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Akers samfunnsansvar
Samfunnsansvar er en integrert del av Aker ASAs (Aker) aktive eierskap.
Denne rapporten redegjør for Akers rolle som eier av aksjer i operative
porteføljeselskaper.

Innhold
Akers samfunnsansvar

Kjell Inge Røkke er en aktiv eier i Aker,
og er styrets leder. Han eier 68,2 prosent
av aksjene gjennom sitt private selskap
The Resource Group TRG AS. På samme
måte som Røkke er den aktive eieren i
Aker, utøver Aker det aktive eierskapet
i porteføljeselskaper som blant annet
Aker BP, Aker Energy, Aker Solutions,
Akastor, Kværner, Aker BioMarine, Ocean
Yield, Cognite og FP Eiendom. Dette
er operative selskaper som i denne
rapporten omtales som Aker-eide
selskaper og porteføljeselskaper.
Investeringene følges opp gjennom
Akers styrerepresentasjon og ledelse
med støtte fra investeringsteamet og
andre nøkkelpersoner. Aker tar hensyn
til økonomiske, markedsmessige, etiske,
juridiske, samfunns- og miljømessige
kriterier i evaluering og oppfølging av
investeringer.
Samspill med samfunnet
Aker er utviklet og skapt i samspill
med det norske samfunnet. Fremsynte
politikere og myndigheter har
gjennom tidene lagt til rette for en god
samarbeidsmodell i Norge. Politikere
har utarbeidet rammevilkår som gjør
at Norge ligger høyt på internasjonale
rangeringer som et transparent samfunn
med høy levestandard og livskvalitet.
Denne tilretteleggingen og posisjonen
gjør at blant annet Aker og Aker-eide
selskaper kan rekruttere kloke hoder,
gode ingeniører, dyktige fagarbeidere og
tiltrekke seg talenter.
Akers eierengasjementer er norske
selskaper tuftet på spisskompetanse
og næringer hvor Norge har spesielle
forutsetninger og muligheter.
Kjennetegnet er at de Aker-eide
selskapene opererer i internasjonale
markeder. Som eier er Aker opptatt av
at den norske samarbeidsmodellen også
benyttes i den internasjonale delen av

Aker-eide selskaper.
Selskapets viktigste interessenter er aksjeog obligasjonseiere, investorer, analytikere,
ansatte, arbeidstagerorganisasjoner,
tillitsvalgte, ledelse i porteføljeselskaper,
banker, finansinstitusjoner og myndigheter.
Aker ønsker til enhver tid å ha en åpen
dialog, og gjennom åpenhet bygge
tillitsfulle relasjoner til selskapets
interessenter.
Ansvarlig eierskap
Akers primære oppgave er
å videreutvikle lønnsomme,
fremtidsrettede selskaper og
arbeidsplasser. Det ansvarlige og aktive
eierskap er forankret i
§§ Visjonen om et Stolt eierskap
§§ Kjerneverdiene Kunnskapsorientert,
Mulighetsorientert,
Samarbeidsorientert og
Resultatorientert.
§§ Code of conduct som det
overordnede styrende
dokumentet som inneholder
etiske retningslinjer for ansatte og
samarbeidspartnere, og prinsipper
om arbeidstakerrettigheter,
menneskerettigheter, antikorrupsjon,
samfunnsmessige forhold, helse,
miljø og sikkerhet (HMS), og det
ytre miljø. Dette styringsdokumentet
uttrykker også Akers forventninger
til porteføljeselskapenes Code
of conducts.
Aker har i tillegg styrende dokumenter
for god eierstyring og selskapsledelse,
risikostyring og internkontroll. Dette gir
retning for hvordan Aker opptrer som
en bærekraftig og ansvarlig aktør. De
styrende dokumentene er vedtatt i Akers
styre. Styret i hvert porteføljeselskap
vedtar egne styrende dokumenter
tilpasset sin virksomhet. Interessenter og
utfordringer varierer mellom selskapene.
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Rapporten er
utarbeidet i samsvar
med regnskapsloven
§3‑3C, og fokuserer på
Aker ASAs (Aker) rolle
som eier. Dette omfatter
selskapets retningslinjer,
hvordan det arbeides med
samfunnsansvar, mål og
oppnådde resultater.
Porteføljeselskapene
Aker BP, Aker Solutions,
Akastor, Kværner, Ocean
Yield og Aker BioMarine
publiserer egne rapporter
om samfunnsansvar.
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De fire hovedområdene:

INTEGRITET

Hvordan Aker forholder seg til
korrupsjon og etiske utfordringer

MENNESKER

Hvordan Aker forholder seg til
mennesker, menneskerrettigheter
og arbeidstakerrettigheter

MILJØ

Hvordan Aker forholder seg til
miljø, og klimautfordringer

SAMFUNN

Hvordan Aker forholder seg til
samfunnet gjennom sin virksomhet

Aker fasiliterer et forum for bærekraft
og samfunnsansvar (CR) med
nøkkelpersoner fra Aker-eide selskaper.
Formålet med CR-Forum er faglig
diskusjon og læring på tvers av
selskapene. Nettverket består av om
lag 20 personer.
Aker har siden 2006 definert fire
hovedområder som de viktigste i
selskapets arbeid med samfunnsansvar:
Integritet, Mennesker, Miljø og Samfunn.
Dette er i tråd med FNs Global Compact
fokusområder. Hvert av de fire områdene
er dekket fra side 4-10.
Gir tilbake til samfunnet
Aker ble etablert av marineoffiseren
Peter Steenstrup i 1841, og gjennom
generasjoner har havet og naturens
ressurser vært grunnlaget for Aker-eide
virksomheter. Kjell Inge Røkke har vært
Akers hovedeier siden 1996.
Røkke er medlem av The Giving Pledge.
Det forplikter ham til å gi minst halvparten
av sin formue – inkludert hans andel av
Akers verdiskaping – tilbake til samfunnet
og veldedige formål. Røkke har i første

fase valgt å gi tilbake til fire hovedformål:
Sitt lokalsamfunn, talenter som i fremtiden
kan utgjøre en forskjell i utviklingen av
norsk samfunns- og næringsliv, havets
utfordringer og funksjonshemmedes
muligheter og rettigheter.
Røkke har så langt gitt eller forpliktet
seg til å gi flere milliarder kroner til disse
formålene.
Aker har tatt en rolle i to av initiativene:
§§ Drift av Aker Scholarship som
tildeler stipend for master- og
doktorgradsstudier ved internasjonalt
anerkjente universiteter.
§§ Etablering av Stiftelsen VI som et
ressurs- og kompetansesenter for
funksjonshemmede.
Dette er nærmere beskrevet på sider 11–13.
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Integritet: Hvordan Aker forholder seg til korrupsjon og etiske utfordringer

Nulltoleranse for korrupsjon
Aker tolererer ingen form for korrupsjon. Dette gjelder for alle ansatte i Aker og porteføljeselskapene.
UTFORDRING: Uetisk handling og
korrupsjon forårsaker negative
konsekvenser for samfunn, selskaper,
individer og markeder. Korrupsjon er en
alvorlig kriminalitet som må bekjempes.
Akers Code of conduct og
antikorrupsjonspolicy inneholder
prinsipper for relevante temaer som
bestikkelser, gaver, tjenester og andre
mulige former for korrupsjon. Alle
ansatte i Aker kjenner retningslinjene og
policy på området.
Det forventes at ansatte i Aker er
rollemodeller med gode etiske og
moralske holdninger — tuftet på Akers
kjerneverdier og styrende dokumenter.
Alle ansatte i Aker har gjennnomført et
e-læringsprogram, og de industrielle
porteføljeselskapene oppdaterer og
reviderer sine respektive Code of
conducts i henhold til Akers forventninger.
Aker følger opp at porteføljeselskaper
implementerer og leverer minst i forhold
til Akers forventninger. Aker rapporterer
årlig til sitt Revisjonsutvalg nøkkeltall
som viser indikatorer på kjennskap og
kunnskap til Code of conducts innhold.
Aker er opptatt av at Aker-eide selskaper
har en høy standard i hele verdikjeden
av leverandører. Dette stiller krav til
kartlegging, kvalifisering, oppfølging
og evaluering av leverandører og
forretningspartnere. Akers gjennomgang

