

USBC § 105 (a) som gir retten adgang til å "issue any order, process, or judgment that is nec-

essary […] to carry out the provisions of this title".123  

 

Amerikansk rett inkluderer aksjonærene på lik linje med kreditorene under 

rekonstruksjonsplanen, slik at aksjonærene anses som en kreditor eller interessentklasse som 

skal stemme over vedtakelsen, jf. USBC § 1126 (2), jf. § 502 (a). Dette medfører at endringer 

i vedtektene som følge av forhandlingene kan gjøres som en del av rekonstruksjonsplanen, og 

anses gjennomført ved slutningskjennelsen fra retten.124 Dette skiller seg fra norsk rett, hvor 

aksjonærene anses uberørt av tvangsakkorden. 

 

                                                 
122 Høringsnotat: Utredning av Leif Villars-Dahl (2016) s. 54 
123 K&LNG Alert (2006) 
124 Hillestad (2007) s. 19 
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For at rekonstruksjonsplanen skal vedtas, kreves det i utgangspunktet at flertallet i antall 

kreditorer med godkjente krav og 2/3 av beløpet til disse i hver enkelt klasse godtar planen, jf. 

USBC § 1126 (c). Hensikten med dobbeltkrav ved vedtakelse er å sikre at utfallet ikke 

avgjøres av et stort antall kreditorer som kun innehar små krav, og heller ikke få kreditorer 

med store krav. Det er bare kreditorene som blir berørt av rekonstruksjonsplanen som kan 

stemme, jf. USBC § 1126 (a) og (f). Dersom en kreditorklasse ikke mottar noe etter planen 

slipper de å stemme. Det blir da antatt at de stemmer imot planen, jf. USBC § 1126 (g). 

Planen kan bli godkjent av retten til tross for at ikke alle kreditorklasser godkjenner planen. 

En slik vedtakelse kalles en "cram down", og kan medføre at en rekonstruksjonsplan godtas til 

tross for at aksjonærene som interesseklasse stemmer mot planen. Vilkårene for slik 

godkjenning til ugunst for kreditorklasser er at minst en klasse har godkjent planen, at retten 

finner at planen er til kreditorfellesskapets beste, at den ikke diskriminerer noen gruppe 

urimelig, og anses som "fair and equitable", jf. USBC § 1129 (b)(1).125 

 

Det er ikke samme krav til minstedividende i amerikansk rett som i norsk rett. De nedstemte 

kreditorene er imidlertid beskyttet av kravet om at enhver nedstemt kreditor har krav på 

dekning som minimum tilsvarer det kreditoren ville fått ved konkursavvikling etter USBC, 

Chapter 7. Dette vilkåret gjelder ikke dersom retten bestemmer at det skal gjennomføres en 

"cram down".  

 

4.4 Tyskland 

I Tyskland reguleres rekonstruksjon av Insolvenzordnung126 ("InsO"). Til forskjell fra både 

norsk og amerikansk rett, er det retten som avgjør om det skal gjennomføres en tradisjonell 

konkursbehandling eller egenforvaltning med tanke på rekonstruksjon (Eigenverwaltung). 

Egenforvaltning har mye til felles med det amerikanske Chapter 11, og ved åpnet 

egenforvaltning får selskapet en tilsynsmann som skal vurdere selskapets økonomiske stilling 

og overvåke dens drift. Den tyske loven har som formål å gi selskaper en ordning til å 

videreføre selskapets drift, slik at selskap som driver forsvarlig virksomhet skal få muligheten 

til å nedskrive tidligere gjeld, jf. InsO § 1.  

 

Både selskapet selv og dets kreditorer kan begjære gjeldsforhandlinger etter tysk lov. 

Kreditorene må imidlertid innfri visse vilkår for å utsette selskapet for gjeldsforhandlinger, og 

det er konkursretten som avgjør om vilkårene er innfridd, jf. InsO §§ 13 og 14. Illikviditet 

anses som den generelle grunnen til å åpne gjeldsforhandlinger, men også nært forestående 

                                                 
125 Høringsnotat: Utredning av Leif Villars-Dahl (2016) s. 15 
126 Insolvenzordnung vom 5. Oktober 1994 (BGBl. I S. 2866), die zuletzt durch Artikel 16 des Gesetzes vom 20. 

November 2015 (BGBl. I S. 2010) geändert worden ist 
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illikviditet og insuffisiens kan være tilstrekkelig årsak til å åpne gjeldsforhandlinger, jf. InsO 

§§ 16 – 19.  

 

En rekonstruksjonsplan etter "Insolvenzordnung" har vide rammer å forholde seg til, og loven 

tillater at planen inneholder en kapitalforhøyelse gjennom gjeldskonvertering for kreditorene. 

På samme måte som etter Chapter 11 blir aksjonærene behandlet som en klasse av 

interessenter når rekonstruksjonsplanen medfører endringer i egenkapitalen.127  

 

Også i Tyskland blir kreditorene delt opp i grupper, men klassifiseringen ligner mer på de 

norske prioritetsreglene, jf. InsO § 222. Likebehandlingsprinsippet gjelder slik at alle 

kreditorer innenfor hver gruppe skal få tilbud om like rettigheter, jf. § 226. Kreditorene kan 

imidlertid godta å bli behandlet annerledes enn de øvrige.  

 

En rekonstruksjonsplan vedtas dersom det i hver klasse foreligger alminnelig flertall for 

planen både i antall og beløp. Dersom flertallet av klassene har stemt for planen, kan en klasse 

som har stemt mot, påtvinges gjennomføring. Dette kalles "Obstruktionsverbot" og medfører 

at retten kan påtvinge aksjonærene en kapitalforhøyelse mot deres vilje dersom klassen som 

stemte imot planen kommer bedre ut ved rekonstruksjon enn ved konkurs. Retten må 

godkjenne rekonstruksjonsplanen, men en kreditor kan kreve en plan underkjent dersom det er 

sannsynliggjort at vedkommende ved planen blir stilt dårligere enn ved konkurs.128 

 

4.5 England  

I England er gjeldskonvertering et av de vanligste element i en rekonstruksjon, og 

gjeldskonvertering kan gjennomføres både i form av Company Voluntary Arrangement 

("CVA") og Scheme of Arrangement ("SoA").129 CVA er underhåndsakkord for selskaper, 

hvor det kan inngås bindende avtale mellom selskapet og dets usikrede kreditorer, slik at 

gjelden akkorderes. Scheme of Arrangement gjennomføres i samsvar med reglene i The 

Companies Act (2006), Part 26.130 

 

CVA lar selskapets ledelse beholde rådigheten over eiendeler og bedrift, men gir ikke 

selskapet vern mot kreditorenes begjæring av tvangsfullbyrdelse eller konkurs. En CVA blir 

bindende for kreditorene dersom rekonstruksjonsplanen får samtykke av kreditorer som 

representerer minst 50 % i antall og 75 % i beløp, og deriblant må minst halvparten av 

kreditorene være uavhengige av selskapet. CVA deler ikke kreditorene inn i klasser. 

                                                 
127 Høringsnotat: Utredning av Leif Villars-Dahl (2016) s. 19 
128 Høringsnotat: Utredning av Leif Villars-Dahl (2016) s. 19 
129 Høringsnotat: Utredning av Leif Villars-Dahl (2016) s. 54 
130 Companies Act 2006 c. 46 
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Kreditorer som har sikkerhet, pant eller annen fortrinnsrett bindes ikke uten samtykke til 

dette. En vedtatt CVA blir bindende også for aksjonærene, og for alle kreditorer som var 

stemmeberettigede, uavhengig om de faktisk stemte.131 

 

SoA reguleres av The Companies Act, Part 26. Heller ikke etter denne fremgangsmåten blir 

selskapet vernet mot sine kreditorer i rekonstruksjonsprosessen. En rekonstruksjonsplan etter 

SoA kan omfatte mer enn akkord av gjelden, og kan inneholde blant annet avtaler med både 

kreditorer og aksjonærer. Kreditorene blir inndelt i klasser, der det er forutsatt at kreditorene i 

hver klasse har samme interesser. Vedtakelse av planen gjøres ved kvalifisert flertall i hver 

enkelt klasse, herunder krav som representerer minst 75 % av gjelden og 50 % av kreditorene 

i antall av de som deltar i avstemningen. En SoA-rekonstruksjonsplan må godkjennes av 

retten, og først når den er registrert i selskapsregisteret blir den bindende for både kreditorer 

og selskap.132  

 

Rekonstruksjon som medfører kapitalforhøyelse grunnet gjeldskonvertering må både etter 

CVA og SoA ha aksjonærenes samtykke. Det er tilstrekkelig med alminnelig flertall for at 

samtykke skal foreligge.133 Vetoretten til aksjonærene er altså mindre enn etter norsk rett, 

hvor det må foreligge kvalifisert flertall (se begrepsavklaring i punkt 1.3.2).  

 

4.6 Canada 

Canadas insolvensrett har undergått endringer de siste tiårene, og er nå regulert av Bankruptcy 

and Insolvency Act134 ("BIA") og Companies’ Creditors Arrangement Act135 («CCAA»). 

Sistnevnte er en spesialisert lovgivning som skal veilede større selskaper under reorganisering 

gjennom en «debtor-in-posession»-prosess slik som Chapter 11 i USA har.136 CCAA brukes 

som regel for de største selskapene, mens BIA ofte anvendes ovenfor mindre bedrifter. Dette 

gjenspeiles ved at selskapet må ha en gjeld på minst 5 million Canadiske dollar for å undergå 

behandling etter CCAA, jf. CCAA § 3 (1). For avhandlingens formål anses det mer treffende 

å ha fokus på store selskaper. Redegjørelsen vil derfor ta utgangspunkt i rekonstruksjon etter 

CCAA. 

 

Ved rekonstruksjonsforhandlinger etter CCAA beholder selskapet rådigheten over virksomhet 

og eiendeler. Selskapet får også beskyttelse for fiendtlige tiltak fra kreditorene i 30 dager, 

                                                 
131 Høringsnotat: Utredning av Leif Villars-Dahl (2016) s. 17 
132 Høringsnotat: Utredning av Leif Villars-Dahl (2016) s. 18 
133 Høringsnotat: Utredning av Leif Villars-Dahl (2016) s. 54 
134 Canada Bankruptcy and Insolvency Act (R.S.C., 1985, c. B-3) 
135 Companies’ Creditors Arrangement Act (R.S.C., 1985, c. C-36) 
136 McMillan bulletin (2011) s. 2 -3  
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men beskyttelsen utvides dersom selskapet godtgjør at det foregår forhandlinger i god tro om 

en gjennomførbar rekonstruksjonsplan, jf. CCAA § 11.02. Ved inngangen av 

rekonstruksjonsforhandlingene vil retten utnevne en "monitor" som skal spille en 

overvåkende og rådgivende rolle under forhandlingene, jf. CCAA § 23 (1). Den overvåkende 

rollen sørger for at kreditorenes interesser ivaretas under forhandlingene.137  

 

Innen CCAA blir kreditorene inndelt i klasser ut i fra kravenes likhet. Også her er 

likhetsprinsippet begrenset til å gjelde innenfor de ulike klassene og deres 

dekningsmuligheter, jf. CCAA § 22 (1)(2). Rekonstruksjonsplanen kan derfor tilby ulike 

løsninger til ulike kreditorklasser, men innad i klassene må kreditorene behandles likt.  

 

Et viktig unntak fra likebehandlingsprinsippet er i CCAA § 11.4 som tillater en 

differensiering av handelskreditorene. Dersom en handelskreditor leverer varer eller tjenester 

som anses kritiske for den videre driften av selskapet, kan retten erklære denne kreditoren for 

en "critical supplier". Handelskreditoren får sikret sine krav i selskapets eiendeler, noe som 

gir vedkommende insentiv til fortsatt leveranse. Retten må i denne sammenheng varsle øvrige 

sikrede kreditorer som sannsynligvis blir påvirket ved at handelskreditoren får prioritet foran 

deres sikkerhetsrett.138  

 

Før bestemmelsen om "critical supplier" ble innlemmet i loven i 2009, var det nærmest 

ulovfestet rett at retten kunne gi selskapene autorisasjon til å betale ut slike kreditorer i 

forkant av rekonstruksjonsforhandlingene, istedenfor å gi sikkerhetsretter. En rett til å betale 

ut handelskreditorene vil være mer gunstig for selskapet, da det kan holde kortene tett til 

brystet vedrørende egne betalingsproblem, og unngå risikoen for at handelskreditoren slutter å 

levere i frykt for manglende betaling. En avgjørelse i Ontario Court of Justice har uttalt at den 

nye bestemmelsen ikke tilsidesetter rettens adgang til å autorisere slike utbetalinger til 

handelskreditorer som er avgjørende for selskapets drift, når videre levering ikke kan 

garanteres uten utbetaling.139 

 

Rekonstruksjonsplanen kan innebære en kapitalforhøyelse ved gjeldskonvertering, men dette 

krever i utgangspunktet kvalifisert flertall på generalforsamlingen, jf. Canada Business 

Corporations Act140 ("CBCA") § 173 (1)(f), jf. CBCA § 2 (1). Det er imidlertid antatt at det er 

adgang til å samordne aksjonærenes vedtakelse av kapitalforhøyelsen uten at det holdes møte 

i generalforsamlingen, dersom retten beordrer dette som en del av rekonstruksjonsplanen etter 

                                                 
137 McMillan bulletin (2011) s.3, Rogers s.5 
138 Rogers [sitert 04.07.2016] 

139 2012 ONSC 4546 Northstar Aerospace, Inc., Avsnitt 11 
140  Canada Business Corporations Act (R.S.C., 1985, c. C-44) 
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CCAA.141 Hvorvidt dette gjøres i praksis er usikkert. Dersom man tar utgangspunkt i at 

aksjonærene må godta kapitalforhøyelse på generalforsamlingen, er forskjellen fra norske 

vedtakskrav dermed at man ovenfor kreditorene kan bestemme gjeldskonvertering til tross for 

at et mindretall motsetter seg det. Ovenfor aksjonærene er rettstilstanden den samme.  

 

For at rekonstruksjonsplanen skal godtas, kreves alminnelig flertall i antall og 2/3 flertall som 

representerer kravenes totale beløp, jf. CCAA § 6 (1). Til forskjell fra Chapter 11 er det ikke 

mulig med en "cram down". Hver klasse må derfor innfri stemmekravene for at retten skal 

vurdere godkjennelse av planen. Planen må godtas av retten før den er bindende for alle 

kreditorene. Et krav for at retten skal godta planen er at kreditorene får minst det beløp de 

ville fått under konkursbehandling. Selskapet går ikke direkte til konkursbehandling dersom 

forhandlingene under CCAA er mislykkede. Realiteten er imidlertid ofte slik at selskapet 

likvideres på samme måte.142 

 

4.7 Sverige 

I Sverige er det lag om företagsrekonstruktion143 ("FrekL") som regulerer selskapers 

rekonstruksjon. Formålet med rekonstruksjon etter svensk rett er å vurdere om det er 

forsvarlig å fortsette virksomhet i selskapet, og i tilfelle på hvilken måte dette kan gjøres for å 

gi selskapet best mulig utsikter for videre drift. Det vurderes også om selskapet kan forhandle 

med sine kreditorer om akkord.144 Den svenske loven er tilnærmet lik de norske reglene, noe 

som også gjenspeiles i antallet rekonstruksjoner som lykkes etter loven. Mellom 2008-2012 

var kun 18 % av alle restruktureringer vellykket i Sverige, sammenlignet med Norges 

statistikk på 19 % vellykkede rekonstruksjoner de siste ti årene.145 

 

Etter svensk rett kan både selskap og kreditorer begjære rekonstruksjon dersom selskapet er 

illikvid, jf. FrekL §§ 1 og 6. Dersom det er kreditorene som fremsetter begjæring, er åpning 

av rekonstruksjonsbehandling forutsatt av samtykke fra selskapet. En slik mulighet for 

kreditorene til å initiere forhandlinger er viktig, da det er en generell tendens at selskaper 

forstår det økonomiske alvor når det er for sent. Under rekonstruksjonsbehandlingen utnevnes 

en rekonstruktør, som innen tre måneder skal fremlegge en plan som inneholder forslag til 

hvordan selskapets finansielle situasjon skal løses. Rekonstruktøren er gjerne en advokat med 

god erfaring med insolvens. Under behandlingen blir selskapet beskyttet mot at kreditorene 

åpner konkurs eller utsetter selskapet for annen tvangsfullbyrdelse av krav, med mindre 

                                                 
141 McMillan (2011) s. 8 
142 Casgrain (2011)  
143 Lag (1996:764) om företagsrekonstruktion 
144 SOU 2010:2 s.42 
145 Høringsnotat: Utredning av Leif Villars-Dahl (2016) s. 30 
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kreditor får samtykke av retten om å ta rimelige tiltak for beskyttelse, jf. FrekL §§ 17 og 18. 

På samme måte som i Norge, beholder selskapet rådigheten over selskapet og dets eiendeler, 

men plikter å samrå seg med rekonstruktøren om den løpende forvaltning av selskapet.  

 

Rekonstruksjonsplanen skal inneholde forslag til hvordan selskapets økonomiske situasjon 

skal løses, noe som kan tilpasses det enkelte tilfelle. Det eksisterer ikke nærmere 

bestemmelser om innholdet i planen. Dersom det skal gjennomføres en kapitalforhøyelse ved 

gjeldskonvertering kreves det at kapitalendringen får kvalifisert flertall på 

generalforsamlingen. Svensk rett, som norsk, har derfor ikke regler som forenkler 

fremgangsmåten til konvertering av gjeld til egenkapital, og ser ikke aksjonærene og 

kreditorene i sammenheng under loven på dette området.  

 

I likhet med norsk rett, kan det foretas akkord som en del av rekonstruksjonsplanen. Det er da 

et utgangspunkt om minst 25 % dividende til uprioriterte kreditorer, men unntak kan gjøres 

når det finnes særskilte grunner for lavere prosentandel. Likhetsprinsippet ovenfor kreditorer 

står sterkt, slik at alle kreditorer skal bli tilbudt like muligheter til dekning, jf. FrekL kapittel 

3, § 2. Også i Sverige er vedtakskravene avhengig av dividendeprosenten, og med minst 50 % 

dividende er det tilstrekkelig med flertall på 3/5 av kreditorene i antall og beløp. Dersom det 

skal utbetales lavere dividende må planen vedtas med hele ¾ flertall i antall og beløp, jf. 

FrekL kapittel 3, § 4.  Det er retten som beslutter rekonstruksjonsbehandlingen for avsluttet, 

og når dette er gjort iverksettes planen umiddelbart.  

