Mindreårig som styremedlem
Folkehøgskolerådet har forelagt Utdanningsdirektoratet spørsmålet om hva som gjelder for
elever som er under 18 år og som er valgt inn i skolens styre. Nedenfor følger direktoratets
svar i sin helhet.
Vergemålsloven regulerer ikke direkte den mindreåriges adgang til å inneha styreverv, men
spørsmålet vil dreie seg om hvorvidt en mindreårig vil kunne i sitt styreverv påta seg
økonomiske forpliktelser som er i strid med vergemålsloven § 2.
Etter Vergemålsloven § 2 kan den som er umyndig (under 18) ikke selv råde over sine midler
eller binde seg ved rettshandel med mindre annet er bestemt. Bestemmelsen setter et forbud
mot at mindreårige selv råder over sine midler og binder seg ved rettshandel, men regulerer
ikke i hvilken grad mindreårige kan råde over andres midler eller binde andre. Dermed
åpner vergemålsloven for at en mindreårig kan inngå bindende avtaler i tråd med en fullmakt
som er gitt ham eller henne fra en fullmaktsgiver. Dette kan være styret i flertall, skoleeier
eller styreleder. Vergemålsloven innebærer dermed ikke et bestemt forbud mot at en
mindreårig kan pådra seg økonomisk ansvar, for eksempel erstatningsansvar. Dette gjelder
også økonomisk ansvar pådratt styret gjennom fullmakt.
Som styremedlem i en forening vil de disposisjoner man foretar på foreningens vegne kun
binde foreningen som sådan. Det samme gjelder ansvaret for foreningens gjeld, men om
styremedlemmene opptrer forsettlig eller uaktsomt, kan de bli ansvarlige på
erstatningsmessig grunnlag.
Lovavdelingen har også kommet med en uttalelse som understreker dette:
«Etter det som er opplyst og som Justisdepartementet kan se, gjelder det ingen uttrykkelige
bestemmelser om aldersgrenser for styremedlemmer i elev- og studentsamskipnader. Således
er heller ikke aksjeloven § 8-5 fjerde ledd nr. 1 direkte anvendelig. I mangel av positive
aldersgrenseregler på området, er det etter Justisdepartementets mening intet rettslig hinder
for også å velge umyndige personer som styremedlemmer i elev- og studentsamskipnader
forutsatt at de har nådd et visst alders- og modenhetsnivå. Det er da heller ikke adgang til å
avvise en kandidat på det grunnlag at han eller hun er umyndig.
I tillegg til dette er det fastsatt i regelverk om økonomisk støtte til organisasjoner at
mindreårige skal ha adgang til å inneha styreverv. I Forskrift om tilskudd til frivillige barneog ungdomsorganisasjoner er det et kriterium for tildeling av støtte at alle medlemmer over
15 år, har rett til lik innflytelse i organisasjonen. Lik rett til innflytelse innebærer at
mindreårige over 15 år i disse organisasjonene må ha adgang til styreverv på lik linje som
myndige medlemmer.
Det er her tale om et privat rettssubjekt, men vi kan ikke se noe annet enn at betraktningene
over må være de samme for vår sak.
Konklusjonen er dermed at regelverket ikke setter noen begrensning for mindreårige
(umyndige) styremedlemmer.»