viser at leverandørselskap som
Aker Solutions, Akastor og Kværner har
gode og hensiktsmessige systemer og
rutiner for å følge opp leverandørkjeden,
og at arbeidsforhold er i henhold til lover
og regler.
Varslingskanal
Aker har en åpen tredjeparts
varslingskanal på selskapets hjemmeside
for å melde inn mulige kritikkverdige
forhold som HMS-brudd, trakassering,
mistanke om innsidehandel, hvitvasking
av penger, bedrageri, bestikkelser og
kickback-ordninger eller andre brudd
på etiske retningslinjer. Det er mulig å
forbli anonym overfor Aker, og kun oppgi
sin identitet til tredjepart. Aker vil aldri
sanksjonere mot personer som varsler
om mulige kritikkverdige forhold.
Eventuelle varsler til Aker om forhold
i porteføljeselskapene blir adressert
til riktig kanal i det aktuelle selskapet
dersom dette blir vurdert forsvarlig
og hensiktsmessig. Revisjonsutvalget i
Aker holdes orientert om håndtering av
relevante saker.
Forventninger
Aker-eide selskaper har rutiner
for varsling til Aker dersom det
er situasjoner eller saker som er
— eller kan være — i brudd med
antikorrupsjonspolicyen. Akers
porteføljeselskaper Aker BP, Aker Energy,

Aker Solutions, Akastor, Kværner,
Aker BioMarine og Ocean Yield har egne
varslingskanaler. Revisjonsutvalget i
investeringsselskapet Aker orienteres
og kobles inn i vesentlige compliancesaker og potensielle saker som
kan være i brudd med selskapets
antikorrupsjonspolicy.
RESULTATER 2018 OG MÅL
Aker har i samarbeid med
Aker Solutions og Akastor utarbeidet
et e-læringsprogram innenfor antikorrupsjon. Ansatte i Aker-eide
selskaper har vært gjennom e-trening
om dette temaet. Dette arbeidet er
viktig og holdningsskapende, og
intensiveres i 2019.
Aker har en egen varslingskanal. Det
ble ikke mottatt varslinger i 2018
direkte knyttet til Aker.
Det siste året har de ansatte i Aker
fullført et digitalt treningsprogram for
temaer knyttet til Code of conduct.
I 2018 satt Aker igang et prosjekt for å
sikre at alle større Aker-eide selskaper
har på plass et mest mulig ensartet
regelverk for å sikre at underleverandører
til en hver tid følger de normer og regler
som gjelder for Aker-eide selskaper.

Mennesker: Hvordan Aker forholder seg til mennesker, menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter
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til Global Work Council (GWC) ble
signert 3. mai 2018. Arbeidet med
å utvide samarbeidet gir resultater
ved at det er etablert fungerende
organ for dialog mellom ledelse og
ansatterepresentanter i India og
Malaysia. Tidligere er det etablert et
tilsvarende partsorgan i Brasil. Akers
konsernsjef og toppledere i operative
selskaper deltar aktivt i dialogen med
GWC, og det har i 2018 vært gjennomført
to formelle GWC-konferanser. De
internasjonale GWC-delegatene
understreker at den internasjonale
rammeavtalen er et viktig verktøy for
arbeidet med samfunnsansvar. Det
planlegges å gjennomføre en evaluering
av rammeavtalen sammen med
arbeidstakerorganisasjonen IndustriALL
i 2019.