 

4.8 Danmark 

Den danske konkursloven avsnitt 1A146 ("KL") gjelder rekonstruksjon av selskaper. Loven ble 

endret i 2011. Formålet med endringene var å tilby selskaper et alternativ til konkurs, hvor 

man kan videreføre virksomheten istedenfor å likvidere selskapet. Siktemålet er at loven skal 

effektivt støtte opp om de bestrebelser som blir gjort for å videreføre virksomheter som er 

levedyktige, samtidig som kreditorenes interesser ivaretas. Et viktig mål er at selskapet skal 

kunne fortsette virksomheten under rekonstruksjonen, da dette er en fordel for både selskapet 

og kreditorene. Dette vil samtidig bidra til å bevare både produksjon og arbeidsplasser.147 

 

Etter KL § 11 kan både selskapet og kreditorene begjære rekonstruksjonsbehandling dersom 

selskapet er illikvid. Loven viser til insolvensvilkåret, men i Danmark er dette kriteriet et rent 

likviditetsspørsmål, jf. KL § 17 stk. 2.148 Dersom kreditor begjærer 

rekonstruksjonsbehandling kan dette innledes uten selskapets samtykke, men det har alltid rett 

                                                 
146 Konkursloven (KL) Lovbekændtgørelse nr. 11 af 6. januar 2014  
147 Fremsættelse til lovforslag nr. L 199 (2009-10) s. 1 
148 Høringsnotat: Utredning av Leif Villars-Dahl (2016) s. 22 
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til å uttale seg. Uttalelsen vil være et viktig moment når retten vurderer om rekonstruksjonen 

vil ha noe for seg. Dette skyldes at en rekonstruksjonsbehandling sjeldent lykkes dersom 

selskapet ikke er villig til å samarbeide. Rekonstruksjonsbehandlingen styres av en 

rekonstruktør, som har en offensiv rolle i prosessen der vedkommende blant annet skal 

vurdere om selskapet isolert sett betraktes som levedyktig, uavhengig av dets økonomiske 

problemer.149  

 

Reglene i avsnitt 1A forutsetter at det gjennomføres tvangsakkord eller videresalg av 

virksomheten. Det er ikke særlige regler om konvertering av gjeld til aksjekapital i 

forbindelse med denne behandlingen. Som i Norge vil kapitalforhøyelse forutsette kvalifisert 

flertall av aksjonærene på generalforsamlingen og fullt samtykke fra kreditorene det gjelder. 

Tvangsakkord krever ingen minstedividende. Dette begrunnes med at et minstekrav kan 

hindre en fornuftig rekonstruksjonsplan som har fått tilslutning fra både selskapet og et flertall 

av kreditorene. 150 Loven inneholder imidlertid et generelt likhetsprinsipp i likhet med norsk 

rett, som sier at kreditorene skal behandles likt med mindre de samtykker til mindre gunstig 

behandling, jf. KL § 10 c. Imidlertid unntas krav som er stiftet etter begjæringen om 

tvangsakkord, pantefordringer så langt pantet rekker, krav med fortrinnsrett og krav under et 

visst beløp, der det anses rimelig begrunnet at disse unntas behandlingen om tvangsakkord, jf. 

KL § 10 a, stk 2. Dette samsvarer i alminnelighet med den norske konkursloven § 55.  

 

Vedtakelse av rekonstruksjonsplanen gjennomføres i flere runder. Rekonstruktøren skal innen 

fire uker etter åpningen av behandlingen innkalle selskapet og kreditorene til et møte i 

skifteretten, hvor partene skal drøfte rekonstruktørens forslag. Kreditorene skal stemme om 

forslaget. Forslaget anses vedtatt med mindre et flertall av kreditorene stemmer mot og dette 

flertall representerer minst 25 prosent av det samlede kjente beløp som ved representasjon gir 

stemmerett, jf. KL § 11 e, stk 2. Hvis planforslaget ikke godtas, skal forhandlingene avsluttes. 

Dersom planforslaget godtas skal rekonstruktøren utarbeide et rekonstruksjonsforslag til 

hvordan selskapets rekonstruksjon skal gjennomføres. Skifteretten vil dermed innkalle 

selskapet og kreditorene til skifteretten. Dette møtet skal som utgangspunkt holdes senest seks 

måneder etter det første møtet. Kreditorene med stemmerett skal stemme om forslaget, og 

forslaget anses vedtatt med mindre et flertall av kreditorene etter kravenes størrelse stemmer 

imot, jf. KL § 13 d. Skifteretten kan nekte å stadfeste vedtaket hvis vilkårene i 

rekonstruksjonsforslaget er i misforhold til selskapets økonomiske stilling, jf. KL § 13 e, stk. 

5. Dette skal sikre at en gruppe kreditorer ikke får adgang til å avtale et urimelig 

rekonstruksjonforslag både for øvrige kreditorer og selskapet.  

                                                 
149 Fremsættelse til lovforslag nr. L 199 (2009-10) s. 2 
150 Høringsnotat: Utredning av Leif Villars-Dahl (2016) s. 54 
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4.9 Vurdering av om de utenlandske reglene bør anvendes som 

inspirasjon for norsk lovgivning 

4.9.1 Innledning 

Denne delen har som formål å sammenfatte og sammenligne hovedpunktene ved ovennevnte 

komparativ rett, og slik bygge opp et bedre grunnlag for en hensiktsmessighetsvurdering av 

norske lovregler. Retningslinjene er en omfattende uttalelse fra FNs kommisjon på 

internasjonal handelsrett. Retningslinjenes refleksjoner må anses å være et solid bakteppe for 

å vurdere hvordan et godt insolvensrettslig lovverk bør utformes. Chapter 11 i USA har også 

tjent som forbilde for flere lover, og er til sammenligning med Norge et hyppig brukt institutt. 

I 2015 ble det åpnet 6 130 tilfeller av rekonstruksjon av selskaper etter Chapter 11.151 Til tross 

for at det er stor forskjell i folketall mellom landene, er det påfallende at det i Norge kun ble 

åpnet 4 gjeldsforhandlinger i 2015.  

 

Et viktig element som går igjen i avhandlingens komparative del, er at lovgivning om 

rekonstruksjon bør ha som formål å tillate selskaper å overkomme finansielle problemer, så 

lenge det kan antas at videreføring av virksomheten skaper større verdier enn det som løses ut 

ved konkurs. For å kunne oppnå dette formålet, må selskapet få adgang til å gjennomgå en 

rekonstruksjonsprosess uten å måtte håndtere presset og den negative effekt av tidligere gjeld. 

Den norske modellen som gir vern mot kreditor under gjeldsforhandlinger bidrar til å oppfylle 

dette formålet. Imidlertid, dersom man ser på den lave suksessraten for 

gjeldsforhandlingsinstituttet i Norge, innser man at loven som helhet ikke innfrir et formål om 

å tillate selskaper å overkomme finansielle problemer. En sammenligning av norske regler 

mot utenlandsk rett kan bidra til å oppdage lovens svakheter. 

 

4.9.2 Likhetsprinsippets utslag i utenlandsk rett  

Både retningslinjene, USA, SoA-ordningen i England og Canada har et mildere 

likhetsprinsipp enn det norske, hvor kreditorene klassifiseres i grupper ut i fra deres interesser. 

Retningslinjene viser til at et likhetsprinsipp ikke krever at kreditorene behandles likt, ei 

heller ikke at de får like dekningsmuligheter. Det avgjørende er at kreditorer med like 

interesser og rettigheter behandles rettferdig. Differensiering av kreditorer ut i fra deres 

interesser er ofte avgjørende for at forhandlingsprosessen er underlagt den fleksibilitet som er 

viktig for at en rekonstruksjonsplan skal være gjennomførbar fra selskapets side. Dette 

gjenspeiles også i de utenrettslige rekonstruksjonsforhandlingene, noe som tyder på at 

overordnet rettferdighet og fleksibilitet er noe loven bør tilstrebe. Behovet for rettferdighet og 

behovet for fleksibilitet, vil imidlertid kunne motstride hverandre innad i 

                                                 
151 United States Courts (2015)  
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insolvenslovgivningen. Avveiningen mellom de to behov berører derfor problematiske 

grenseområder.  I alle tilfeller skal det være en overprøvingsmulighet for kreditorene til å 

angripe rekonstruksjonsplanen dersom de ikke blir rettferdig behandlet ut i fra sine interesser.  

 

Canada og USA har et særlig interessant unntak fra likhetsprinsippet, som samsvarer med den 

differensiering som ofte gjøres i utenrettslige rekonstruksjonsforhandlinger. Unntaket 

innebærer at handelskreditorer som er avgjørende for den videre drift kan betales ut på 

forhånd av forhandlingene. I de nordiske landene står likhetsprinsippet sterkt, hvor det som 

regel bare er de krav med lovbestemt fortrinnsrett og krav under et visst beløp som unntas. 

Både Norge og Danmark gir adgang til å fravike likhetsprinsippet ved å gi enkeltkreditorer 

mindre gunstig behandling enn flertallet. Dette åpner imidlertid ikke for muligheten til å 

betale ut handelskreditorer, da det er et forbud mot at kreditorer skal få særfordeler 

sammenlignet med kreditorfellesskapet for øvrig. Det faktum at verken Norge, Sverige eller 

Danmark historisk sett har hatt suksessfull insolvenslovgivning, kan være et tankekors som 

tyder på at likhetsprinsippets sterke stilling er mindre hensiktsmessig enn tidligere antatt. Et 

viktig spørsmål er om likhetsprinsippets sterke stilling fortsatt kan forsvares, eller om det er 

på tide å sette samfunnets interesser foran kreditorenes. Et spørsmål i forlengelsen av dette er 

jo faktisk om et sterkt likhetsprinsipp i realiteten ivaretar kreditorenes interesser, eller om 

lemping av dette prinsippet vil kunne gi kreditorene et bedre resultat i lengden. Dette settes 

særlig på spissen av det faktum at kreditorene i en slik situasjon allerede har svekkede 

dekningsmuligheter.  

 

4.9.3 Adgang til å vedta gjeldskonvertering i rekonstruksjonsplanen 

Retningslinjene understreker at medlemslandenes lovregler ikke burde vanskeliggjøre 

konvertering av gjeld til egenkapital. Dette begrunnes i at gjeldskonvertering ofte er en viktig 

kilde til økt kapital for selskapet.152 Det uttales videre at dersom et lands lov har en 

uttømmende tilnærmingsmåte til alternative måter å restrukturere selskapets økonomi på, vil 

dette kunne være hemmende for rekonstruksjonsforhandlingene. Lovgivning som tillater blant 

annet gjeldskonvertering ved kapitalforhøyelse vil mest sannsynlig gi selskapet og dets 

kreditorer den fleksibilitet som er nødvendig for at forhandlingene får et vellykket resultat. 

Avgjørelsen av hvilke løsninger som er mest passende for en vellykket rekonstruksjon, burde 

ligge hos selskapet, kreditorene, det rådgivende organet og eventuelle andre interessenter som 

et fellesskap.153 USAs Chapter 11 støtter opp om dette, da rekonstruksjonsplanen baseres på 

forhandlinger mellom partene hvor utgangspunktet er selskapets situasjon og hva kreditorene 

er villig til å akseptere. Dette medfører at kapitalnedsettelse etterfulgt av kapitalforhøyelse 

                                                 
152 Høringsnotat: Utredning av Leif Villars-Dahl (2016) s. 53 
153 UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law, Parts One and Two (2004) s. 209 - 210 
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ved gjeldskonvertering ofte utføres, og bidrar til suksessfull rekonstruksjon. Det er kun de 

nordiske landene som ikke åpner for at kapitalforhøyelse ved gjeldskonvertering kan gjøres i 

sammenheng med rekonstruksjonsplanen etter de respektive lover. Den hyppige bruken av 

kapitalforhøyelse ved gjeldskonvertering i amerikansk rett og anvendelsen av slik 

konvertering i utenrettslig praksis, taler for at et slikt alternativ burde inntas i norske 

lovregler. 

 

4.9.4 Vedtakskravene 

Vedrørende fremgangsmåten når rekonstruksjonsplanen krever endring av selskapskapitalen, 

viser retningslinjene til at behandlingen av kreditorene og aksjonærene må ses samlet.154 Dette 

gjøres både i USA og Tyskland, hvor aksjonærene blir ansett som en klasse interessenter som 

er med i samme vedtakelsesprosess som kreditorene når rekonstruksjonsplanen skal stemmes 

over. Dette forenkler prosessen, og gir både aksjonærer og kreditorer større forutberegnelighet 

under forhandlingene. Hvorvidt det burde være adgang til se vekk fra aksjonærenes samtykke 

i det hele tatt ved kapitalendringer, slik som det er muligheter til i USA og Tyskland, er et 

eget spørsmål. Begge land krever at en slik nedprioritering av aksjonærenes stemme er til 

fellesskapets beste, og gjør at alle klasser kommer bedre ut enn ved konkurs. For den norske 

insolvens- og aksjeselskapsretten som i stor grad vektlegger kreditorenes interesser, antas det 

å strekke det litt for langt dersom man tilrettelegger for muligheten til å se vekk fra 

aksjonærenes ønsker i rekonstruksjonsforhandlinger. Til tross for at deres verdier som regel er 

tapt når et selskap må restruktureres, har det en viss urimelighet over seg at selskapets eiere 

skal settes helt til side. Det kan understrekes at selskapsstrukturen i USA er en litt annen enn i 

Norge. I USA finnes det mange selskap som er av en størrelse få norske selskaper kan måle 

seg med, og det er derfor i større grad et skille mellom det som omtales som 

selskapsinteressen og aksjonærinteressen.155 I selskap av den størrelse som finnes i Norge, er 

det få grunner som taler for at aksjonærene skal settes helt på sidelinjen ved en 

rekonstruksjon. Tankegangen om å ha lempeligere krav for aksjonærenes samtykke, er 

imidlertid av interesse.  

 

At et mindretall av kreditorer blir bundet mot sin vilje i en rekonstruksjonsprosess, anses 

generelt ikke som problematisk av Retningslinjene. Det avgjørende er at resultatet av 

rekonstruksjonen gir kreditorene minst like mye som ved konkurs. Det nevnes også at retten 

burde ha en overprøvelsesmulighet, hvor det vurderes om planen er "fair and equitable".  

 

                                                 
154 UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law, Parts One and Two (2004) s. 218, 222 - 223 
155 Hillestad (2016) 
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Alle ovennevnte land har dobbeltkrav til vedtakelsen, noe som sikrer at utfallet ikke avgjøres 

av et stort antall kreditorer som kun har små krav, og heller ikke de få kreditorene med store 

krav. Dette fremstår fornuftig, og sørger for at kreditorenes makt ikke blir skjevfordelt 

mellom hverandre. Vedrørende flertall på antall kreditorer, har alle land utenom Norge og 

Sverige alminnelig flertallskrav. Dette kan henge sammen med kravet til minstedividende 

som begge land har, og som representerer et strengere kreditorvern enn de øvrige land har. Et 

særtilfelle vedrørende vedtakelse av rekonstruksjon er Danmark som har avstemningen sin i 

to runder. Dette tillater litt lempeligere krav i begge runder, hvor det ikke er nødvendig med 

positiv tilslutning for at planen skal vedtas. Vedrørende kravet om flertall i beløp, varieres det 

fra alminnelig flertall og kvalifisert flertall. Det er kun de kreditorer som blir berørt av planen 

som burde ha stemmerett. I USA vil kreditorer som ikke mottar noe for sine krav og som 

avstår fra å stemme, presumeres å stemme i mot planen.  

 

I det tilfelle at det vedtas kapitalforhøyelse ved gjeldskonvertering i rekonstruksjonsplanen, 

krever alle de nordiske landene kvalifisert flertall i generalforsamlingen for at endring i 

selskapskapitalen kan gjennomføres i en rekonstruksjon. Som nevnt, i disse landene kan slik 

kapitalforhøyelse ikke gjøres som en del av en tvangsakkord hvor et mindretall av kreditorene 

bindes, og gjeldskonvertering må i tilfelle gjøres i en utenrettslig rekonstruksjon. I USA, 

Tyskland og Canada kan retten sette til side aksjonærenes makt i spørsmålet, og vedta planen 

dersom tilstrekkelig flertall for øvrig foreligger, og resultatet anses rimelig eller gir et bedre 

resultat enn ved konkurs. I England er det tilstrekkelig med alminnelig flertall fra aksjonærene 

for at samtykke skal foreligge.  

 

4.9.5 Kravet om minstedividende 

Kravet om minstedividende ved rekonstruksjon etter loven er kun gjeldende i Norge og 

Sverige av de øvrige nevnte land. Danmark hadde krav om minimumsdividende, men endret 

dette ved nevnte lovendring. Verken Norge eller Sverige kan klassifiseres for å ha 

suksessfulle insolvenslovgivninger, og om man skal tro effekten i Danmark, kan kravet om 

minimumsdividende være blant problemene. I etterkant av blant annet sløyfing av kravet om 

minimumsdividende i Danmark, har suksessraten økt til 36 % mens det tidligere kun var en 

liten andel av rekonstruksjoner som ble suksessfullt gjennomført. EY i Danmark har 

utarbeidet en rapport om hvorvidt de nye reglene virker i praksis. Konklusjonen er at 

mulighetene for null eller lav-dividende ved tvangsakkord, som forutsetter at flertallet ikke 

motsetter seg dette, har økt antallet tvangsakkorder og suksessraten til instituttet.156 

 

                                                 
156 EY Danmark (2014) s. 25 
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5 Forslag til lovendringer 

5.1 Innledning 

5.1.1 Fremstillingen videre  

I dette kapittelet skal jeg foreslå endringer til kravet om minstedividende, konkurslovens 

likhetsprinsipp, adgangen til å gjennomføre kapitalnedsettelse og kapitalforhøyelse ved 

tvangsakkord, og til vedtakskravene i både aksje- og konkursloven ved tvangsakkord. Den 

gjennomgående disposisjonen for hver av de ovennevnte endringer, er at gjeldende retts 

utfordringer først analyseres for å vurdere hvilke forslag som kan avhjelpe dagens problemer. 

Disse probleme er avdekket etter analyse av kapittel tre og fire, hvor konkurslovens regler er 

sammenlignet med utenrettslige rekonstruksjoner og utenlandsk rett.  

 Deretter foreslås konkrete lovforslag som skal avhjelpe utfordringene oppdaget i 

gjeldende rett. Noen av lovforslagene er foreslått i utredningen, mens andre er utarbeidet etter 

eget skjønn. Dette vil bli tydeliggjort. I ethvert tilfelle vil forslaget begrunnes etter en 

selvstendig vurdering av behovet for endringen.  

 Siste underpunkt for hver foreslåtte lovendring innebærer en drøftelse av hvilke 

virkninger lovendringen vil kunne ha for aksjonærenes, kreditorenes og selskapets atferd. 

Basert på begrunnelsen for endring og vurderingen av virkningens betydning på aktørene, 

konkluderes det med om hver lovendring bør gjennomføres eller ikke. Drøftelser rundt 

virkningene av lovforslagene er ikke gjort i utredningen. Til tross for at 

virkningsvurderingene er krevende og usikre, har jeg valgt å gjøre dette ut i fra min 

overordnede forståelse av regelverket.  

 

5.1.2 Begrunnelse for kapittelets fremstilling 

Som fremstillingen viser, er kapittelets siktemål å komme med konkrete forslag til 

lovendringer tilknyttet avhandlingens problemstilling. Forslagene baseres på en vurdering av 

gjeldende rett opp i mot de løsninger og behov som er avdekket med utgangspunkt i de 

utenrettslige rekonstruksjoner og en komparativ vurdering. Tankegangen er at dette 

utgangspunktet bidrar til å øke reglenes hensiktsmessighet, og følgelig reglenes anvendelse og 

suksessrate. Etter at lovendringen er foreslått, vurderes hvilke mulige virkninger den foreslåtte 

endringen kan føre til. Selv om lovforslagene i seg selv kun anvendes direkte på selskaper 

som begjærer tvangsakkord, kan reglene ha indirekte virkning på alle selskaper, aksjonærer 

og kreditorer på markedet. Dette begrunnes i at lovforslagene kan ha betydning på aktørenes 

atferd i forkant av selskapers finansielle problemer. Øvrige virkninger regelforslagene kan ha 

på næringslivet, vil drøftes i kapittel seks. 

