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Utredning til Olje- og energidepartementet om spørsmål vedrørende 

innsyn i interne advokatråd fra selskaper der staten er aksjeeier 

Kontroll- og konstitusjonskomiteen gjennomfører for tiden en undersøkelse av Olje- og 

energidepartementets eierstyring med Statoil i forbindelse med selskapets betalinger til 

finansiering av et forsknings- og teknologisenter i Angola. Betalingene gjøres for å 

oppfylle et konsesjonsvilkår Statoil har akseptert som rettighetshaver i 

petroleumsvirksomheten i Angola. I denne forbindelse har det vært en korrespondanse 

mellom komiteen og departementet, som er tilgjengelig på komiteens hjemmeside, og 

som gir den nødvendige bakgrunn for saken.  

I brev av 4.2.2016 viste komiteen til de interne juridiske vurderingene av relevant anti-

korrupsjonslovgivning som Statoil tidligere har innhentet i saken og ba om å få 

oversendt dokumentasjon om dette. Departementet fulgte opp ved å be Statoil om en 

bredere fremstilling på dette punkt, og denne ble så videreformidlet til komiteen, se 

departementets brev av 19.2.2016, særlig s. 7-10, samt bilaget. Her redegjør Statoil for 

de interne vurderinger som er foretatt opp mot relevante anti-korrupsjonsregler. Statoil 

gjengir også hovedkonklusjonene fra de eksterne advokatrådene som har vært innhentet.  

I nytt brev fra komiteen av 1.3.2016 anmoder komiteen nå om følgende:  

«Statsråden gjengir i sitt brev utdrag fra juridiske vurderinger Statoil har 

mottatt rundt overføring av midlene til teknologiselskapet. Komiteen ber med 

dette om å få tilsendt de relevante vurderingene i sin helhet.»  

De dokumenter det her er tale om, gjelder kommersielle forhold knyttet til Statoils 

aktiviteter i utlandet/Angola. Disse er ikke i departementets besittelse, og de er heller 

ikke av en slik karakter at de normalt vil bli overlevert til departementet som ledd i 

eierstyringen. Slik departementet foreløpig vurderer henvendelsen, reiser den potensielt 

vanskelige rettslige spørsmål, både om forholdet mellom departementet og Statoil, og 

om forholdet mellom departementet og Stortingets anmodning.  

Departementet er kjent med at dette er et rettsområde der du har særskilt ekspertise, og 

som du har skrevet om i din artikkel om «Styremedlemmers taushetsplikt. Særlig 

overfor staten som aksjeeier og Stortinget», i Lov og Rett 2015 s. 363 flg.  

På denne bakgrunn ber vi om en utredning av de eventuelle rettslige spørsmål som 

komiteens anmodning kan reise.  

Av hensyn til behovet for å kunne gi komiteen et raskt og dekkende svar, ber vi om at 

utredningen foreligger innen tirsdag 9. mars.  