Mennesker skaper Aker
Aker har en internasjonal rammeavtale om arbeidsforhold som forplikter
og forener Aker og porteføljeselskaper.
UTFORDRING: Markeder og bedrifter i
endring og utvikling krever et åpent og
tillitsfullt samarbeid mellom tillitsvalgte,
ansatterepresentanter og ledelse.
Gode samarbeidsmodeller i arbeids-og
næringsliv er kritisk for å lykkes.
Sett fra Akers eierperspektiv er det
viktigste at selskapene består av
kompetente, motiverte og sunne
medarbeidere i gode og profesjonelle
arbeidsforhold. Det bidrar til å gi et
flerfoldig, inkluderende og positivt
arbeidsmiljø. Kompetanse, profesjonalitet
og mangfold følges opp av Akers
representanter i porteføljeselskapenes
styrer.
Internasjonal rammeavtale
Aker tolererer ingen form for
diskriminering, trakassering eller
nedverdigende behandling av ansatte.
Dette er også nedfelt i den internasjonale
rammeavtalen med den norske
fagorganisasjonen Fellesforbundet,
IndustriALL Global Union, NITO og Tekna.
I Aker er det takhøyde og praksis for å
ta opp forhold eller potensielle saker i
dialog mellom tillitsvalgte og ledelse.
Samarbeidsavtalen fastsetter
fundamentale arbeidstakerrettigheter,
og referer til standarder vedrørende
helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
(HMS), avlønning, arbeidstid
og ansettelsesforhold. Avtalen

forplikter Aker og de industrielle
selskapene til å respektere og støtte
grunnleggende menneskerettigheter
og fagforeningsrettigheter i de landene
porteføljeselskapet opererer. Prinsippene
er definert i FNs menneskerettserklæring,
OECDs retningslinjer for multinasjonale
foretak og ILOs erklæring om
fundamentale prinsipper og rettigheter
på arbeidsplassen.
Avtalen omfatter Aker og industrielle
porteføljeselskaper med internasjonal
virksomhet: Aker Solutions, Akastor,
Kværner og Aker BioMarine. Aker
skal sammen med de industrielle
porteføljeselskapene også bruke sin
innflytelse til å sikre at selskapenes
leverandørkjeder og kunder etterlever
prinsippene i avtalen.
Ledelsen og ansattrepresentanter
for funksjonærer og fagarbeidere/
tillitsvalgte i porteføljeselskapet har
ansvaret for den løpende oppfølgingen.
Akers konsernsjef og konserntillitsvalgt,
som også leder det internasjonale
samarbeidsutvalget for tillitsvalgte, har
en åpen og direkte dialog.
Globalt samarbeidsutvalg
Aker har sammen med tillitsvalgte og
porteføljeselskaper et internasjonalt
samarbeidsutvalg. Avtalen om å utvide
det internasjonale samarbeidsutvalget
fra European Works Concil (EWC)

Livsstil og helse
Aker legger til rette for at egne
medarbeidere og ansatte i Aker-eide
selskaper skal prestere i samspill med
andre, og ta vare på egen helse. På
tvers av selskapsstrukturer er det
muligheter for å delta i to initiativ:
Bedriftshelsetjenesten Aker Care og
trenings- og livsstilsportalen Aker Active.
RESULTATER 2018 OG MÅL
Aker jobber aktivt for et lavest mulig
sykefravær, eller som terminologien er i
Aker: Høyest mulig friskhetsgrad.
Friskhetsgraden i Aker og Aker-eide
selskaper var 97,1 prosent (tilsvarernde
2,9 prosent sykefravær), mot 97,0
prosent i 2017. Arbeidet med å øke
friskhetsgraden fortsetter.
I 2018 er det ingen rapporterte
hendelser i strid med den internasjonale
avtalen som ble inngått i 2008 mellom
Aker og Fellesforbundet, IndustriALL
Global Union, NITO og Tekna. Partene
planlegger å evaluere avtalen i 2019.
EUs nye personvernforordning, General
Data Protection Regutation (GDPR),
er i 2018 implementert i Aker og
porteføljeselskapene.
Det er viktig å fortsette arbeidet med
å utvikle kompetente organisasjoner
Aker-eide selskaper opererer i bransjer
som er tradisjonelt mannsdominert.
Akers holdning er at kvinner skal velges
til en stilling fremfor menn ved ellers
like kvalifikasjoner. Andelen kvinner i
konsernet er 17 prosent.
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Mennesker: Hvordan Aker forholder seg til mennesker, menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter

2018 Nøkkeltall,
Aker-eide selskaper

21 627
ANTALL ANSATTE

20 798 i 2017

17%
ANDEL KVINNER

17 % i 2017

97,1%
FRISKHETSGRAD

97,0% i 2017

Konsernsjef Øyvind Eriksen i samtale med Aker Scholars.

