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Invitasjon til møte for å utveksle erfaringer med arbeid for å forebygge korrupsjon og
håndtering av forretningsetiske problemstillinger
Jeg inviterer med dette styrelederne i selskaper hvor statens eierskap forvaltes av Nærings- og
fiskeridepartementet til et møte som vil finne sted 14. juni kl. 11.00-13.00 i Kongens gate 8.
Jeg ønsker jevnlig å møte styrene i selskaper med statlig eierandel, både for å utveksle erfaringer
og for å formidle forhold som staten som eier er opptatt av. Mitt hovedanliggende er å ivareta
statens aksjonærverdier, noe som også innebærer at vi er opptatt av forhold som bidrar til tilliten
til selskapene og til staten som eier. Vi hadde et møte om korrupsjonsforebyggende arbeid våren
2014 og et møte om likestilling og mangfold i august 2015. Sakene det har vært bred
oppmerksomhet om den siste tiden knyttet til mulig korrupsjon eller til bredere etiske
problemstillinger gjør at det kan være hensiktsmessig å møtes igjen. Formålet vil være å dele
relevante erfaringer og diskutere hvordan styrene best kan arbeide for forebygge korrupsjon
spesielt men også hvordan selskapene arbeider for å opptre med aktsomhet og på en etisk
forsvarlig måte i alle deler av organisasjonen.
Jeg ønsker derfor å invitere til deling av erfaringer fra og oppfatninger om god praksis for
følgende temaer:
 Selskapenes anti-korrupsjonsarbeid – styrets roller og ansvar
 Håndtering av krevende etiske problemstillinger
 Håndtering av saker som oppstår knyttet til hendelser langt tilbake i tid
 Eierdialogen – om den fungerer etter hensikten når det gjelder disse problemstillingene og
hvordan den eventuelt kan videreutvikles
Det bes om tilbakemelding på deltakelse innen 3. juni til mbh@nfd.dep.no
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