 

En kartlegging av lovforslagenes virkninger vil bidra til en mer opplyst vurdering av om 

forslaget bør gjennomføres. Det ligger imidlertid i forslagenes art at det finnes lite empiri om 

virkningene, da forslagene i stor grad baseres på avhandlingens skjønn og vurderinger. All 

den tid slike forslag ikke er gjennomført og derfor ikke gjenstand for observasjon, blir 
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virkningsvurderingen av hypotetisk art. Analysen tar derfor utgangspunkt i forslagenes 

virkning på aktørenes økonomiske interesser. Dette begrunnes i en tankegang om at både 

konkursloven og aksjeloven bygger på utgangspunktet om at det økonomiske insentiv er det 

sterkeste insentiv for aksjonærene, selskapet og kreditorene.157 Markedsaktørene anses for å 

være rasjonelle, slik at deres atferd i enhver gitt situasjon styres av ønsket om å maksimalisere 

egen profitt. Det antas derfor at markedets aktører vil analysere de ulike handlingsalternativ, 

og velge det alternativet som best samsvarer med egne ønsker og interesser.158 Det avgjørende 

for analysen blir hvorvidt forslagene påvirker aktørenes økonomiske egeninteresse, og derfor 

har betydning for selskapenes, kreditorenes og aksjonærenes atferd både i forkant av 

finansielle problemer og under forhandlinger om tvangsakkord. Vurderingene av hvorvidt 

forslagene påvirker aktørenes økonomiske interesse, belyses også av den komparative 

vurderingen fra kapittel fire.  

 

5.1.3 Kapittelets forhold til utredningen 

Den tidligere nevnte utredningen til Leif Villars-Dahl har foreslått ulike endringer til 

konkursloven og tilknyttede lover. Når avhandlingen skal foreslå endringer til konkursloven, 

tas det utgangspunkt i de relevante foreslåtte endringer i utredningen. Avhandlingen vil 

tydeliggjøre de tilfeller hvor utredningens forslag støttes eller kritiseres, mens det i øvrige 

tilfeller er egne refleksjoner som begrunner forslagene som fremsettes. Det er altså ikke bare 

utredningens forslag som drøftes og analyseres i denne avhandlingen. 

 

5.1.4 Tidligere begjæringsadgang 

Til tross for at det ikke er en del av avhandlingens problemstilling, vil utredningens forslag 

om å utvide adgangen til å begjære gjeldsforhandling i konkurslovens § 1 bemerkes. Et av 

hovedproblemene ved gjeldende rett er at selskapene ofte begjærer gjeldsforhandling på et for 

sent tidspunkt, hvor selskapet har få eller ingen likvide midler igjen. Likviditet er nødvendig 

for å gjennomføre vellykkede rekonstruksjoner. Det er derfor ønskelig at et selskap kan 

begjære gjeldsforhandlinger før det er illikvid.159 Å utvide adgangen til å begjære 

gjeldsforhandlinger er også i samsvar med handleplikten etter asl/asal § 3-5, jf. § 3-4, som 

krever tiltak dersom egenkapitalen og likviditeten til selskapet ikke er forsvarlig. 

Handleplikten knyttes ikke opp mot et krav om at det må foreligge illikviditet for at selskapet 

skal handle, men legger opp til en løsere vurdering av når selskapet befinner seg i økonomisk 

risikosone. Det vil derfor gi god sammenheng mellom lovene dersom man utvider adgangen 

til begjæring for de tilfeller hvor selskapet enten har eller i overskuelig fremtid vil få 

                                                 
157 SOU 2010:2 s. 287 
158 Eide (2008) s. 27 

159
Høringsnotat: Utredning av Leif Villars-Dahl (2016) s. 33 
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økonomiske problemer.160 Avhandlingen støtter opp om utredningens forslag om å utvide 

begjæringsadgangen, da slik adgang kan motvirke problemet ved at gjeldsforhandlinger åpnes 

på et for sent tidspunkt. 

 

Forslag til ny konkurslov § 1 som fremsatt i utredningen: 

«En skyldner som har eller i overskuelig fremtid vil få alvorlige økonomiske 

problemer kan begjære åpnet rekonstruksjonsforhandling etter reglene i 

loven for å forhandle med sine fordringshavere om rekonstruksjon. Slik 

begjæring kan også fremsettes av en fordringshaver som har et krav mot 

skyldneren. Formålet med rekonstruksjon er en frivillig ordning av gjelden, 

en tvangsakkord og/eller en overdragelse av virksomheten.»161 

 

5.2 Kravet om minstedividende 

5.2.1 Utfordringer ved gjeldende rett 

Kravet om minstedividende skal sikre at kreditorene får en viss minstedekning ved 

tvangsakkord. Kravet anses som en beskyttelse for at kreditorene sikres en rimelig del av sitt 

krav. Problemet ved kravet om minstedividende er at det ofte er få midler igjen ved innledede 

gjeldsforhandlinger, særlig sett i lys av at kravene til de prioriterte kreditorene holdes utenfor. 

Dette etterlater beskjedne midler til utbetaling av dividende til de alminnelige uprioriterte og 

etterprioriterte kreditorene. I praksis er det sjeldent at selskapene har tilstrekkelige midler til å 

innfri lovens dividendekrav.162 Det må være bedre for kreditorene å få noe dekning enn ingen. 

Sett i lys av at alternativet er at selskapet går konkurs, hvor kreditorene klart får mindre i det 

lange løp enn ved rekonstruksjon, bør loven ikke stenge for at kreditorer kan få mindre enn 25 

% dividende ved tvangsakkord.  

 

Som nevnt tidligere har Danmarks suksessrate økt betraktelig etter at kravet om 

minstedividende ble avskaffet. Eksperter antar at muligheten for lavere dividender, helt ned til 

null-dividende, har økt antall tvangsakkorder.163 Statistikken i Danmark viser også at de fleste 

tvangsakkorder innebærer en dividende på 10 %, og at adgangen til så lav dividende forbedrer 

virksomheters mulighet til å unngå konkurs. Hvis rekonstruksjonsplanen inneholder 

muligheter til å utløse ytterligere kapital, vil dividende helt ned til null kunne aksepteres, og et 

                                                 
160 Høringsnotat: Utredning av Leif Villars-Dahl (2016) s. 34 
161 Foreslått i: Høringsnotat: Utredning av Leif Villars-Dahl (2016) s. 93 [understreking som ble gjort i 

originaldokument er i avhandlingen fjernet av meg] 
162 Hillestad (2016) 
163 EY Danmark (2014) s. 25 
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selskap videreføres.164 Dette slår føttene under tidligere innsigelser i norske forarbeider om at 

selskap som ikke kan dekke 25 % dividende, heller ikke er levedyktige.165 Dersom 

kreditorene ser at dividenden er mindre enn den som matematisk kan utregnes på grunnlag av 

den motregnede balansen, vil kreditorflertallet som regel ikke akseptere den foreslåtte 

dividende.166 Faren for at kreditorene skal godta dividende til et selskap uten evne til å 

overleve, har etter dansk praksis vist seg å være liten. Utredningen konkluderer med at 

dersom lavere dividende gir et godt resultat for kreditorfellesskapet og forslaget godtas av et 

flertall av kreditorene, er det liten grunn til at loven skal stenge for dette.167 Dette er jeg enig i. 

Kravet om minstedividende vil i slike tilfeller stenge for gode løsninger som er ønsket av 

kreditorene, og antas derfor å virke mot sin hensikt.  

 

Den svenske utredningen "Ett samlat insolvensförfarande"168 foreslår også å droppe kravet om 

minstedividende. Et slikt krav eksisterer heller ikke i USA, England, Tyskland og Canada. 

Etter UNCITRALs retningslinjer anses det avgjørende at kreditorene får minst like mye som 

ved konkurs. Krav om minstedividende bør ikke hindre et slikt resultat.169 Etter gjeldende rett 

er det kun Sverige og Norge som har dividendekrav i lovgivningen, og begge land har en svak 

suksessrate på under 20 %. Dette er en indikasjon på utilstrekkelighet i lovgivningen. 

Avhandlingen støtter derfor utrederens forslag om å stryke kravet om minstedividende i § 30 

om tvangsakkord.170 

 

5.2.2 Forslag 

Konkurslovens § 30 annet, tredje og fjerde ledd foreslås strøket.171  

 

5.2.3 Analyse av forslagets virkning på partenes atferd 

Den reelle betydningen av at kravet om minstedividende fjernes, er at partene seg i mellom 

fritt kan avtale hvor stor dividende rekonstruksjonsplanen skal medføre. Forslaget endrer ikke 

dekningskravet om at de sikrede kreditorer skal betales fullt ut. I utgangspunktet er det kun de 

usikrede kreditorene som berøres av endringen. Dette svekker betenkelighetene ved 

lovforslaget. Selv om det råder avtalefrihet vedrørende dividendestørrelsen, må det bemerkes 

at de vanlige argumentene som begrunner avtalefrihet ikke slår inn med full styrke ved 

                                                 
164 Lihn (2013) s. 57 
165 Ot.prp.nr. 26 (1998-1999) s. 44 
166 EY Danmark (2014) s. 25 
167 Høringsnotat: Utredning av Leif Villars-Dahl (2016) s. 49 
168 SOU 2010:2 s.  
169 Høringsnotat: Utredning av Leif Villars-Dahl (2016) s. 53 
170 Høringsnotat: Utredning av Leif Villars-Dahl (2016) s. 48 - 49 
171 Foreslått i: Høringsnotat: Utredning av Leif Villars-Dahl (2016) s. 86 
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tvangsakkord. Løsninger som bygger på avtalefrihet er i stor grad begrunnet i at det kreves 

samtykke fra samtlige parter i avtalen, noe som bidrar til å sikre partenes rettssikkerhet. 

Tvangsakkordens karakter er imidlertid at et mindretall av kreditorene kan bindes til 

rekonstruksjonsplanen mot sin vilje. I de foreslåtte vedtakskrav (se punkt 5.5.2) er det rett 

under halvparten av kreditorene i beløp som kan risikere å motta lavere dividende enn selv 

ønsket, forutsatt at ikke halvparten i antall har stemt i mot forslaget. Slik inngripen i 

kreditorenes rettigheter kan som regel ikke godtas med mindre viktigere og mer hardtslående 

hensyn veier opp ulempen. Det bemerkes også at kreditorenes kunnskap om risikoen for et 

redusert krav ved selskapets gjeldsforhandlinger, kan medføre endringer i kreditorenes atferd i 

forkant av selskapets økonomiske vanskeligheter. Dersom lovforslaget resulterer i at store 

deler av kreditorfellesskapet blir satt i en utsatt og uheldig posisjon, er det naturlig å anta at 

dette utløser en atferd hvor kreditorene vil sikre egne interesser. Det må derfor vurderes om 

kreditorene faktisk blir i en utsatt posisjon basert på forslaget i punkt 5.2.2, og om risikoen 

utløser preventiv atferd fra kreditorene ved avtaleinngåelse med selskapene.  

 

Et lavere dividendekrav gjør at selskapet trenger mindre midler for å innfri kravene for 

vedtakelse av tvangsakkord. Dette har to sider ved seg.  

 

Det første er at tvangsakkord-instituttet er anvendbart i et større antall tilfeller enn tidligere, 

noe som kan øke bruken av instituttet. Som nevnt, er det en tendens at selskaper er for sent ute 

med å begjære gjeldsforhandlinger. Dette gjør at selskapene sjelden har nok midler til å innfri 

et minstekrav om dividende.172 Etter forslagets løsning vil instituttet kunne redde selskaper 

som sliter økonomisk i større grad enn tidligere. Bestemmelsen vil derfor kunne anvendes av 

et større spekter av selskaper enn etter gjeldende rett.  

 

Den andre siden av det lempeligere kravet om midler, er at selskaper kan vente lengre før de 

anser det nødvendig å begjære gjeldsforhandlinger. Tidligere lovforarbeid har avvist fjerning 

av minstedividende-kravet basert på at dette kan stimulere selskaper til å spekulere i å tømme 

virksomheten for midler før de søker sine kreditorer om gjeldsforhandling. Hensynet til 

lojaliteten mellom partene, betalingsmoralen og kredittlivet i alminnelighet er anført som 

argument mot en slik mulighet.173 Dersom selskaper viser slik atferd basert på fjerningen av 

kravet, vil formålet om å øke suksessraten til instituttet vanskelig innfris. 

 

                                                 
172 Gjengset (2016) 

173 Ot.prp.nr. 26 (1998-1999) s. 41 - 43 
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Den generelle erfaring med rekonstruksjoner er at selskaper venter for lenge med å søke 

finansiell løsning.174 Dette gjelder også i utenrettslige rekonstruksjoner, hvor selskapene fritt 

kan avtale dividendestørrelse med sine kreditorer. Til tross for at utenrettslige forhandlinger 

krever fullt samtykke fra avtalepartene, illustrerer de den tendensen at selskaper i større grad 

ønsker å redde virksomheten enn å tømme kreditorenes krav før rekonstruksjonsforhandlinger 

initieres. Det har formodningen mot seg at aksjonærene risikerer personlig ansvar og eventuell 

konkurs, istedenfor å søke løsning hvor viktige verdier kan reddes. Selskapets styre lever på 

en knivsegg mellom styreansvar og eventuelt straffansvar etter straffeloven § 407, og er 

derfor bevisst på sine forpliktelser overfor selskapet. Forslaget om å endre konkursloven § 1 

slik at selskaper kan begjære gjeldsforhandlinger tidligere enn før, vil bidra til et mer bevisst 

forhold fra selskapenes side vedrørende muligheten for å få en god løsning på et tidlig stadie 

med lovens beskyttelse. At kreditor kan begjære gjeldsforhandlinger, vil også kunne bidra til 

at selskapet inngår gjeldsforhandlinger på et mer gunstig tidspunkt. Dette er momenter som 

kan avhjelpe risikoen for at selskapet forsøker å tømme virksomheten før det begjæres 

gjeldsforhandlinger. Sett i sammenheng, anses risikoen som liten for at forslaget vil medføre 

at selskaper i større grad prøver å tømme sin virksomhet før de søker finansiell løsning. 

 

Som nevnt, det kan virke hardhendt for mindretallet av kreditorene at de må godta en 

dividende de selv ikke har akseptert. Et viktig moment i vurderingen av om kreditorene basert 

på dette er i en utsatt posisjon, må ses i lys av alternativet som er konkurs. Så lenge 

kreditorene har et vern gjennom rimelighetsklausulen som er foreslått i punkt 5.7.2, kan 

rekonstruksjonsplaner som er urimelig eller støtende for enkeltkreditorer nektes stadfestet. At 

kreditorene kan få mindre dividende enn ønsket, men likevel mer enn det de ville fått utbetalt 

ved konkurs, anses ikke for å sette kreditorene i en utsatt posisjon.  

 

Det konkluderes med at kreditorene ikke er i utsatt posisjon grunnet fjerningen av 

minstedividende-kravet. Til tross for dette, kan det tenkes at forslaget gjør at kreditorer i 

større grad ønsker å sikre sine krav som vilkår for å yte fremmedkapital til selskapet.  

Selskaper har som regel begrensede aktiva som kan stille som sikkerhetsrett. Det er derfor 

ikke mulig å sikre all fremmedkapital. Sett i lys av at det konkluderes med at kreditorene ikke 

settes i en utsatt posisjon grunnet forslaget, er det ikke nødvendig å vurdere ytterligere 

hvorvidt manglende sikringsmuligheter vanskeliggjør innhenting av fremmedkapital for 

selskapene. Kreditorene yter sine tjenester basert på en økonomisk egeninteresse, og risikoen 

for kreditorene vil fortsatt være den samme ved ytelse av lån og liknende, om ikke mindre. At 

kreditorene står overfor en mindre risiko enn etter gjeldende rett, begrunnes i at fjerning av 

                                                 
174 Ot.prp.nr. 26 (1998-1999) s. 29 
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minstedividende-kravet har bidratt til å øke suksessraten til gjeldsforhandlinger i andre 

land.175  

 

Totalt sett er kreditorene i en bedre posisjon enn tidligere vurdert fra tidspunktet ved 

avtaleinngåelsen, da det er større sannsynlighet for at tvangsakkorden lykkes. Det antas derfor 

at fjerning av minstedividende-kravet ikke utløser en atferd fra kreditorene som har negative 

virkninger for avtaleinngåelse med selskapene. Virkningene ved å fjerne kravet om 

minstedividende går verken uforholdsmessig utover kreditorene, aksjonærene eller 

selskapene. Forslaget bør på dette grunnlag gjennomføres. 

 

5.3 Likhetsprinsippet 

5.3.1 Utfordringer ved gjeldende rett 

5.3.1.1 Utgangspunktet om at kun alminnelige uprioriterte og etterprioriterte 

kreditorer inkluderes 

Utgangspunktet er som nevnt at det kun er de alminnelige uprioriterte og etterprioriterte 

kreditorer som medtas i gjeldsforhandlinger etter loven.176 Prioriterte krav skal betales fullt ut 

og som vanlig, noe som gjør at storparten av midlene holdes utenfor forhandlingene. 

Sammenlignet med utenrettslige rekonstruksjoner, reduserer dette sannsynligheten for at 

akkorden gir selskapet tilstrekkelig gjeldsreduksjon. Dette er et av hovedproblemene ved 

dagens gjeldsforhandlingsregler, og fører ofte til at selskaper heller velger konkurs for deretter 

å starte et nytt selskap som overtar hele eller deler av virksomheten som skal fortsette. Et slikt 

resultat taper både de prioriterte kreditorene og de øvrige kreditorene på.177  

 

Etter gjeldende rett kan de prioriterte kreditorene inntas i gjeldsforhandlingene, men 

kreditorene må da frasi sin rett til sikkerhet i helhet.178 Med helhet menes at deres 

sikkerhetsrett frafalles for all fremtid. Kreditorene kan også frasi seg deler av sikkerhetsretten, 

men denne delen av kravet vil da forbli usikret ved konkurs. Det har formodningen mot seg at 

kreditorer ønsker å si fra seg sikkerhetsretten i det tilfelle at deres debitor er i finansielle 

problemer.  

 

Et tilknyttet problem til at de prioriterte kravene ikke bindes av en tvangsakkord, er at de store 

finansielle kreditorene ofte er sikret. Som punktet om utenrettslige rekonstruksjoner 

illustrerer, er det i hovedsak de finansielle kreditorene selskapet ønsker å forhandle med. 

Dette skyldes at disse ofte yter langvarige lån til selskapet, noe som gir de en egeninteresse i  

                                                 
175 EY Danmark (2014) 
176 Wiker (2013) Note 58 

177 Høringsnotat: Utredning av Leif Villars-Dahl (2016) s. 32 
178 Wiker (2003) s. 163 siste avsnitt 
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selskapets fortsatte virksomhet. De finansielle kreditorene har også gode muligheter til å bidra 

med ny kapital til selskapet. Men dersom disse har sikret sine krav og har en prioritert stilling, 

er utgangspunktet at de skal betales fullt ut utenfor gjeldsforhandlingene.179 Det må derfor 

anses som problematisk at disse i utgangspunktet ikke inkluderes av lovens 

gjeldsforhandlingsregler. Det faktum at sikrede kreditorer kan inkluderes ved å gi avkall på 

sin sikkerhetsrett, er ikke tilstrekkelig spillerom. Det har formodningen mot seg at kreditorer 

som har ytt store og langvarige lån ønsker å gi fra seg all sikkerhet når deres debitor er i 

økonomiske problemer. De vil da gå fra en sikret kreditorposisjon til en risikofull 

kreditorposisjon.  