Ansatte i Aker
Aker ASA har 39 ansatte, hvorav 22 menn og 17 kvinner, alle på faste
kontrakter. Akers ledelse består av konsernsjef, finansdirektør og
investeringssjef (chief investment officer).
Medarbeiderne beholder full lønn
ved fødsel og adopsjon. Det gis full
lønn under barns, barnepassers eller
nære pårørendes sykdom, forutsatt at
det foreligger rett til omsorgspenger
eller pleiepenger i henhold til
folketrygdlovens bestemmelser.
Personforsikringene i Aker dekker
lovpålagt yrkesskadeforsikring, i tillegg
til fritidsulykke-, gruppelivs-, sykdoms-/
uføre- og reiseforsikring.
Aker har et utvidet bedriftshelsetilbud
gjennom Moloklinikken for sine
ansatte, og alle har tilgang til lege,
helserådgivning, behandlingsforsikring,
årlig forebyggende helsekontroll og
individuell oppfølging ved behov.
Alle ansatte har medlemskap i
treningssenter og deltagelse i treningsog livsstilsportalen Aker Active.
RESULTATER 2018 OG MÅL
Akers arbeidsmiljø er godt.
Dette er dokumentert gjennom
undersøkelser, sist i 2018. Fagpersonell

i Moloklinikken gjennomførte
personlige samtaler med ansatte
relatert til arbeidsmiljøundersøkelse.
Moloklinikkens rapport viser at de
ansatte i Aker opplever å være en
del av et inkluderende og godt
arbeidsmiljø. Ingen kritikkverdige
forhold ble avdekket.

2018 Nøkkeltall,
Aker ASA

39
ANTALL ANSATTE

37 i 2017

Ambisjonen i Aker er å opprettholde
et godt arbeidsmiljø med god trivsel,
høy friskhetsgrad (lavt sykefravær),
og kompetente og motiverte
medarbeidere.

44%
ANDEL KVINNER

43 % i 2017

98,6%
FRISKHETSGRAD

97,8 % i 2017

Mennesker: Hvordan Aker forholder seg til mennesker, menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter
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Møter med
tillitsvalgte er arenaer
for åpen dialog og
diskusjon om strategi,
utvikling, HMS,
etikk, samarbeid,
markedssituasjon,
kapasitetsjusteringer og
bemanningstilpasninger.

Konserntillitsvalgt Atle Tranøy leder Global Works Council.

Dette er Aker-modellen
Aker har lang tradisjon for et samarbeid mellom hovedeier, ledelse og
tillitsvalgte, og en åpen dialog med partene i arbeidslivet. Dette omtales
som «Aker-modellen».
Konserntillitsvalgt Atle Tranøy og
konsernsjef Øyvind Eriksen legger vekt
på at samarbeidskulturen i Aker er vel
så viktig på det uformelle plan som det
formelle. Tranøy og Eriksen sier i en felles
uttalelse:
- Samarbeid og dialog er basert på
arbeidslivets lover og avtaler, men enda
viktigere er den daglige dialogen og
interaksjon på det uformelle plan tuftet
på gjensidig tillit, åpenhet og respekt.
Det er gjennom denne at de fleste
saker blir løst, og grunnlaget legges for
samarbeid om utvikling, produktivitet og
forbedring.
Norske fagforeninger har årlige
tillitsmannskonferanser med deltakelse
av Akers konsernsjef. Konferanser og
møter med tillitsvalgte er arenaer for
åpen dialog og diskusjon om temaer som

strategi, utvikling, HMS, etikk, samarbeid,
markedssituasjon, kapasitetsjusteringer
og bemanningstilpasninger.
Samarbeidet gir selskapet retning og
gjennomføringsevne.
De ansatte har formell innflytelse på
beslutninger. Tillitsvalgte er representert
i styret i Aker og porteføljeselskapene
Aker BP, Aker Solutions, Akastor,
Kværner og Aker BioMarine. Styret i
Aker består av fem aksjonærvalgte
representanter — tre kvinner og to
menn, hvorav flertallet er uavhengig
av Aker og selskapets hovedaksjonær.
I tillegg velges fire styremedlemmer
blant ansatte i porteføljeselskapene,
hvorav ingen representerer ledelsen.
En ansatterepresentant er med i
Revisjonsutvalget, som også følger
opp compliance.
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Miljø: Hvordan Aker forholder seg til miljø, og klimautfordringer