 

Dersom kreditorer med fortrinnsrett etter dekningsloven § 9-3 og 9-4, skal ha stemmerett, må 

deres sikkerhetsrett frafalles i sin helhet. Hvis krav med pantesikkerhet skal ha stemmerett, 

må sikkerhetsretten for en større del av fordringen frafalles.180 Det kan tenkes at det ville vært 

mer hensiktsmessig om prioriterte kreditorer kan inkluderes i gjeldsforhandlingene uten å 

frasi sin sikkerhetsrett, men med mulighet til å samtykke til å stilles dårligere enn 

sikkerhetsretten tilsier. Ved å gjøre dette vil de sikrede kreditorene bli likestilt med de 

alminnelige uprioriterte kreditorene under forhandlingene. Dersom forhandlingene mislykkes, 

trer de sikrede kreditorene tilbake i sin fulle prioriterte stilling. Da disse kreditorer ofte har 

egeninteresse i at gjeldsforhandlingene blir suksessfulle, er det sannsynlig at de store 

kreditorene bidrar til at rekonstruksjonen etableres ved å samtykke til en dårligere løsning 

under rekonstruksjonsforhandlingene. Det faktum at kreditorene må si ifra store deler av sin 

sikkerhetsrett, reduserer sannsynligheten for dette.  

 

Avhandlingen foreslår derfor at loven inkluderer et alternativ som tillater at de prioriterte 

kreditorene kan samtykke til å stilles dårligere enn deres sikkerhetsrett tilsier. Dersom 

samtykke gis, blir disse kreditorene likestilt med de alminnelige uprioriterte kreditorene. Dette 

medfører at de sikrede kreditorene som samtykker får stemmerett og mulighet til å bli bundet 

til tvangsakkorden. Dette er ikke foreslått i utredningen. Forskjellen fra gjeldende rett vil være 

at samtykket kun gjelder i rekonstruksjonsperioden, slik at kreditorene ikke bindes til å miste 

sin prioriterte stilling før en tvangsakkord er endelig vedtatt. Dersom tvangsakkord blir 

vedtatt, avgjøres kreditorens fremtidige stilling av hva som er avtalt i tvangsakkorden. 

Problematikken bak en slik valgmulighet for kreditorene ivaretas av rimelighetsklausulen (se 

punkt 5.7), og det faktum at adgangen til å frasi seg sikkerhetsretten midlertidig og delta i 

forhandlingene, er frivillig. For å ivareta disse kreditorenes fleksibilitet, vil de fortsatt ha 

muligheten etter gjeldende rett til å frasi retten i sin helhet dersom de ønsker dette. 

                                                 
179 Kinserdal (2008) s. 31 
180 Wiker (2003) s. 163 siste avsnitt 
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Utgangspunktet er imidlertid at samtykket kun gjelder under rekonstruksjonsforhandlingene, 

med den virkning at de inntas i forhandlingene som en alminnelig uprioritert kreditor. Ved en 

eventuell konkurs vil kreditorene fortsatt inneha sin sikkerhetsrett. En slik adgang gjør at 

kreditorenes velvilje ikke blir straffet ved å sette de i en utsatt posisjon.  

 

5.3.1.2 Forbud mot forskjellsbehandling 

Blant selskapets kreditorer regjerer det mange forskjellige interesser. Kreditorene handler ut i 

fra egeninteresse, og har ulike insentiv for å gjennomføre en rekonstruksjonsprosess. All den 

tid loven ikke åpner for forskjellsbehandling slik kreditorene i større grad kan behandles etter 

deres interesser, kan det argumenteres med at loven er for lite fleksibel.181 Lovens rigide 

rammer virker å være i veien for den reelle muligheten til å ta vare på kreditorenes interesser, 

noe som til syvende og sist går utover kreditorene. Sett i lys av at likhetsprinsippet er 

begrunnet i kreditorenes interesser, er det tankevekkende at lovens regler kan hindre en 

løsning som gjør at kreditorene blir bedre stilt. Dette synspunktet støttes opp av UNCITRALs 

retningslinjer som understreker at differensiering av kreditorer ut i fra deres interesser er 

avgjørende for at en rekonstruksjonsplan skal være gjennomførbar. Utredningen konkluderer 

med at forskjellsbehandling derfor ikke bør utelukkes. Den understreker at det vil være mer 

hensiktsmessig å beskytte kreditorene ut i fra en generalklausul der planen kan nektes 

stadfestet dersom kreditorene ikke har blitt behandlet rimelig og rettferdig.182 Basert på 

ovennevnte drøftelse, stiller jeg meg bak denne konklusjonen. Rimelighetsklausulen drøftes i 

punkt 5.7.  

 

Utrederens forslag om å stryke konkursloven § 48 nr. 3 og § 30 siste ledd støttes, med det 

formål om å øke tvangsakkordens fleksibilitet. Til forskjell fra utredningens synspunkt, er det 

etter min mening å gå for langt å stryke likhetsprinsippet i konkursloven § 23 annet og tredje 

ledd. Dette likhetsprinsippet gjelder også ved tvangsakkord, og det er kun for 

tvangsakkordens vedkommende jeg uttaler meg. Det alminnelige utgangspunktet om at alle 

fordringer skal likestilles og omfattes bør bestå. For mitt vedkommende er dette likevel ikke 

et absolutt standpunkt. På nåværende tidspunkt tror jeg imidlertid ikke at lovverket og dets 

nåværende begrunnelse vil kunne akseptere full fleksibilitet rundt forskjellsbehandling av 

kreditorene. Det er nødvendig med en hovedregel og utgangspunkt for å unngå utnyttelse av 

tvangsakkord-instituttet. Dette må særlig ses i lys av den manglende erfaring man har med 

instituttet, grunnet den sjeldne bruken av tvangsakkord. Jeg utelukker ikke at det kan ha 

positive virkninger å ha en større fleksibilitet enn det avhandlingen foreslår. Min forståelse er 

at det i første omgang må søkes mer erfaring med instituttet og dets utfordringer ved bruk, før 

                                                 
181 Hillestad (2016) 
182 UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law, Parts One and Two (2004) s. 218 
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det gjennomføres full fleksiblitet rundt kreditorenes forskjellsbehandling. Etter min mening 

har det kritiske behovet for forskjellsbehandling i praksis vist seg å gjelde handelskreditorene. 

Behovet for forskjellsbehandling vil derfor tilfredsstilles av den foreslåtte endringen til 

konkursloven § 30 siste ledd (se punkt 5.3.1.3). Denne tillater en forskjellsbehandling av 

handelskreditorene, som forhindrer at leverandørkreditten fryses.  

 

5.3.1.3 Manglende adgang til å ekskludere handelskreditorer 

Som nevnt i punkt 3.2.5 er det ofte avgjørende at handelskreditorene får løpende betaling av 

sine krav. I motsatt tilfelle kan leverandørkreditten fryses, noe som vanskeliggjør selskapets 

videre drift under rekonstruksjonsforhandlingene. For at handelskreditorenes eksisterende 

krav mot selskapet skal betales løpende, må disse kravene holdes utenfor 

gjeldsforhandlingene. Etter lovens regler er dette ikke mulig, da det antas at unntaket om små 

beløp i konkursloven § 30 ikke dekker store nok beløp til at handelskreditorene unntas.  

 

Både Canada og USA har en praksis hvor handelskreditorene kan betales ut på forhånd. Den 

canadiske praksisen viser at retten er sensitiv til de praktiske nødvendighetene til selskaper 

vedrørende deres behov for å sikre videre drift. Dette gjør at hensynet til selskapets videre 

drift ofte går foran det faktum at utbetalingen kommer noen kreditorer til gode, mens den går 

ut over de øvrige. Det er derfor argumentert med at slike utbetalinger kun skal gjøres i tilfeller 

hvor manglende betaling medfører et større tap for kreditorfellesskapet, enn det utbetalingen i 

seg selv gjør. Sluttresultatet av slik forskjellsbehandling må altså antas å komme 

kreditorfellesskapet til gode.183 Avhandlingen foreslår derfor et tillegg i konkursloven § 30 

som tillater utbetaling av handelskreditorers eksisterende krav, dersom betaling er avgjørende 

for selskapets videre drift og betaling sannsynliggjør at kreditorfellesskapet får et bedre 

resultat enn ved konkurs. Dette er ikke foreslått i utredningen.  

 

5.3.2 Forslag 

Avhandlingen foreslår følgende forslag for å øke hensiktsmessigheten av konkurslovens 

likebehandlingsprinsipp av kreditorene:  

 

Konkursloven § 30 siste ledd foreslås strøket.184 

 

Forslag til ny konkursloven § 30 siste ledd. Denne lovendringen er ikke foreslått i 

utredningen: 

                                                 
183 Dvorak (2012) s. 15 - 16 

184 Foreslått i: Høringsnotat: Utredning av Leif Villars-Dahl (2016) s. 86 
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"Fordringshavere som er avgjørende for selskapets videre drift i 

rekonstruksjonsperioden kan unntas fra rekonstruksjonen og få betalt sine 

fordringer ved forfall etter rettens tillatelse, dersom betaling av nevnte 

fordringer sannsynliggjør et bedre resultat for kreditorfellesskapet enn 

konkurs." 

 

Konkursloven § 48 nr.3 foreslås strøket.185 

 

Forslag til ny konkursloven § 55 tredje ledd. Denne lovendringen er ikke foreslått i 

utredningen: 

"Fordringer nevnt i første ledd kan bli bundet av akkorden dersom 

fordringshaver samtykker til å frasi sin prioriterte stilling i 

forhandlingsperioden."  

 

5.3.3 Analyse av forslagets virkning på partenes atferd 

5.3.3.1 Innledning 

Avhandlingens forslag om å stryke konkursloven § 48 nr. 3 fratar retten automatisk adgang til 

å nekte stadfestelse dersom akkorden ikke gir lik rett for alle kreditorer som bindes av den, og 

som ikke har samtykket i å stå tilbake. Avhandlingens forslag legger til grunn at konkursloven 

§ 23 annet ledd fortsatt er gjeldende, slik at alle kjente fordringer i utgangspunktet skal 

omfattes og likestilles ved tvangsakkord. Det er altså ikke adgang til en fri 

forskjellsbehandling av kreditorene, noe som må ses i lys av at vedtakskravene i konkursloven 

foreslås lempet til alminnelig flertall (se punkt 5.5.2). Opprettholdelsen av det generelle 

likhetsprinsippet begrunnes blant annet i at det fremstår som urimelig dersom halvparten av 

kreditorene kan samtykke til en fri forskjellsbehandling av de øvrige kreditorene. Årsaken til 

at konkurslovens § 48 nr. 3 og § 30 siste ledd strykes, er at det er mulig å forskjellsbehandle 

handelskreditorene etter forslaget om å innføre ny konkurslov § 30 siste ledd. Forslaget til ny 

konkurslov § 30 siste ledd tillater forskuddsbetaling av kreditorer som er avgjørende for 

selskapets videre drift i rekonstruksjonen. Dersom konkurslovens § 48 nr. 3 opprettholdes, vil 

dette innebære motstrid av regler internt i konkursloven. Fjerningen av denne bestemmelsen 

vil i seg selv ikke ha virkninger for partenes atferd. Det fokuseres på de øvrige endringer i 

likhetsprinsippet, og hvorvidt disse har positive virkninger på de ulike aktørenes atferd. 

 

                                                 
185 Foreslått i: Høringsnotat: Utredning av Leif Villars-Dahl (2016) s. 89 
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5.3.3.2 Virkningen av forslag om ny konkurslov § 55 tredje ledd  

Etter den foreslåtte endringen i konkurslovens § 55 tredje ledd, kan prioriterte kreditorer som i 

utgangspunktet ikke skal medtas i tvangsakkord-forhandlingene, inkluderes. Kreditorene 

inkluderes dersom de samtykker til å frasi sin prioriterte stilling i forhandlingsperioden, noe 

som i tilfelle vil frigjøre midler som det kan forhandles om. Dette åpner for at kreditorer som 

egentlig har sikrede krav, kan forhandle om kravene som en del av tvangsakkorden. I 

utgangspunktet samsvarer dette med fremgangsmåten i utenrettslige forhandlinger, hvor  de 

store kreditorene med sikrede krav er blant de viktigste aktørene for å få gjennomført en 

suksessfull rekonstruksjon. Det er i utgangspunktet ikke problematisk at kreditorene kan 

samtykke til å bindes av forhandlingene, da kreditorene selv avgjør om de tar denne risikoen. 

Til forskjell fra de utenrettslige rekonstruksjoner, risikerer kreditorene i så tilfelle å måtte 

godta avkortning av sitt krav mot egen vilje, dersom de foreslåtte vedtakskravene er oppfylt. 

Risikoen er større etter forslagets løsninger enn ved utenrettslige forhandlinger, da sistnevnte 

krever samtykke fra samtlige berørte kreditorer.  

 

Den økte risikoen kan gjøre at kreditorene er skeptisk til å anvende den foreslåtte adgangen i 

konkursloven § 55 tredje ledd, til tross for at anvendelse øker sannsynligheten for at selskapet 

gjennomfører en vellykket rekonstruksjon. Hvorvidt kreditor ønsker å risikere dette, antas å 

avhenge av størrelsen på kreditors sikrede krav og hvorvidt redning av selskapet vil øke 

kreditors verdier. Dersom kreditor har et stort krav mot selskapet, vil det etter foreslåtte 

stemmeregler (se punkt 5.5.2) gi kreditor en viktig innflytelse i vurderingen av om 

tvangsakkorden skal vedtas. Kreditors risiko vil da reduseres, og sannsynligheten for bruken 

av unntaket i konkursloven § 55 tredje ledd øker. Uavhengig av om kravets størrelse 

innebærer at risikoen er stor eller ikke, er det en mulighet for at kreditor kan være risikovillig. 

Dette kan være tilfellet dersom kreditor anser risikoen for å være verdt å ta. Kreditor kan være 

mer risikovillig dersom den potensielle gevinst er større enn den dekning kreditor allerede har 

sikkerhet for. Muligheten for kreditor til å konvertere sin gjeld til aksjer, gjør at kreditor kan 

få en større gevinst enn kravet gir dekning for dersom selskapet oppnår positiv nettoformue.  

Også på denne måten bidrar adgangen til kapitalforhøyelse ved gjeldskonvertering til at det er 

mer sannsynlig at instituttet anvendes (se punkt 5.4 og 5.6.3). 

 

Sett i lys av at adgangen til å anvende konkurslovens § 55 tredje ledd er valgfri og medfører 

en viss risiko for kreditor, er det ikke sikkert at forslaget øker anvendelsen av tvangsakkord-

instituttet. Dersom unntaket anvendes vil lovendringen bidra til frigjøre mer gjeld for 

selskapet enn det som er tilfellet etter gjeldende rett. Regelens rene eksistens anses ikke for å 

medføre skadevirkninger på lovverkets effektivitet. Det avgjørende er derfor at 

regelendringen potensielt kan ha positive virkninger for den enkelte tvangsakkord dersom 

kreditor anvender seg av unntaket. Forslaget bør derfor gjennomføres. 
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5.3.3.3 Virkningen av forslag om ny konkurslov § 30 siste ledd 

Forslaget muliggjør en forskjellsbehandling av kreditorene, hvor kreditorer som er avgjørende 

for selskapets drift i rekonstruksjonsperioden, kan unntas fra tvangsakkorden og få betalt sine 

fordringer ved forfall. I det videre betegnes slik utbetaling som forskuddsbetaling. Dette 

forutsetter rettens tillatelse. Krav om rettens tillatelse innebærer at retten kan utøve skjønn om 

hvorvidt de aktuelle kreditorene faktisk er avgjørende for selskapets drift, og om 

forskuddsbetaling sannsynliggjør et bedre resultat for kreditorfellesskapet enn konkurs. 

Dersom betaling av disse kreditorene gjør at kreditorfellesskapet kommer verre ut enn ved 

konkurs, skal det ikke gis tillatelse til forskuddsbetaling. Handelskreditorene inkluderes da i 

tvangsakkorden etter de øvrige regler.  

 

Lovforslagets reelle virkning er at krav som i utgangspunktet er likestilt, kan 

forskjellsbehandles. Det faktum at to usikrede krav som er likestilt ved konkurs kan 

forskjellsbehandles slik at det ene får full betaling, mens det andre må godta å bli avkortet 

gjennom tvangsakkord, kan virke svært urimelig for de krav som ikke omfattes av unntaket. 

Forskuddsbetaling gir de aktuelle handelskreditorene en økonomisk særfordel, noe som er 

forbudt etter gjeldende rett. Det må derfor tydeliggjøres at selv om de øvrige kreditorenes 

krav må avkortes ved tidspunktet for rekonstruksjon, vil utbetalingen være til fordel for 

kreditorfellesskapet på lang sikt. Dette er også et vilkår for utbetaling etter avhandlingens 

forslag, og bør redusere muligheten for at kreditorer opplever misnøye på bakgrunn av dette. 

Forskuddsbetaling er et avgjørende element i de utenrettslige rekonstruksjoner, noe som tyder 

på at øvrige kreditorer er inneforstått med den betydning fortsatt drift har for verdien av deres 

krav. Utenrettslig praksis gir ikke holdepunkter for å tro at forslaget vil møte særlig motstand 

fra kreditorfellesskapet. 

 

Det foreslåtte unntaket har stor betydning for forholdet mellom selskapet og de 

handelskreditorene som omfattes av det. Betydningen av selskapets fortsatte drift er gjentatte 

ganger understreket, og er avgjørende for at selskapet skal unngå ytterligere gjeld. Etter 

gjeldende rett må handelskreditorene behandles på lik linje med øvrige kreditorer, noe som 

medfører at leverandørkreditten fryses. Som følge av dette vil selskapene ikke kunne 

suppleres med de varer og tjenester som er avgjørende for videre drift. Dette setter 

arbeidskapitalen i en utsatt posisjon. Forslagets virkning for handelskreditorene er at de etter 

all sannsynlighet vil fortsette å yte sine tjenester til selskapet, noe som påvirker selskapet slik 

at arbeidskapitalen ivaretas og selskapet unngår driftsstopp.  

 

Selskapets fortsatte drift vil kunne ivareta arbeidsplasser. Dette skjer på to måter. Den første 

er at fortsatt drift opprettholder behovet for arbeidskraft, og derfor reduserer sannsynligheten 

for permittering av ansatte under rekonstruksjonsperioden. Dersom driften stoppes, må ansatte 

permitteres for å unngå unødvendige kostnader for selskapet. Den andre måten er at 



 

66 

 

sannsynligheten for at selskapet overlever er større, da det unngår å pådra seg ytterligere gjeld 

under rekonstruksjonsperioden. Mer gjeld for selskapet medfører større risiko for at selskapet 

går konkurs. Det sier seg selv at arbeidsplasser reddes dersom selskapet unngår konkurs. Ved 

å redde arbeidsplasser, vil selskapet også opprettholde virksomhetens verdi. Ved fristillelse av 

ansatte forsvinner store verdier i form av know-how og annen kunnskap.186  

 

Som nevnt er forskuddsbetaling forutsatt rettens godkjennelse. Kravet om rettens 

godkjennelse skal redusere muligheten for misbruk av regelen. Det må antas at bruk av rettens 

ressurser til slik godkjennelse vil kunne innebære økte kostnader ved anvendelse av 

tvangsakkord-instituttet. Det bemerkes også at det kan oppstå problemer ved vurderingen av 

hvilke kreditorer som er avgjørende for selskapets videre drift. Slike kostnader og 

prosessulemper er rent hypotetiske og vanskelig å fastsette for avhandlingens del. Det 

bemerkes at en kostnadseffektiv anvendelse av regelen er avhengig av at retten har en viss 

erfaring med insolvensrettslige vurderinger. Dette kan hindre at det påløper ekstra 

prosesskostnader i forbindelse med lovforslaget.  

 

Det faktum at forslaget kan ha stor positiv betydning for både selskapenes og 

handelsaktørenes insentiv til å gjennomføre en rekonstruksjon, anses avgjørende for 

vurderingen av om forslaget bør gjennomføres. Til tross for at det kan forekomme en viss 

misnøye fra kreditorenes side, ivaretas deres interesser av at forskuddsbetaling er betinget av 

en sannsynliggjøring av at betalingen er til kreditorfellesskapets beste interesse. Forslaget bør 

på dette grunnlag gjennomføres.  

 

5.4 Kapitalforhøyelse ved gjeldskonvertering 

5.4.1 Utfordringer ved gjeldende rett 

Gjeldende rett tillater ikke kapitalforhøyelse ved gjeldskonvertering som en del av 

tvangsakkord. Det er kun i de utenrettslige avtalene at gjeldskonvertering kan bidra til å 

redusere selskapers gjeld. Sett i lys av at kapitalforhøyelse ved konvertering av gjeld til 

egenkapital er et vanlig element i utenrettslig rekonstruksjon, kan det stilles spørsmålstegn til 

hvorfor det ikke tillates etter loven. Det faktum at gjeldskonvertering kun gjøres utenrettslig, 

medfører et krav om samtykke fra samtlige berørte kreditorer og to tredjedels flertall av 

aksjonærene på generalforsamlingen. Dette vanskeliggjør vedtakelse av gjeldskonvertering, 

og kan i mange tilfeller stå i veien for fornuftige og mer gunstige alternativer enn både 

konkurs og gjeldsforhandlinger etter gjeldende rett. 

 

                                                 
186 Høringsnotat: Utredning av Leif Villars-Dahl (2016) s. 66 



 

67 

 

Dersom gjeldskonvertering tillates ved tvangsakkord, medfører dette at et mindretall av 

kreditorene kan bindes til en rekonstruksjonsplan som tillater konvertering. Til tross for dette, 

er det liten grunn til å stenge for adgang til gjeldskonvertering ved tvangsakkord. Utredningen 

understreker at særlig to hensyn taler for at kapitalforhøyelse ved gjeldskonvertering er et 

godt supplement til gjeldende rett. Et selskap under rekonstruksjon vil som regel ha lite midler 

til å betale dividende med. Alle parter vil nyte godt av at disse midlene anvendes i selve 

virksomheten istedenfor at kreditorene får en viss dividendedekning. Dersom midlene 

anvendes til selskapets virksomhet, vil dette bidra til at selskapet gjennomgår en suksessfull 

rekonstruksjon. En suksessfull rekonstruksjon kan medføre at både aksjonærer og kreditorer 

får mer enn den dividende midlene har evne til å dekke før rekonstruksjonen er gjennomført. 

Etter en rekonstruksjon vil selskapers eiendeler ofte stige i verdi og virksomheten bli 

lønnsom. Gjeldskonvertering som gjør kreditorer til aksjonærer, sikrer at kreditorene får rett 

på en andel av denne verdistigningen. En annen virkning ved at gjelden reduseres, er at 

selskapet anses mer solid for nye aksjonærer, kreditorer og leverandører. Dette øker 

sannsynligheten for at aktørene vil bidra med ny egenkapital i selskapet.187 

 

Som nevnt er det et problem ved gjeldende rett at aksje- og allmennaksjeloven krever to 

tredjedels flertall fra aksjonærene dersom kapitalforhøyelse og kapitalnedsettelse skal 

gjennomføres. Utredningen understreker at et selskap som inngår i forhandlinger om 

rekonstruksjon, som regel har tapt sin egenkapital. Dette medfører at aksjonærene ikke får 

penger utbetalt ved selskapets konkurs. Hensynet til aksjonærene burde derfor veie mindre 

enn hensynet til kreditorene, som fortsatt har økonomiske verdier i selskapet.188 Siden 

gjeldsforhandlinger kan inngås når et selskap er illikvid og ikke nødvendigvis insolvent, er det 

en mulighet for at salg av selskapets eiendeler vil innbringe så mye at alle krav kan dekkes og 

det blir et overskudd igjen til aksjonærene. Hvis dette er tilfellet, understreker utredningen at 

hensynet til aksjonærene får en større rolle under rekonstruksjonen, og deres verdier og 

interesser må tas hensyn til. I slike tilfeller er det rimelig at aksjonærene beholder innflytelse 

på endringer av selskapskapitalen og at de får en rettferdig andel av selskapets nye 

aksjekapital.189 Dette er altså momenter som må tas hensyn til i forhandlingene mellom 

partene, og ved vurderingen av hvor stor eierandel kreditorene skal få ved gjeldskonvertering.  

 

Utredningen har foreslått å supplere både konkursloven § 23 og § 30 med mulighet for 

kapitalforhøyelse ved konvertering av gjeld til egenkapital. Avhandlingen vil kun fokusere på 

muligheten til å supplere konkursloven § 30, og støtter opp om utredningens forslag om å 

supplere loven med mulighet for gjeldskonvertering. 

                                                 
187Høringsnotat: Utredning av Leif Villars-Dahl (2016) s. 53 
188 Høringsnotat: Utredning av Leif Villars-Dahl (2016) s. 56 
189 Høringsnotat: Utredning av Leif Villars-Dahl (2016) s. 56 
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5.4.2 Forslag 

Forslaget avhandlingen presenterer er ikke det samme som utredningen har kommet med.190 

Dette begrunnes i at noen deler av lovforslaget faller utenfor avhandlingens problemstilling 

og skal ikke være gjenstand for vurdering i avhandlingen. Under foreslås ny konkurslov § 30 

med ovennevnte foreslåtte endringer inkludert. For avhandlingens del er dette forslaget til ny 

konkurslov § 30 i sin helhet. 

"Hva en rekonstruksjon med tvangsakkord kan gå ut på.  

En rekonstruksjon med tvangsakkord kan blant annet gå ut på:  

1. betalingsutsettelse (tvungent moratorium),  

2. prosentvis reduksjon av gjelden (alminnelig tvangsakkord),  

3. at gjelden helt eller delvis omgjøres til egenkapital (tvangsakkord ved 

konvertering),  

4. overdragelse og avvikling av hele eller deler av skyldnerens virksomhet 

og eiendeler, mot at skyldneren frigjøres for den del av gjelden som ikke 

dekkes ved likvidasjonen (tvungen likvidasjonsakkord), eller  

5. en kombinasjon av disse ordninger og eventuelt i kombinasjon med andre 

tiltak.  

En tvangsakkord kan gå ut på at enhver fordringshavers samlede 

tilgodehavende skal dekkes fullt opp til en viss sum. Reglene i første ledd gjelder i så 

fall for den overskytende del av tilgodehavende. 

Fordringshavere som er avgjørende for selskapets videre drift i 

rekonstruksjonsperioden kan unntas fra rekonstruksjonen og få betalt sine fordringer 

ved forfall etter rettens tillatelse, dersom betaling av nevnte fordringer medfører et 

bedre resultat for kreditorfellesskapet enn konkurs." 

 

Forslagets virkning drøftes i punkt 5.6.3, da det anses hensiktsmessig å se virkningene i lys av 

de foreslåtte endringer i aksjelovenes vedtakskrav. 

 

                                                 
190 Utredningens forslag: Høringsnotat: Utredning av Leif Villars-Dahl (2016) s. 106 - 107 
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5.5 Vedtakskrav i konkursloven 

5.5.1 Utfordringer ved gjeldende rett  

Dagens vedtakskrav avhenger av hvilken dividende tvangsakkorden gir kreditorene. Sett i lys 

av at kravet om minstedividende foreslås strøket, må vedtaksreglene justeres. Dersom det 

anlegges et komparativt perspektiv, har alle land utenom Norge og Sverige alminnelig 

flertallskrav på antall kreditorer for vedtakelse av rekonstruksjonsplanen, mens vedtakskravet 

for beløpsmessig andel varierer fra alminnelig flertall og kvalifisert flertall. Utredningen 

foreslår at tvangsakkord kan vedtas dersom 50 % av kreditorene regnet i beløp aktivt stemmer 

for forslaget.191 Utredningens forslag utelater et dobbeltkrav i vedtakelsen. Dobbeltkrav har 

som formål å sikre at utfallet ikke avgjøres av et stort antall kreditorer som kun har små krav, 

og heller ikke de få kreditorene med store krav. Dersom vedtakskravet kun berører kravenes 

beløp, åpner det for at få kreditorer med store krav får stor makt. Dette kan medføre en 

skjevfordeling, der mange småkreditorer må godta tvangsgjennomføring av tvangsakkord mot 

egen vilje. Betenkelighetene bak dette styrkes av at småkreditorene ofte har krav med dårlig 

prioritet i gjeldsforhandlinger.   

 

Avhandlingen støtter opp utredningens krav om alminnelig flertall i beløp, men foreslår at det 

suppleres med et krav om alminnelig flertall i antall kreditorer for å unngå skjevfordeling. 

Vedrørende kravet om alminnelig flertall i antall kreditorer, er det ikke nødvendig at 

kreditorene stemmer aktivt for forslaget. Det foreslås at det er tilstrekkelig at halvparten av 

kreditorene i antall ikke stemmer i mot. Dette for å unngå at passive småkreditorer kan stoppe 

gjeldsforhandlingene som ønskes vedtatt av størsteparten av beløpskreditorene.  

 

5.5.2 Forslag 

Forslag til ny konkurslov § 43. Bestemmelsens første setning er foreslått av utredningen som 

nytt vedtakskrav. Annen setning er supplert ut i fra eget skjønn som er begrunnet i punkt 

5.5.1. Annen setning er ikke foreslått i utredningen. 

"Et forslag om rekonstruksjon med tvangsakkord anses vedtatt når 

fordringer som minst representerer ½ - en halvdel – av det samlede beløp 

som har stemmerett etter §§ 41 og 42 har stemt for forslaget.192 Forslaget 

vedtas likevel ikke dersom minst ½ - en halvdel – av fordringshaverne som 

deltar i avstemningen stemmer i mot forslaget."  

 

                                                 
191 Høringsnotat: Utredning av Leif Villars-Dahl (2016) s. 51, 52, og 109 
192Foreslått i: Høringsnotat: Utredning av Leif Villars-Dahl (2016) s. 109 [understreking som ble gjort i 

originaldokument er i avhandlingen fjernet av meg] 
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5.5.3 Analyse av forslagets virkning på partenes atferd 

Den reelle betydningen av forslaget er at omtrent halvparten av kreditorene i beløp, med 

mindre halvparten av kreditorene i antall stemmer i mot, blir bundet av forslaget om 

rekonstruksjon. Sammenlignet med gjeldende rett (se punkt 3.3.6.4) og i lys av fjerning av 

kravet om minstedividende, er vernet av mindretallskreditorene blitt betraktelig svekket. 

Tidligere ble kreditorene vernet både ved kravet om minstedividende, og et krav om hvert fall 

¾ flertall for vedtakelse basert på hvor stor dividende rekonstruksjonsplanen tilgodeså 

kreditorene.  

 

Virkningen av de nye vedtakskravene må ses i lys av de øvrige endringer som er foreslått. 

Avhandlingen foreslår både å endre likhetsprinsippets utslag i konkursloven og kravet om 

minstedividende. Dette er regler som etter gjeldende rett bidrar til å verne 

mindretallskreditorene. Vedtakskravenes virkning for likhetsprinsippets endringer er drøftet i 

punkt 5.3, mens vedtakskravenes virkning for minstedividende er drøftet i punkt 5.2.3.  

 

Til tross for at virkningen av regelforslaget er at nesten halvparten av et selskaps usikrede 

kreditorer kan bindes til gjeldsreduksjon eller gjeldskonvertering mot sin vilje, er det 

avgjørende at deres økonomiske resultat blir bedre enn ved konkurs. Dersom kreditorene blir 

satt i en dårligere posisjon enn ved konkurs, vil rimelighetsklausulen som foreslås i punkt 5.7 

stoppe vedtakelsen. I realiteten vil kreditorenes økonomiske interesse styrkes ved de 

lempeligere vedtakskrav, da det er mer sannsynlig at selskapet unngår konkurs enn etter 

gjeldende rett. Dette begrunnes i at det er enklere å tvangsgjennomføre tvangsakkord etter 

avhandlingens forslag. Til tross for at mindretallsvernet er svekket etter lovens begrep, kan 

det argumenteres med at det i realiteten er styrket. Det er den økonomiske interesse som søkes 

vernet, og det avgjørende må da være at kreditorene sitter igjen med bedre dekning enn den de 

ville fått ved konkurs. Forslaget bør derfor gjennomføres.  

 

5.6 Vedtakskrav i aksje- og allmennaksjeloven 

5.6.1 Utfordringer ved gjeldende rett 

Etter gjeldende rett er det krav om to tredjedels flertall både ved vedtakelse av 

kapitalforhøyelse, kapitalnedsettelse og vedtektsendring i aksjelovene. Dette vanskeliggjør 

prosessen når et selskap ønsker å restrukturere ved å konvertere gjeld til egenkapital. Som 

tidligere nevnt, i praksis er det vanlig at den gamle aksjekapitalen settes til null både før 

gjelden konverteres eller det hentes inn ny kapital med friske midler.193 Avhandlingen foreslår 

at både kapitalnedsettelse og kapitalforhøyelse ved gjeldskonvertering kan inngå i 

tvangsakkord. Dette gjør at forholdet til de eksisterende aksjonærer må inkluderes i 

                                                 
193 Høringsnotat: Utredning av Leif Villars-Dahl (2016) s. 58 
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tvangsakkorden, slik at det ikke lengre er bare kreditorene som bindes ved vedtakelse. Som 

nevnt er det et økonomisk prinsipp at aksjonærenes kapital er den som først går tapt ved 

selskapers økonomiske problemer. Det vil derfor ikke være hensiktsmessig om et mindretall 

av aksjonærene, herunder 33,4 %, kan stoppe en rekonstruksjonsplan som vil kunne bidra til å 

redde selskapets fremtid. Dette må særlig ses i lys av at aksjenes verdi normalt allerede er 

tapt.194 Aksjonærene har følgelig liten beskyttelsesverdig interesse igjen, da alternativet ofte 

er konkurs og intet utbytte. Sett i lys av at aksjelovene og konkursloven i stor grad beskytter 

kreditorene, anses det å gi god sammenheng mellom lovene at vedtakskravet lempes i de 

tilfeller hvor det skal gjennomføres rekonstruksjon. En vellykket rekonstruksjon vil 

kreditorene som regel nyte godt av. Det vil derfor være hensiktsmessig å lette på 

vedtakskravene, slik at et mindretall av aksjonærene ikke kan stanse tvangsakkorden.   

 

Avhandlingen har redegjort for at et problem ved vedtaksprosessen i gjeldende rett, er at det 

ikke er noen sammenheng mellom aksjonærenes vedtakelse og kreditorenes vedtakelse av 

planen. I utgangspunktet er det kreditorene som vedtar gjeldsforhandlingsplanen, uten 

medvirkning av aksjonærene utover begjæring til gjeldsforhandling. En slik prosess er lite 

hensiktsmessig, da den kompliserer rekonstruksjonsprosessen. Det er nødvendig at det ved 

kreditorenes godkjennelse av rekonstruksjonsplanen eksisterer et vedtak som klargjør at 

eventuell kapitalnedsettelse og forhøyelse er gjennomførbart. Utredningen understreker at 

konvertering av gjeld til aksjekapital og nedsettelse av aksjekapitalen bør være integrerte 

deler i rekonstruksjonsplanen, hvor kreditorene samlet tar stilling til hele planen. De skal ikke 

ta stilling til de selskapsrettslige spørsmål separat.195 Dette synspunktet er jeg enig i, da det er 

ønskelig at prosessen ved tvangsakkord er enklest mulig. Dette vil også styrke 

forutberegneligheten til kreditorene, ved at kreditorene med sikkerhet vet at 

gjeldskonvertering er gjennomførbart ved avstemningen. Avhandlingen støtter opp om 

utredningens forslag om at et simpelt flertall kan vedta både kapitalnedsettelse, 

kapitalforhøyelse og påfølgende vedtektsendring i forbindelse med rekonstruksjon. 

 

5.6.2 Forslag 

Det bemerkes at det er utredningens forslag som siteres nedenfor, og at avhandlingen ikke tar 

stilling til de øvrige prosessuelle endringene den foreslår. Det avgjørende for avhandlingen er 

at vedtakskravene ved kapitalforhøyelse, kapitalnedsettelse og vedtektsendring ved 

rekonstruksjon ønskes endret. Det er kun disse endringene avhandlingen behandler, og kun 

disse endringene avhandlingen kan innestå for. 

 

                                                 
194 Høringsnotat: Utredning av Leif Villars-Dahl (2016) s. 58 - 59, Gjengset (2016) 
195 Høringsnotat: Utredning av Leif Villars-Dahl (2016) s. 59, punkt 13.10 
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Forslag til ny aksje – og allmennaksjelov § 5-18 nytt fjerde ledd: 

"(4) Ved rekonstruksjon etter konkursloven kan nødvendige 

vedtektsendringer i forbindelse med kapitalforhøyelse, kapitalnedsettelse og 

utstedelse besluttes av generalforsamlingen med flertall av [de] fremmøtte 

aksjonærene – regnet etter aksjekapital – som en del av 

rekonstruksjonsplanen."196 

 

Forslag til ny aksje – og allmennaksjelov § 10-14 om kapitalforhøyelse ved rekonstruksjon.  

"(1) Ved rekonstruksjon etter konkursloven kan kapitalforhøyelse besluttes 

av generalforsamlingen med flertall av [de] fremmøtte aksjonærene – 

regnet etter aksjekapital – som en del av rekonstruksjonsplanen. Det kan 

både besluttes kapitalforhøyelse med kontantinnbetaling og 

kapitalforhøyelse hvor aksjeinnskuddsforpliktelsen skal gjøres opp ved 

motregning av gjeld. Slik kapitalforhøyelse er gyldig vedtatt når retten 

rettskraftig har stadfestet rekonstruksjonsplanen. Når 

aksjeinnskuddsforpliktelsen skal gjøres opp ved motregning av gjeld, 

bestemmer rekonstruksjonsplanen hvorledes det skal gjøres og vilkårene 

ved slikt oppgjør. Det skal ikke utarbeides forslag fra styret etter § 10-3 

eller fremlegges redegjørelse fra styret etter § 2-6. Reglene om 

aksjonærenes fortrinnsrett gjelder heller ikke ved kapitalforhøyelse under 

rekonstruksjon. 

(2) De nødvendige endringer av vedtektene ved gjennomføringen av 

kapitalforhøyelse under rekonstruksjon besluttes av et flertall av de 

fremmøtte aksjonærer – regnet etter aksjekapital. Etter at rettens 

stadfestelseskjennelse av rekonstruksjonsplanen er rettskraftig sender 

rekonstruktøren melding om kapitalforhøyelsen til Foretaksregisteret. 

Bekreftelse av at aksjeinnskuddet er ytet fullt ut gis av borevisor."197 

Forslag til ny aksje – og allmennaksjelov § 12-8 om kapitalnedsettelse ved rekonstruksjon: 

"(1) Ved rekonstruksjon etter konkursloven kan kapitalnedsettelse til 

dekning av tap besluttes av generalforsamlingen med et flertall av de 

fremmøtte aksjonærene – regnet etter aksjekapital – som en del av 

                                                 
196Foreslått i: Høringsnotat: Utredning av Leif Villars-Dahl (2016) s. 117-118 [understreking som ble gjort i 

originaldokument er i avhandlingen fjernet av meg] 
197 Foreslått i: Høringsnotat: Utredning av Leif Villars-Dahl (2016) s. 118 [understreking som ble gjort i 

originaldokument er i avhandlingen fjernet av meg] 
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rekonstruksjonsplanen. Slik kapitalnedsettelse er gyldig vedtatt når retten 

rettskraftig har stadfestet rekonstruksjonsplanen. Rekonstruksjonsplanen 

bestemmer hvorledes [nedsettelsen skal skje]. Det skal ikke utarbeides 

forslag fra styret etter § 12-3. Reglene om aksjonærenes fortrinnsrett 

gjelder heller ikke ved kapitalforhøyelse under rekonstruksjon.  

(2) De nødvendige endringer av vedtektene ved gjennomføringen av 

kapitalnedsettelse under rekonstruksjon besluttes likeledes av kreditorene 

som en del av rekonstruksjonsplanen."198 

 

5.6.3 Analyse av forslagets virkning på partenes atferd 

5.6.3.1 Innledning 

De foreslåtte endringene i punkt 5.4 og 5.6 innebærer at kapitalforhøyelse ved 

gjeldskonvertering kan gjennomføres i tvangsakkord med samtykke fra aksjonærene med et 

alminnelig flertall utregnet etter aksjekapital. Realiteten i endringen er at konvertering av 

gjeld til aksjekapital kan gjennomføres til tross for at 49,9 % av aksjonærene utregnet etter 

aksjekapital motsetter seg gjeldskonvertering. De aksjonærene som omfattes av 

gjeldskonverteringen, vil kunne miste aksjonærrettighetene sine uten å ha samtykket til dette. 

Sammenlignet med gjeldende rett, er resultatet at det blir en maktoverføring fra aksjonærene 

til kreditorene som konverterer sine krav. Dersom tilstrekkelig samtykke foreligger fra de 

berørte kreditorene, kan store deler av aksjonærene påtvinges tap av egne rettigheter. 

 

Forslaget om å vedta kapitalnedsettelse dersom det foreligger alminnelig flertall utregnet etter 

aksjekapital, er begrunnet i punkt 5.6.1. Lovendringens virkning er å legge forholdene til rette 

for at både aksjonærer og kreditorer skal ønske å investere ny kapital til selskapet, og har 

ingen øvrig virkning for partenes atferd. Det legges derfor til grunn at forslaget om å godta 

kapitalnedsettelse i en rekonstruksjonsprosess bør gjennomføres dersom det gjennomføres en 

påfølgende kapitalforhøyelse. Det er derfor bare virkningene knyttet til kapitalforhøyelse som 

drøftes i det følgende. 

 

5.6.3.2 Analyse av forslagets virkning på aksjonærenes atferd 

Aksjelovene kan sies å dele inn aksjonærenes interesser i forvaltningsrettigheter, økonomiske 

rettigheter og omsetningsrettigheter. Virkningene av forslaget i punkt 5.4 og 5.6 er at alle 

rettighetsgruppene påvirkes. Det må derfor vurderes om sannsynligheten for vellykket 

tvangsakkord styrker den økonomiske interesse på lang sikt tilstrekkelig til at det 

                                                 
198 Foreslått i: Høringsnotat: Utredning av Leif Villars-Dahl (2016) s. 119 [understreking som ble gjort i 

originaldokument er i avhandlingen fjernet av meg] 
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rettferdiggjør at aksjonærenes økonomiske, forvaltnings- og omsetningsrettigheter svekkes 

ved tidspunktet for vedtakelse. 

 

Grunnet det lavere vedtakskravet som er foreslått, kan aksjonærene miste sin posisjon i 

selskapet etter rekonstruksjonen er gjennomført. En utvasking av aksjonærenes eierposisjon 

medfører også en svekkelse av aksjonærenes forvaltningsrettigheter og økonomiske 

rettigheter. Reglene setter også til side den beskyttelsen aksjonærene i utgangspunktet får 

gjennom samtykke- og forkjøpsreglene i aksjelovene. Omfanget av inngrep i aksjonærenes 

rettigheter avhenger av hvor stor del av gjelden som skal konverteres, og følgelig hvor stor del 

av aksjene aksjonærene sitter igjen med. I utenrettslige rekonstruksjoner er det vanlig at 

aksjonærene får beholde mellom en til åtte prosent av sin eierandel ved gjeldskonvertering.199 

Hvorvidt dette vil være tilfelle i tvangsakkord er vanskelig å si, men dersom prosenten legges 

til grunn vil aksjonærene miste omtrent alle forvaltningsrettigheter i selskapet. Dette kan 

oppleves som problematisk for aksjonærene, og svekke deres insentiv til å gjennomføre en 

tvangsakkord. Dette til tross for at alternativet er konkurs. Selv om kapitalforhøyelse ved 

gjeldskonvertering ofte gjennomføres ved utenrettslige rekonstruksjoner, og slik sett har vært 

en plausibel risiko for aksjonærene også etter gjeldende rett, krever de utenrettslige 

løsningene et flertall på minst to tredeler av de avgitte stemmer og av aksjekapitalen som er 

representert på generalforsamlingen, jf. asl/asal § 5-18, jf. asl/asal § 10-1. Aksjonærene har 

altså større innflytelse over den utenrettslige prosessen. Ved vedtakelse av lempede krav som 

foreslått i punkt 5.6.2, svekkes denne innflytelsen dersom det begjæres forhandlinger om 

tvangsakkord.  

 

Risikoen for at aksjonærene blir presset ut ved en rekonstruksjonsprosess kan skape et 

insentiv for aksjonærene, på vegne av selskapet, til å ta forbehold i avtalene som inngås ved 

innhenting av fremmedkapital. Hvordan slike forbehold vil se ut er usikkert, og er gjenstand 

for ren hypotetisk vurdering. Hvorvidt aksjonærene vil ønske å ta forbehold, må også vurderes 

i lys av hvilke prioriteringer aksjonærer tar når et selskap er i økonomiske vansker. Som nevnt 

vil gjeldskonvertering ofte være i selskapets beste interesse. Spørsmålet er da om aksjonæren 

får såpass mye av sin økonomiske interesse ivaretatt at aksjonæren godtar å miste store deler 

av sine forvaltningsrettigheter til gunst for selskapet. 

 

I frykt for at aksjonærene vil miste store deler av sin innflytelse ved tvangsakkord-

forhandlinger, er det tenkelig at det fra enkeltaksjonærenes synspunkt er ønskelig med en 

klausul i avtalen med kreditor, som fastsetter at selskapet ved økonomiske problemer kun 

søker hjelp gjennom utenrettslige forhandlinger. Dette vil utelukke muligheten for at 

                                                 
199 Gjengset (2016), Lind (2016) 
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tvangsakkord åpnes, og derfor eliminere muligheten for at aksjonærene får svekket innflytelse 

ved rekonstruksjon. Det er imidlertid styret som inngår avtalene på vegne av selskapet, og 

basert på det styreansvar det hele tiden må balansere seg i mot, er det lite tenkelig at styret 

ønsker å utelukke muligheten til å innlede forhandlinger om tvangsakkord. Dette styrkes med 

antakelsen om at tvangsakkord-bestemmelsen øker muligheten for at riktige økonomiske 

tiltak blir gjennomført ved rekonstruksjon. Slike forbehold anses derfor ikke som en 

sannsynlig følge av lovforslaget. 

 

Styret kan imidlertid ikke kontrollere aksjonærenes forhold til hverandre. Det kan tenkes at 

aksjonærene ønsker å inngå aksjonæravtaler med formål om å sikre at de ikke mister 

innflytelse ved vurderingen av om deres krav skal konverteres. I realiteten er dette en 

vurdering av om aksjonærene får beholde deler av sin eierinteresse eller ikke. En forutsetning 

for at en slik aksjonæravtale skal virke etter sin hensikt, er at enten flertallet i beløp eller 

antall er avtalepart. Aksjonærene vil da ha avgjørende innflytelse i vedtakelsen av 

gjeldskonverteringen. Det kan tenkes at det avtales at ingen av avtalepartene kan stemme for 

kapitalforhøyelse, med mindre samtlige i avtalefellesskapet i internt møte har avtalt at det kan 

stemmes for. Dette vil vanskeliggjøre prosessen ved tvangsakkord, og medføre at et forslag 

om kapitalforhøyelse kan hindre at andre element i rekonstruksjonsplanen blir gjennomført. 

Dersom slik motvilje kommer fra aksjonærene, vil dette automatisk svekke den økte 

økonomiske egeninteressen for kreditorene. Sannsynligheten for suksessfull tvangsakkord vil 

da svekkes sammenlignet med et tilfelle hvor slik aksjonæravtale ikke er inngått. Slike avtaler 

vil også øke sannsynligheten for konflikt aksjonærene i mellom, noe som kan ha negativ 

effekt på deres vilje til å redde selskapet.  

 

Scenarioene som er nevnt ovenfor, er kun tenkelige virkninger av det lavere vedtakskravet 

etter aksje- og allmennaksjeloven. Det eksisterer ingen empiri på hvorvidt dette er sannsynlig 

eller ikke. Det bemerkes at de utenrettslige avtalene illustrerer at aksjonærene ofte har et 

bevisst forhold til at deres krav er tapt, slik at den eneste muligheten for å få igjen sine 

tidligere investeringer er dersom selskapet får positiv nettoformue igjen. Sett i lys av at 

muligheten ved kapitalforhøyelse ved gjeldskonvertering er en effektiv måte å redusere 

selskapets gjeld på, har det formodningen mot seg at aksjonærene vil sørge for å få en 

innflytelse, som i realiteten vil svekke deres utsikter for gevinst. Erfaringen fra den 

komparative analysen (se kapittel fire) gir ingen holdepunkter for at innføringen av 

kapitalforhøyelse ved gjeldskonvertering har påvirket aktørenes atferd negativt. Dette gjelder 

også i tilfeller som i Chapter 11, hvor aksjonærenes ønsker kan bli satt helt på sidelinjen, ved 

at aksjonærene som klasse blir stemt ned i en "cram-down". Dette kan ses i sammenheng med 

at reglene om kapitalbeskyttelse eksisterer for å beskytte aksjeminoriteten og kreditorene. I 

det tilfelle hvor et selskaps økonomiske situasjon er så svak at verken aksjonærenes eller 

kreditorenes rettigheter kan ivaretas ved konkurs, må betydningen av reglene om 
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kapitalbeskyttelse revurderes. Det er ikke nødvendig å beskytte kapitalen i større grad enn det 

hensynet til aksjeminoriteten og kreditorene tilsier.200 Ved rekonstruksjon vil for strenge krav 

om kapitalbeskyttelse virke mot sin hensikt, og stå i veien for en løsning som kan gjenopplive 

aksjonærenes og kreditorenes økonomiske verdier.  

 

5.6.3.3 Analyse av forslagets virkning på selskapet 

Utgangspunktet er at konvertering av gjeld til egenkapital er positivt for selskapet, da dette 

forsterker selskapets kontantstrøm og reduserer selskapets gjeld. Ved å forbedre selskapets 

balanse øker man både selskapets konkurransedyktighet og sjansene for at selskapet vil 

tiltrekke seg mer virksomhet og kreditt fra leverandører. Som nevnt tidligere, vil selskapets 

forbedrede balanse øke sannsynligheten for at aktører ønsker å hive inn ny kapital i selskapet. 

Det kan også argumenteres for at den positive virkningen på virksomheten gir ledelsen et 

insentiv til å jobbe enda hardere, med formål om å øke selskapets profitt.201 

 

Ved gjeldskonvertering vil kreditorene komme inn som eiere i selskapet. Deres innflytelse og 

rettigheter vedrørende selskapets forvaltning er avhengig av hvor mye gjeld som konverteres. 

Dersom kreditorene oppnår mer enn 33,4 % eierskap vil de få stor makt i selskapet. Til tross 

for at det er positivt at gjeld slettes og at selskapet blir mer attraktivt for ny virksomhet, er det 

ingen garanti for at de nye eierne er mer skikket til å drive virksomheten enn de eksisterende 

aksjonærene. Som regel er det de eksisterende aksjonærene som har erfaring med selskapet og 

det markedet selskapet tilhører. Slik erfaring er det ikke sikkert at de nye eierne har. Det er 

derfor usikkert om eksempelvis banker som eiere vil kunne øke selskapets fremtidige ytelse i 

markedet. På denne måten vil eierskiftet muligens innebære negative virkninger for selskapet 

i fremtiden, til tross for at hensikten var den motsatte.  

 

5.6.3.4 Forholdet til aksjelovenes kapitalbeskyttelse 

Resultatet av de foreslåtte endringene er at den grunnleggende kapitalbeskyttelsen som 

selskapsretten verdsetter, svekkes ved tvangsakkord. Vedtakskravet for kapitalforhøyelse og 

kapitalnedsettelse lempes fra kvalifisert til alminnelig flertall. Dette kan anses problematisk, 

da det avgjørende for det begrensede og upersonlige ansvaret er at aksjelovene innebærer en 

effektiv beskyttelse av selskapskapitalen. En svekket beskyttelse av kapitalen vil som regel gå 

ut over kreditorene, da kapitalbeskyttelsen skal sikre kreditorene et minimum av sine krav.  

 

Til tross for at kapitalbeskyttelsen er avgjørende for aksjelovenes effektivitet som lovverk, er 

det antatt at hensynet til kapitalbeskyttelsen ikke må drives så langt at andre viktige hensyn 

                                                 
200 Perland (2005) s. 378 
201 Steptoe & Johnson LLP (2009) 
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blir tilsidesatt eller skadelidende.202 Det må derfor kunne argumenteres med at hensynet til 

kreditorene må få mindre vekt i et tilfelle som avhandlingen legger til grunn, hvor 

kreditorenes krav allerede har svake dekningsmuligheter. Så lenge tvangsakkord gir et bedre 

resultat til kreditorene enn de ville fått ved konkurs, må det være rom for å legge større vekt 

på hensyn som legger til rette for et konkurransedyktig næringsliv og større sannsynlighet for 

nyetableringer. Dette må særlig ses i lys av den generelle tendensen i EU om større fokus på 

hensynet til selskapenes effektivitet og konkurranseevne.203 

 

Dersom det tilrettelegges for et gunstig tvangsakkord-institutt i Norge, reduseres også 

sannsynligheten for at selskapene vil bedrive forum shopping både ved plassering av  

selskapets hovedkvarter og ved valg av fremgangsmåte for rekonstruksjon. Dersom markedets 

aktører anser aksjeselskapene for å ha et større økonomisk vern gjennom tvangsakkord-

instituttet, vil dette bidra til at den norske aksje- og allmennaksjeformen er attraktive 

alternativer for de som ønsker å drive virksomhet i Norge.204 Dette kan redusere risikoen for 

økt konkurranse fra utenlandske selskaper. Økt konkurranse fra utenlandske selskaper vil 

samtidig kunne svekke forutberegneligheten til markedets aktører, og et mer attraktivt norsk 

lovverk vil derfor bidra til å opprettholde forutberegneligheten i markedet. Det faktum at de 

foreslåtte endringer kan bidra til norske selskapers konkurranseevne internasjonalt, er derfor 

et godt argument for at endringene bør gjennomføres. 

 

5.6.3.5 Analyse av forslagets virkning på kreditorenes atferd 

Etter gjeldende rett medfører det økonomiske prinsipp at aksjonærenes interesser har dårligst 

prioritet ved konkurs. For gjeldsforhandlingsinstituttets vedkommende, kan det imidlertid 

argumenteres med at det i realiteten er aksjonærenes interesser som har øverste prioritet. Dette 

begrunnes i at aksjonærenes interesser ikke berøres gjennom alternativene som kan avtales 

ved tvangsakkord etter gjeldende rett, da lovens alternativ kun gir adgang til å redusere eller 

utsette gjeldsbetalinger. Dette gjør at det bare er kreditorene som må ofre egne interesser ved 

tvangsakkord. Dette samsvarer ikke med det konkursrettslige prinsippet om at aksjonærenes 

interesser skal komme sist.205 Forslagets ønskede virkning er at tvangsakkord-instituttet i 

større grad skal tilfredsstille dette prinsippet. 

 

Forslaget tillater kapitalendringer ved tvangsakkord. En vanlig innsigelse fra kreditorene er at 

også eierne skal tilsidesette egne interesser, da det i hovedsak er aksjonærene som nyter 

gevinsten av en vellykket rekonstruksjon. Slik sett økes sannsynligheten for suksess ved 

                                                 
202 Perland (2004), Ot.prp.nr. 23 (1996 – 1997) s. 14 
203 Perland (2004), Ot.prp.nr. 23 (1996 – 1997) s. 14 
204 Perland (2004) 
205 SOU 2010:2 s. 299 - 301 



 

78 

 

lovendringen, da det ofte er avgjørende for kreditorene at også aksjonærenes interesser skal 

tilsidesettes ved rekonstruksjon. Dette er ikke mulig etter gjeldende rett, med mindre eierne 

hiver inn ny kapital.206 I et tilfelle hvor det ikke er adgang til konvertering av gjeld til 

egenkapital i tvangsakkord, er eneste løsningen at kreditorene sier fra seg deler av egne 

rettigheter, uten at de er sikret noe av verdiøkningen som en vellykket rekonstruksjon kan 

medføre.  Fra aksjonærenes synspunkt er dette ofte rettferdiggjort ved at kreditorene burde se 

seg fornøyd med å få mer dekning enn ved konkurs. Slike begrunnelser kan ikke tilsidesette 

betydningen av at kreditorene får nyte verdiøkningen dersom gjeldskonvertering er mulig.207 

Sett i lys av prinsippet om at aksjonærenes interesser kommer sist, fremstår et regelverk som 

tillater slik skjevdeling av interesser som urimelig. De utenrettslige avtalene illustrerer at en 

vellykket rekonstruksjon er avhengig av forhandlinger mellom partene, hvor begge parter må 

ofre litt for at den andre parten skal si seg villig til å bidra til å sikre selskapets fremtid. 

Dersom loven ikke reflekterer en slik interesseavveining partene i mellom, er det liten grunn 

til å tro at suksessraten til tvangsakkord-instituttet vil øke. Det antas at partene heller ser seg 

tjent med å bruke de utenrettslige løsninger som tillater forhandlingsrom dem i mellom.  

 

Sett i lys av drøftelsen under punkt 5.6.1 anses det som rimelig at aksjonærene kan bli pålagt 

et tap av egne interesser, basert på at deres økonomiske krav allerede er tapt ved konkurs. 

Dette slår særlig sterkt inn da aksjonærenes ønske om å få økonomisk gevinst etter 

rekonstruksjon, baseres på betraktninger om at aksjonærene selv kun skal nyte godt av 

verdiøkningen, men ikke ofre noe for gjennomføringen. Dette er realiteten etter gjeldende rett. 

Det anses ikke rimelig at et mindretall av aksjonærene skal kunne stoppe en plan som redder 

selskapet, basert på at de selv krever en stor bit av den eventuelle økonomiske fordel 

rekonstruksjonen medfører. Ved å innføre muligheten til å konvertere gjeld til aksjer, vil 

kreditorene oppleve at deres vilje til å ofre utbetaling av egne krav, kan medføre en 

økonomisk fordel i det lange løp. Dette gir et insentiv for kreditorene til å ønske å komme til 

enighet ved tvangsakkord. At tvangsakkord-bestemmelsen medfører en styrket økonomisk 

egeninteresse for kreditorene, sannsynliggjør isolert sett at suksessraten til instituttet vil øke.  

 

Et problem tilknyttet muligheten til å konvertere gjeld til egenkapital, er hvorvidt en 

eierposisjon er ønsket av kreditorene. Avhandlingen forutsetter at det foreligger avtalefrihet 

innad i forhandlingene vedrørende hvilke krav som konverteres, slik at forholdene ligger til 

rette for at partene kommer til en løsning som er gunstig for alle. Håpet er at partene i 

forhandlingene unngår å pålegge store beløpsmengder gjeldskonvertering, dersom 

fordringshaverne ikke ønsker å bli aksjonærer i selskapet. Til tross for dette, kan planen 

                                                 
206 SOU 2010:2 s. 299 
207 SOU 2010:2 s. 299 
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medføre at noen kreditorer blir påtvunget en eierposisjon uten egen vilje. Dette ville i 

hovedsak vært urimelig for sikrede kreditorer, som da ville påtvinges en risikabel eierposisjon 

istedenfor den sikrede kreditorposisjonen de allerede innehar. De sikrede kreditorene er 

imidlertid unntatt fra tvangsakkorden, med mindre de selv ønsker å ta risikoen ved å inngå i 

tvangsakkorden. Risikoen for gjeldskonvertering vil være synlig for kreditorene som godtar 

dette. Risikoen må antas å være en del av vurderingen om kreditorene frasier seg 

sikkerhetsretten under forhandlingene. Dersom sikrede kreditorer på bakgrunn av dette får 

konvertert sin gjeld til aksjer, er risikoen tatt med åpne øyner.  

 

Det er imidlertid ikke bare de sikrede kreditorene som kan være motvillig til å bli eiere i 

selskapet. Til tross for at de usikrede kreditorene kan ha økonomisk interesse i å få en del av 

verdiøkningen etter rekonstruksjonen, kan det være at de ikke ønsker å måtte håndtere de 

forvaltningsrettigheter eierskapet medfører. Det er derfor problematisk at halvparten av 

kreditorene kan påtvinge de øvrige å godta en rekonstruksjonsplan, som hypotetisk sett kan 

medføre at noen kreditorer blir eiere mot sin vilje. En tenkelig måte å unngå dette på, er å 

inngå en opsjon med de eksisterende aksjonærer om at de kan kjøpe tilbake en viss prosent av 

selskapet etter rekonstruksjonen er suksessfullt gjennomført og kreditoren har fått den 

merverdi gjeldskonverteringen var ment å gi. En annen problematikk ved gjeldskonvertering, 

er at det ikke er alle selskap det er ønskelig å være eier i. For å sette dette på spissen, kan det 

nevnes at en bank etter all sannsynlighet ikke ønsker å konvertere sin gjeld til aksjer i en 

pølsebod på Aker Brygge. Det bør derfor legges til grunn at gjeldskonvertering krever at 

gjelden byttes til aksjer som er mulig å omsette på en fornuftig måte. Dette burde være en del 

av vurderingen i rimelighetskriteriet som drøftes i punkt 5.7. I motsatt tilfelle vil 

gjeldskonvertering kunne anses som urimelig for kreditoren. Det må understrekes at 

betydningen og omfanget av problematikken drøftet ovenfor ikke er mulig å kartlegge før det 

foreslåtte instituttet er anvendt i lengre tid. For avhandlingens del må det være tilstrekkelig å 

påpeke at dette kan være negative effekter ved lovforslaget.  

 

Analysen over viser at forslaget om å innføre gjeldskonvertering ved tvangsakkord, under 

alminnelige flertallskrav i både konkurs- og aksjeloven, medfører en svekkelse av både 

kreditorenes og aksjonærenes mindretallsvern. Denne svekkelsen er antatt å komme selskapet 

til gunst, slik at det blir enklere å gjennomføre tvangsakkord og få gjeldslettelse. Dette kan til 

syvende og sist komme både kreditorene og aksjonærene til gode. Drøftelsen ovenfor viser 

imidlertid at rimeligheten av gjeldskonvertering ved tvangsakkord kan variere, og at det ikke 

er garantert at gjeldskonvertering er til partenes beste. Til tross for disse innvendingene, må 

forslaget ses i lys av at det foreligger et element av frivillighet ved gjeldskonvertering i 

rekonstruksjonsplanen og den beskyttelse rimelighetsklausulen i punkt 5.7 gir partene. 

Avhandlingen konkluderer derfor, under tvil, at konvertering av gjeld til egenkapital ved 

kapitalforhøyelse bør gjennomføres til de lempede vedtakskrav i punkt 5.5.2 og 5.6.2.  
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5.7 Rimelighetsklausul 

5.7.1 Behov for rimelighetsklausul 

Ovennevnte forslag medfører en liberalisering og vesentlig utvidelse av adgangen til å 

gjennomføre gjeldsforhandlinger etter loven.208 Det kan argumenteres med at dette svekker 

rettssikkerheten for kreditorene, til gunst for selskapet og dets aksjonærer. Både 

retningslinjene og Chapter 11 illustrer viktigheten av rettens overprøvingsadgang for å sikre at 

en rekonstruksjonsplan anses "fair and equitable" (se kapittel 4). Dette gir retten en mulighet 

til å nekte stadfestelse i tilfeller hvor det er fare for misbruk og løsninger som går på 

bekostning av andre parter i forhandlingene. I utredningen er et liknende forslag gitt, der det 

skal vurderes om forslaget vil virke støtende eller om forslaget er rimelig og rettferdig overfor 

kreditorene.209 Generalklausulen vil kunne bøte på de problemer man møter ved de foreslåtte 

lovendringer. Retten vil da blant annet sikre at ingen handelskreditorer betales ut dersom det 

anses støtende for de øvrige, ei heller at dividenden settes så lavt at det er urimelig overfor de 

øvrige kreditorene. Et avgjørende moment i en slik vurdering vil være om aksjonærene eller 

kreditorene kommer dårligere ut enn ved konkursbehandling, noe som samsvarer med et av 

hovedprinsippene UNCITRAL har oppstilt for gode gjeldsforhandlinger.210 

Overprøvingsadgangen åpner for fleksibilitet i de øvrige regler, ved at retten gjennom eget 

skjønn kan nekte å stadfeste en tvangsakkord som svekker noen av partenes rettssikkerhet. 

Avhandlingen støtter derfor opp om utredningens forslag om en rimelighetsklausul. 

 

5.7.2 Forslag 

Forslag til ny konkurslov § 49 første ledd nr. 1 

"Retten kan nekte å stadfeste rekonstruksjonsforslaget:  

1. Når det vil virke støtende å stadfeste rekonstruksjonsforslaget skyldneren 

har foreslått eller retten finner at rekonstruksjonsforslaget ikke er rimelig 

og rettferdig overfor fordringshaverne;"211  

 

5.7.3 Analyse av forslagets virkning på partenes atferd 

En rimelighetsklausul hvor retten etter eget skjønn kan nekte å stadfeste 

rekonstruksjonsforslaget, vil som nevnt virke som en sikkerhetsklausul for de involverte 

                                                 
208 Høringsnotat: Utredning av Leif Villars-Dahl (2016) s. 89 
209 Høringsnotat: Utredning av Leif Villars-Dahl (2016) s. 89  
210 Høringsnotat: Utredning av Leif Villars-Dahl (2016) s. 60 punkt 13.12, UNCITRAL Legislative Guide on 

Insolvency Law, Parts One and Two (2004) s. 27 
211 Foreslått i: Høringsnotat: Utredning av Leif Villars-Dahl (2016) s. 111 [understreking som ble gjort i 

originaldokument er i avhandlingen fjernet av meg] 
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parter. Vedrørende de direkte virkninger overfor partene og tvangsakkordens rettferdighet, 

begrenser avhandlingen vurderingen til den som er gjort i punkt 5.7.1.  

 

De virkningene generalklausulen kan medføre, er større prosesskostnader og 

tolkningsproblematikk ved vurderingen av hva som anses rimelig og rettferdig, eller støtende. 

Vilkårene gir uttrykk for rettslige standarder, som karakteriseres av at deres innhold endres 

basert på utviklingen i rettssamfunnet. Det ligger derfor i deres karakter at de byr opp til 

vanskelige og skjønnsmessige vurderinger for retten. Innholdet av kriteriene vil i stor grad 

baseres på erfaring med instituttet, og kan ikke kartlegges på forhånd av eventuell 

lovvedtakelse. Det kan derfor ikke utelukkes at innføringen av en rimelighetsklausul kan ha 

negative virkninger for tvangsakkord-instituttet.  

 

Den stadig økende bruken av generalklausuler taler imidlertid for at det er hensiktsmessig å 

gjennomføre forslaget. Dette begrunnes i antakelsen om at klausulens betydning som 

sikkerhet for partene er større enn de prosessuelle ulemper den kan medføre. Som kapittel fem 

løpende illustrerer, er rimelighetsklausulen et avgjørende vilkår for at det er rimelig å redusere 

både aksjonærenes og kreditorenes mindretallsvern.  

 

6 Lovforslagenes overordnede virkninger 

6.1 Innledning 

Formålet med dette kapittelet er å trekke ut de overordnede virkningene lovforslagene i 

kapittel fem medfører, og vurdere om disse har positive eller uheldige virkninger i et større 

samfunnsperspektiv. Lovforslagenes siktemål har vært å øke suksessraten til tvangsakkord-

instituttet. Et viktig virkemiddel for å øke suksessraten, har vært å gi selskapet en større 

formell posisjon i forhandlingene om tvangsakkord. Dette øker sannsynligheten for at 

selskapet begjærer forhandling om tvangsakkord.  

 

Den gjennomgående og overordnede virkningen av forslagene i kapittel fem, er at 

mindretallsvernet som både aksjelovene og konkursloven er ment å ivareta, svekkes. 

Svekkelsen er begrunnet i ønsket om å endre tvangsakkordens prosessuelle art, slik at det ikke 

bare er kreditorene som involveres og påvirkes av tvangsakkorden. Forslaget om at 

gjeldskonvertering kan gjennomføres (se punkt 5.4) gir aksjonærene en plass ved bordet i 

forhandlingene om tvangsakkord. De svekkede vedtakskravene i forbindelse med 

kapitalendring (se punkt 5.6) og vedtakelse av tvangsakkorden (se punkt 5.5) medfører at 

instituttets tvangskraft øker, noe som i større grad gjør at selskapet har en egen rolle i 

tvangsakkorden enn tidligere. Dette gir et mer realistisk bilde av hvordan forhandlinger 

gjennomføres utenfor lovens rammer. Sammenlignet med utenrettslige forhandlinger hvor det 

er partene selv som styrer, er det lite gunstig at det bare er en av aktørene, herunder 

kreditorene, som påvirkes av rekonstruksjonsplanen og på egen hånd avgjør dens vedtakelse. 
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Også ved tvangsakkord er det mer fornuftig at prosessen i større grad enn tidligere styres av 

selskapet. Det er til syvende og sist selskapet som enten skal reddes eller likvideres. Loven 

burde derfor muliggjøre selskapets rolle i prosessen, slik at selskapet kan spille en sentral rolle 

i vurderingen av om det er verdt å redde eller ikke. Denne avgjørelsen har selskapet, i 

samspill med aksjonærene og kreditorene, best forutsetninger for å vurdere.  

 

Kapittel seks vil først analysere lovforslagenes virkninger på næringslivet (punkt 6.2), der 

betydningen for kreditorenes investeringsvilje og muligheten til å redde arbeidsplasser er i 

fokus. Disse virkningene tar utgangspunkt i en økt suksessrate og tvangsakkordens endrede 

prosessuelle karakter. Deretter vil lovforslagenes øvrige virkninger drøftes (punkt 6.3), 

herunder betydningen for entreprenørskap i næringslivet, for selskapets forhandlingsposisjon 

og avklaring av rettsspørsmål. Til slutt drøftes behovet for reglene i lys av alternativene om 

utenrettslig rekonstruksjon og konkurs (punkt 6.4), før avhandlingen kort oppsummeres i 

kapittel syv. 

 

6.2 Lovforslagenes virkninger for næringslivet 

6.2.1 Økt bruk og suksessrate ved tvangsakkord 

Forslaget om muligheten til å åpne gjeldsforhandlinger tidligere (punkt 5.1), fjerne kravet om 

minstedividende (punkt 5.2) og lempe på vedtakskravene i de to respektive lovene (punkt 5.5 

og 5.6), gir gode holdepunkter til å tro at tvangsakkord-instituttet vil få økt suksessrate 

dersom det anvendes. Dette begrunnes i at tidligere åpning av forhandlingene og fjerning av 

kravet om minstedividende øker lovens nedslagskraft, samtidig som det er enklere å få 

tvangsgjennomført rekonstruksjonsplanen grunnet de lave vedtakskrav. Den styrkede 

tvangskraften gjør som sagt at selskapet har en større rolle i forhandlingene. Dette bidrar til at 

forhandlingenes fokus endres, da både selskapet, kreditorene og aksjonærene kan være parter 

i tvangsakkorden. Dette vil øke sannsynligheten for at tvangsakkorden vedtas, da den 

foreslåtte planen i større grad vil samsvare med alle parters behov. Det er god grunn til å tro at 

selskapet vil jobbe hardt for å komme til en løsning sammen med sine aksjonærer og 

kreditorer. Ovennevnte momenter taler også for at instituttet brukes oftere, da det er større 

sannsynlighet for å få gjennomført en rekonstruksjon ved tvangsakkord. Den økte muligheten 

til både fleksibilitet under forhandlingene og tvangskraft ved vedtakelse, gir gode grunner til å 

tro at instituttet vil få økt anvendelse og suksessrate.  

 

For å vurdere hvilken betydning lovforslagene har for næringslivet, må noen premisser om 

forslagenes virkninger legges til grunn. Dette til tross for at virkningene verken er bevist eller 

sikre. I den følgende drøftelsen vil det derfor legges til grunn at de foreslåtte endringer i 

kapittel fem bidrar til økt suksessrate ved tvangsakkord. Dette må ses i lys av den øvrige 

drøftelse avhandlingen har gjennomført. Til tross for at økt suksessrate verken er bevist eller 
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anses som en absolutt virkning av lovforslagene, anses det for å være mer sannsynlig enn det 

motsatte.  

 

6.2.2 Lovforslagenes betydning for kreditorenes investeringsvilje 

Tvangsakkordens økte suksessrate vil kunne påvirke de ulike aktørers verdivurdering av 

selskapet. Som nevnt, antas det at aktørenes atferd styres av deres økonomiske interesser. Når 

potensielle kreditorer vurderer om de ønsker å investere i et selskap gjennom å yte 

fremmedkapital, er det sannsynlig at de vil avveie både sannsynligheten for lønnsomhet og 

mulig usikkerhet for investeringen.212 Hvorvidt en investering er lønnsom eller usikker, beror 

i stor grad på kreditorenes forventning om å få igjen egen investering. Dersom fremtidige 

kreditorer legger til grunn at tvangsakkord-instituttet blir mer suksessfullt i fremtiden enn 

etter gjeldende rett, vil dette kunne ha betydning for investorers vurderinger rundt oppkjøp av 

gjeld og deres investeringsvilje i selskapers egenkapital. 

 

Det er ikke alle kreditorer som kan konvertere sin gjeld til aksjer. Dette er et viktig moment 

ved gjennomføring av gjeldskonvertering i tvangsakkord. Som nevnt er både 

investeringsfond, banker og hedgefond blant de vanlige kreditorene i større selskap. I 

utenrettslige rekonstruksjoner er det vanlig at banker og investeringsfond byttes ut som 

kreditorer dersom det skal gjennomføres gjeldskonvertering. En av årsakene til dette er at 

investeringsfondenes mandat kan inneholde klausuler om at gjeldsinvesteringen ikke kan 

konverteres til aksjer. I slike tilfeller er det nødvendig å finne nye kreditorer som er villig til å 

kjøpe opp gjelden, og følgelig investere i selskapet som gjeldsinvestor. Banker og 

investeringsfond kan da benytte muligheten til å selge gjelden til hedgefond, som har et større 

spillerom vedrørende investeringens art.213 

 

Forutsatt at forslagene innebærer større sannsynlighet for at tvangsakkord vedtas suksessfullt 

sammenlignet med gjeldende rett, kan dette øke investeringsviljen til gjeldsinvestorer. 

Gjeldsinvestorer er opptatt av avkastning. For å avgjøre hvor mye gjeldsinvestoren er villig til 

å betale for en gjeldspost, vil vedkommende som regel gjennomføre en avkastningsanalyse. 

Den reduserte risikoen for at gjeldskravet går tapt ved konkurs, kan medføre en større 

betalingsvilje ved oppkjøp av gjeld. Økt suksessrate og mulighet for at selskapet får positiv 

nettoformue igjen, øker sannsynligheten for at gjeldskravets reelle verdi igjen vil samsvare 

med dets kroneverdi. Det antas at dette har en direkte påvirkning på gjeldsinvestorens 

betalingsvilje, da investeringen anses som tryggere enn tidligere. Økt betalingsvilje medfører 

større sannsynlighet for at rette kreditorer blir gjeldsinvestorer i selskapet, og medfører økt 
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mulighet for at selskapet får lånt nødvendig kapital. Hvilke kreditorer et selskap har, kan ha 

direkte påvirkning på sannsynligheten for at forhandlingene lykkes. Dette vil igjen kunne 

bidra til økt sannsynlighet for at tvangsakkorden blir suksessfull.214 

 

På samme måte som økt sannsynlighet for suksess ved tvangsakkord gjør at gjeldsinvestorer 

kan få større betalingsvilje, kan suksessraten også ha en positiv innvirkning på 

investeringsviljen i egenkapital. Dersom flere selskaper overlever enn etter gjeldende rett, er 

det overordnet mindre risiko for at investering i egenkapital går tapt. Til tross for at 

gjeldskonvertering ved tvangsakkord kan medføre en svært lav eierandel for de eksisterende 

aksjonærer, vil muligheten for å eie en liten andel av aksjer i et verdifullt selskap, gi et bedre 

resultat enn ved konkurs. I konkurs får egenkapitalinvestorene vanligvis ingenting, men ved 

gjeldskonvertering vil de ha muligheten til å få utbytte fra en liten prosentandel av et 

suksessfullt selskap. Dette kan medføre at flere er villig til å investere i risikofylte prosjekter, 

da det er større sannsynlighet for at deres investering reddes ved selskapets økonomiske 

problemer. Den ovennevnte drøftelsen illustrerer derfor at lovforslagene vil kunne ha positiv 

effekt på kreditorenes investeringsvilje. 

 

6.2.3 Lovforslagenes betydning for norske arbeidsplasser  

6.2.3.1 Innledning og forutsetning for vurderingen 

Hvorvidt avhandlingens lovforslag vil redde arbeidsplasser, er vanskelig å si på forhånd. Det 

kan imidlertid vises til EY sin rapport fra Danmark, hvor arbeidsplasser ble reddet i 

halvparten av de gjennomførte rekonstruksjonene etter lovens løsning.215 Som nevnt tidligere 

i avhandlingen, understreker rapporten at fjerning av kravet om minstedividende ble ansett å 

ha stor betydning for den økte suksessraten i Danmark. Ut i fra dette er det en viss 

sannsynlighet for at fjerning av kravet om minstedividende vil ha positiv effekt og redde 

arbeidsplasser også i Norge.  

 

Målet om å redde arbeidsplasser knytter seg ikke bare til å redde arbeidsplassene hos et 

konkret selskap under rekonstruksjon. Avhandlingen ser målet i et større perspektiv, hvor 

fokuset er at samfunnets ressurser skal allokeres riktig. Det argumenteres derfor for at 

arbeidsplasser kan anses reddet til tross for at et selskap går konkurs. Konkurs gjør at 

selskapets arbeidstakere må finne nye jobber. Et skifte av arbeidsplass er ikke nødvendigvis 

negativt for verken den enkelte eller for samfunnet, dersom det er riktig allokering av 

arbeidskraft. På denne måten kan selskapers konkurs og arbeidstakeres skifte av arbeidsplass 
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bidra til at arbeidsplasser reddes i samfunnet, forutsatt at det er en korrekt allokering av 

arbeidskraft.  

 

6.2.3.2 Bidrar lovforslagene til at arbeidsplasser reddes? 

Muligheten for at et insolvensrettslig regelverk bidrar til å redde arbeidsplasser kan antas å 

henge sammen med regelverkets suksessrate. Det faktum at selskaper unngår konkurs vil 

bidra til at arbeidsplassene innad i selskapet reddes. Det er imidlertid flere sider ved forholdet 

mellom tvangsakkordens økte suksessrate og suksessratens betydning for selskapenes 

arbeidsplasser.  

 

Et av forslagene i kapittel fem er at gjeldskonvertering kan gjennomføres ved tvangsakkord. 

Utgangspunktet er at gjeldskonvertering i en tvangsakkord har positive effekter for 

selskapene, da konverteringen sletter gjeld og forbedrer selskapets balanse. Slike virkninger er 

drøftet i punkt 5.6.3.3. Gjeldskonverteringen representerer en enkel måte for selskapene å 

forbedre sin balanse, noe som bidrar til at selskapet raskt anses mer attraktiv for ny 

virksomhet. Faren ved gjeldskonvertering er at gjeldslettelsen og den forbedrede balansen kan 

gi markedet falske signaler om at selskapet er levedyktig for fremtiden.  

 

Mange selskap i økonomiske problemer opplever vanskeligheter på bakgrunn av markedets 

utvikling. Dersom selskapene ikke klarer å tilpasse seg markedssituasjonen, er deres 

økonomiske situasjon en pekepinn på at selskapets plass i markedet er erstattet av annen 

virksomhet. Selv om en rekonstruksjonsplan i tvangsakkord blir vellykket gjennomført, er det 

ikke nødvendigvis slik at selskapet har tilpasset seg markedet. Dersom selskapet ikke tilpasser 

seg markedets krav, vil ikke tvangsakkorden nødvendigvis påvirke selskapets mulighet til å 

overleve i markedet. Dette til tross for at tvangsakkorden ble suksessfullt vedtatt. I et slikt 

tilfelle vil reglene om gjeldskonvertering og fjerning av minstedividende kunne bidra til en 

utsettelse av virkningene som de naturlige markedskreftene allerede har igangsatt. Realiteten i 

dette er at arbeidstakerne i de berørte selskapene bevarer sin arbeidsplass i begrenset tid, for 

deretter risikere å miste den. Den midlertidige løsningen som tvangsakkord-instituttet kan 

innebære for selskaper, kan da sette arbeidsplasser i fare. Dette begrunnes med at den lånte 

tiden som tvangsakkorden gir arbeidstakerne, heller burde brukes til å hjelpe arbeidstakerne til 

å finne nye jobber.216 Tiden mellom begjæring av tvangsakkord og eventuelle etterfølgende 

problemer selskapet opplever grunnet manglende tilpasning til markedet, blir bortkastet for 

arbeidstakerne. Tvangsakkorden kan slik gi både markedet og arbeidstakerne et falskt signal 

om at selskapet er levedyktig, og bidra til feil allokering av arbeidskraft over en lengre 

periode. Tvangsakkordens økte suksessrate betyr ikke nødvendigvis at arbeidsplasser reddes. 

                                                 
216 Global Times (2016) 



 

86 

 

Dersom man utsetter de naturlige markedskreftene og benytter ressurser unødvendig, kan 

dette medføre et tap for samfunnet både når det gjelder økonomiske og verdiskapende 

ressurser.  

 

Lovforslagenes virkning som gir selskapet en viktigere rolle ved tvangsakkord, øker 

sannsynligheten for at selskapene vil jobbe hardt for å bevare seg selv. For å bevare selskapet, 

må det forhandle med sine kreditorer og aksjonærer for å få tilstrekkelig tilslutning til 

tvangsakkorden. Det faktum at flertallet av kreditorene og aksjonærene har stemt for en 

vedtatt rekonstruksjonsplan, tilsier at noen av markedets aktører anser selskapet for levedyktig 

i fremtiden. Dette reduserer faren for at selskaper som ikke burde reddes, blir reddet.  

 

Etter min mening kan selskapets styrkede posisjon ved tvangsakkord medføre to virkninger 

med motsatt effekt. Det første er som sagt at arbeidsplasser reddes på bakgrunn av at det 

gjøres mer forsvarlige vurderinger av om et selskap bør reddes eller ikke. Dette begrunnes i at 

inkluderingen av selskapet og aksjonærene som parter ved tvangsakkord styrker 

vurderingsgrunnlaget for videre drift. På den annen side mener jeg at den sterke tvangskraften 

kan medføre at selskaper som ikke bør reddes, blir reddet. Jeg er ikke overbevist om at de 

foreslåtte vedtakskravene gir tilstrekkelig vern mot at selskaper som mangler evnen til å 

tilpasse seg markedet, fjernes. Til tross for at akkordens tvangskraft kan redde arbeidsplasser 

innen det konkrete selskap, bidrar dette til feil allokering av arbeidskraft i samfunnet. En slik 

virkning vil være uheldig. 

  

Hvorvidt lovforslagene i realiteten medfører en positiv eller negativ effekt på norske 

arbeidsplasser, er utenfor avhandlingens kompetanse å vurdere. Drøftelsen ovenfor påpeker 

imidlertid at begge deler er mulige virkninger av lovforslagene.  

 

6.3 Lovforslagenes øvrige virkninger 

6.3.1 Lovforslagenes betydning for entreprenørskap i næringslivet 

Dagens samfunn er i stadig endring, noe som setter behovet for entreprenørskap på spissen. 

Teknologiske oppfinnelser har i økende grad tatt over arbeid som tidligere ble utført av 

mennesker, og næringslivet er i stadig endring fra å inneholde tradisjonell industriproduksjon 

til å bli erstattet av kunnskaps- og teknologibasert virksomhet. Ved overgangen fra en type 

virksomhet til en annen, er det nødvendig at både nye arbeidsplasser og verdier skapes.  

Behovet for entreprenørskap understrekes av behovet for å oppdage nye bærekraftige måter å 

produsere energi på, som settes på spissen av de mange utfordringene som ligger i å ivareta 

miljøet og jordkloden. Det er ingen tvil om at entreprenørskap har stor betydning for at 

samfunnet skal bevege seg i en retning som er gunstig for alle samfunnsaktører.  
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Avhandlingen legger til grunn at lovforslagene medfører et hyppigere anvendt institutt og at 

tvangsakkord oftere blir stadfestet grunnet den styrkede tvangskraften lovforslagene 

representerer. Dette kan aktørene i markedet oppfatte som et styrket økonomisk vern, da en 

vellykket rekonstruksjon har som formål å gi partene et bedre resultat enn ved konkurs. Hvis 

markedsaktørene anser loven for å gi selskapene et større økonomisk vern når det kommer i 

finansielle problemer, kan dette øke eksisterende selskapers tilbøyelighet til å ta risikoer i 

markedet. Tilbøyelighet til å ta risiko kan øke sannsynligheten for at selskapet og dets ledelse 

prøver nye ideer og løsninger innad i virksomheten. Dette kan stimulere til mer 

entreprenørskap i markedet.217 Mer entreprenørskap bidrar til et sterkt og lønnsomt 

næringsliv, noe som har stor betydning for verdiskapning og velferd i et land. Et lønnsomt 

næringsliv er avhengig av en fornyelsesprosess. Fornyelsesprosessen i næringslivet er ansett 

for å inneholde ulike faser som alle har avgjørende betydning. Disse fasene er nyetablering og 

nyskaping, omorganisering, rasjonalisering og nedlegging.218 Dette illustrerer at effektiviteten 

til regler som regulerer hvorvidt et selskap skal restruktureres eller nedlegges, har stor 

betydning for velferdssamfunnet. Behovet og muligheten for at lovforslagene medfører 

økende grad av entreprenørskap, gir holdepunkter til å tro at de foreslåtte endringene vil ha 

positive virkninger for næringslivet.  

 

6.3.2 Lovforslagenes virkning for selskapers forhandlingsposisjon ved finansielle 

problemer 

I utenrettslige forhandlinger anvendes de alternative løsninger for økonomisk lettelse som 

bakteppe for forhandlingene. Ønsket om enten å unngå tvangsakkord eller konkurs kan ha 

betydning for partenes forhandlingsvilje. Det er derfor naturlig å anta at tvangsakkordens 

endrede karakter kan påvirke selskapenes forhandlingsposisjon i utenrettslige 

rekonstruksjonsforhandlinger. Partene vil i tilfelle være bevisst på muligheten om å begjære 

tvangsakkord. Basert på den økte tvangskraften lovforslagene medfører, vil begjæring om 

tvangsakkord svekke kreditorenes makt sammenlignet med utenrettslige løsninger. Dersom 

kreditorene ønsker å unngå lovens alternativ, forbedrer dette selskapets forhandlingsposisjon. 

Kreditorene vil da kunne være mer tilbøyelige til å komme til en løsning som er gunstig for 

alle parter. Ved en utenrettslig løsning er kreditorene vernet av kravet om samtykke fra 

samtlige berørte kreditorer. Kreditorene kan derfor se seg best tjent med å unngå 

tvangsakkord, all den tid en utenrettslig avtale anses oppnåelig. Lovforslagene kan medføre at 

kreditorene er mer tilbøyelige til å lempe på egne krav og vise større forhandlingsvilje, slik at 

partene unngår loven og kan komme til en utenrettslig løsning.  
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6.3.3 Avklaring av rettstilstanden 

Et par av virkningene som nevnes i kapittel fem, er at lovforslagene kan medføre negative 

konsekvenser grunnet utilsiktede uklarheter. Det er sannsynlig at noen av reglene legger opp 

til tolknings- og avgrensningsproblemer, da flere av de foreslåtte endringene er av 

skjønnsmessig art. Konsekvenser av dette er at både rettssikkerheten og forutberegneligheten 

til markedets aktører svekkes. Omfanget av konsekvensene er vanskelig å forutse før 

eventuelle lovendringer tas i bruk og det er opparbeidet erfaring rundt instituttet. Dette kan 

tale mot en gjennomføring av lovforslagene. 

 

Det bemerkes imidlertid at rettssituasjonen ved tvangsakkord er uklar også etter gjeldende 

rett. Dette begrunnes med at tvangsakkord-instituttet er lite brukt, noe som har resultert i at 

det er mange rettsspørsmål som fortsatt er ubesvart.219 Dersom de økonomiske og 

administrative konsekvenser sammenlignes med rettstilstanden etter gjeldende rett, anses ikke 

reglene for å gi uforholdsmessig negative konsekvenser. Tvert i mot kan lovendringer som 

oppmuntrer til hyppigere bruk av instituttet, føre til at rettsspørsmål som knytter seg til 

tvangsakkord i større grad blir besvart enn etter gjeldende rett. De nevnte konsekvensene bør 

derfor ikke stenge for at lovforslagene gjennomføres. 

 

6.3.4 Kostnader 

I punkt 6.2.1 ble det lagt til grunn at lovforslagene medfører økt bruk av tvangsakkord-

instituttet. Både en mulig endring av loven og økt bruk av tvangsakkord-instituttet, vil kunne 

medføre økte kostnader for samfunnet. Kostnader knyttet til tolkningsproblemer er allerede 

nevnt. Etter gjeldende rett er tvangsakkord-instituttet lite brukt, og det er derfor begrensede 

kostnader knyttet til administrasjon og gjennomføring av tvangsakkord. Dersom bruken økes, 

vil disse kostnadene øke. Administrasjon og kostnader knyttet til blant annet utnevning og økt 

bruk av gjeldsnemnda, er kostnader som må påregnes. Avhandlingen legger imidlertid til 

grunn at lovforslagenes positive effekter, representerer en samfunnsøkonomisk verdi som 

oppveier disse merverdivirkningene. 

 

6.4 Lovforslagenes betydning sammenlignet med alternativene om 

utenrettslig rekonstruksjon og konkurs 

Forslagene i kapittel fem medfører en lempeliggjøring av lovens nåværende krav, og 

innebærer et større preg av avtalefrihet og fleksibilitet for partene også ved forhandlinger om 

tvangsakkord. Til tross for at dette kan øke sannsynligheten for anvendelse av instituttet og 

dets suksess, er ikke dette ensbetydende med at endringene er nødvendig. Som allerede 
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klargjort, har aktørene allerede et alternativ der avtalefriheten råder, altså de utenrettslige 

løsningene. Behovet for endringene som avhandlingen foreslår, må ses i lys av alternativene.  

 

Sammenlignet med de utenrettslige forhandlingene og påfølgende rekonstruksjonsavtaler, er 

de foreslåtte endringene fortsatt mindre fleksible enn de utenrettslige. Det er ikke adgang til 

fri forskjellsbehandling og ekskludering av kreditorene, slik det er i de utenrettslige 

rekonstruksjonene. Partenes fleksibilitet vil fortsatt best ivaretas dersom rekonstruksjon 

foretas utenfor lovens alternativ. På den annen side er tvangsakkord-instituttet en billigere 

løsning for selskapet, da selskapet slipper å ta regningen for de øvrige forhandlingspartene. At 

tvangsakkord er billigere må også ses i lys av forutsetningen om at forhandling om 

tvangsakkord skal gå hurtigere og enklere enn utenrettslige forhandlinger. Det er ingen tvil 

om at tid er penger for selskaper i økonomiske problemer. Muligheten for å 

tvangsgjennomføre rekonstruksjonsplaner kan være avgjørende for et selskaps fremtid, særlig 

dersom kreditorene setter seg på bakbeina. Dette forenkler også prosessen ved å vedta en 

rekonstruksjonsplan.  

 

I de utenrettslige forhandlingene er det ofte høy temperatur partene i mellom, og 

forhandlingene medfører ofte konflikter. Ved tvangsakkord foregår forhandlingene under 

gjeldsnemndas kontroll. Gjeldsnemnda utøver en slags meglerrolle, noe som vil være 

konfliktdempende partene i mellom. Til tross for alternativene, er dette gode grunner som 

understreker betydningen av et effektivt tvangsakkord-institutt. 

 

Hvorvidt det er ønskelig med utenrettslig rekonstruksjon eller tvangsakkord beror på de 

konkrete forhold i ethvert tilfelle, og må avgjøres av selskapet selv. Det er imidlertid viktig 

med tvangsakkord som et alternativ i tilfelle partene trenger et institutt med større 

gjennomslagskraft. Det er heller ingen tvil om at konkurs er et viktig institutt og ofte eneste 

utvei for selskapene. Likvidasjon, frivillige gjeldsordninger og utenrettslige forhandlinger kan 

imidlertid ikke være eneste utvei for et selskap med økonomiske problemer. De utenrettslige 

rekonstruksjoner anvendes for parter som ønsker større fleksibilitet og begrenset offentlighet 

rundt forhandlingene. Tvangsakkord-instituttet vil forhåpentligvis spille en viktig rolle for 

selskaper som burde reddes, men der partenes manglende rasjonalitet står i veien for en 

suksessfull rekonstruksjon.  

 

7 Oppsummering 

Innledningvis ble det forklart at avhandlingen skal vurdere hvorvidt nåværende regler om 

gjeldsforhandlinger i konkursloven bidrar til et effektivt lovverk, og hvorvidt loven er et reelt 

alternativ for selskapers overlevelse. Etter en sammenligning av gjeldende rett med 

utenrettslig praksis og utenlandsk rett, har avhandlingen avdekket flere problemer med 

nåværende rettstilstand. Resultatet er at gjeldende regler om tvangsakkord verken anses 
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effektive eller som et reelt alternativ for selskaper i økonomiske problemer. Min mening er at 

den manglende fleksibiliteten ved tvangsakkord hindrer selskapers anvendelse av 

bestemmelsen. Det er for lite samsvar mellom den fremgangsmåten partene anvender når de 

kun er underlagt avtalefriheten, og den fremgangsmåten loven tillater. På bakgrunn av denne 

vurderingen har jeg foreslått lovendringer med formål om å øke både bruken og suksessraten 

til instituttet, samtidig som aksjonærer og selskap får en viktig rolle i forhandlinger om 

tvangsakkord. Lovendringene skal bidra til større fleksibilitet for partene. 

 

Avhandlingens konkrete problemstilling er om konkursloven § 30 om tvangsakkord bør 

suppleres med mulighet for kapitalforhøyelse ved konvertering av gjeld til egenkapital, og om 

likhetsprinsippet og vedtakskravene for tvangsakkord burde endres for å øke konkurslovens 

effektivitet. Etter en løpende analyse av problemstillingen, særlig i kapittel fem og seks, er 

konklusjonen at konkursloven § 30 bør suppleres med mulighet for kapitalforhøyelse ved 

gjeldskonvertering, og både likhetsprinsippet og vedtakskravene for tvangsakkord bør endres. 

Mitt forslag er at endringer gjøres i samsvar med forslagene i kapittel fem. Som nevnt er 

lovforslagene begrunnet i sammenligningen av gjeldende rett mot utenrettslig praksis og 

utenlandsk rett. De avgjørende argument for at lovendringene bør gjennomføres, må 

imidlertid ses i lys av virkningsvurderingene i kapittel fem og seks. Det avgjørende er derfor 

om lovforslagene sannsynliggjør en økning i suksessraten, beskyttelse av arbeidsplasser, 

sikring av verdier og positive konsekvenser for næringslivet. Etter mitt skjønn vil summen av 

de drøftede fordeler overstige summen av de drøftede ulemper og medføre positive 

konsekvenser for næringslivet. Jus er imidlertid ingen sikker vitenskap. Det forventes ikke at 

avhandlingens forslag, drøftelse og konklusjoner er absolutte svar på hvordan 

gjeldsforhandlingsinstituttet burde utformes. Etter min mening er forslagene av forsvarlig art, 

og mitt skjønn er at de kan bidra til økt bruk av lovens løsninger og en positiv virkning på 

næringslivet. Hvorvidt dette stemmer avgjøres av markedet og dets aktører, dersom de 

foreslåtte endringene gjennomføres etter høringen om gjeldsforhandlingsreglene i loven er 

ferdigbehandlet.  
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