Aker Solutions teknologi for CO2-fangst er testet ut med gode resultater for Norcem Brevik, som eies av HeidelbergCement. Norcem viser lederskap innen CO2-fangst og
-lagring, og har et godt samarbeid med Aker Solutions. Norcem Brevik er ett av tre mulige norske anlegg som kan bli realisert med fullskala CO2-fangst.

Tar klima- og miljøansvar
Aker arbeider for at porteføljeselskapene bidrar til å øke ressurseffektiviteten og redusere klimautslippene.
UTFORDRING: Klima- og
miljøutfordringer er store, og
oljenæringen trekkes frem som en
viktig årsak. Gode løsninger skapes
gjennom innovasjon, teknologi- og
kunnskapsmiljøer og menneskers
atferdsendringer.
Aker er et investeringsselskap uten
operativ drift, og har minimal direkte
negativ virkning på klimaet utover
jobbrelaterte reiser. Aker har i 2018
utarbeidet et klimaregnskap som er
verifisert av tredjepart KPMG, som er
selskapets revisor.
Utslippene er svært begrenset fra
selskapets moderne og energieffektive
lokaler med kildesortering. Den største
kilden til CO₂-utslipp er Akers private fly,
og utslippene følger naturlig utviklingen
i Akers aktivitetsnivå. Sett i lys av Akers
virksomhet og verdiskaping gjennom
konjunktursykluser, er utslippene av
klimagasser lave.

Som eier er Aker spesielt opptatt av:

fokus på sikkerhet og klimautfordringer.

§§ Redusere negativ miljøpåvirkning i
driften av de operative selskapene.
§§ Fokus på arbeid og løsninger for
miljø- og klimautfordringer.
§§ Bevissthet rundt miljømessige
resultater og konsekvenser.

Akers heleide datterselskap, Aker
BioMarine, har siden 2006 samarbeidet
med WWF om miljøspørsmål og
bærekraftig høsting av krill i Sørishavet.
Krill- og bioteknologiselskapet benytter
FNs bærekraftsmål som et rammeverk
for sin virksomhet.

Cirka 75 prosent av Akers investeringer
og verdier er i olje- og gassnæringen
– både som største eier i Aker BP og
oljeservice teknologibedriftene Aker
Solutions, Akastor og Kværner. Satsingen
på olje og gass ble forsterket i 2018
med Aker BPs transaksjoner på norsk
sokkel, og gjennom etableringen av
oljeselskapet Aker Energy som opererer
i Ghana.
Aker mener olje og gass kommer til
å være en viktig del av energimiksen
i mange tiår. Risiko knyttet til
oljeproduksjonen er en viktig del av
diskusjonen fremover. Håndtering av
risiko må møtes med innovasjon med

Forventninger
Aker stiller krav og forventninger til
hvordan Aker-eide selskaper håndterer
klimarisiko, og rapporterer relevant
informasjon om klimarelaterte forhold.
Hvert enkelt selskap tar et ansvar utover
det å etterleve relevante internasjonale
og lokale lover, og standarder, med
sikte på å minimere miljøpåvirkning.
Porteføljeselskapene arbeider for å
redusere miljø- og klimapåvirkning,
og de er selv ansvarlig for å redusere
negative virkninger og konsekvenser.
De respektive selskapene informerer om
vesentlige og relevante miljøforhold i
egne rapporter for samfunnsansvar og
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bærekraft.
Aker BP har definert mål for å redusere
CO₂-utslipp i henhold til Parisavtalen.
Aker BP produserte 38,7 prosent av
oljeproduksjonen med strøm fra land.
Som eier er Aker opptatt av at lete- og
produksjonsselskapet opptrer ansvarlig
med en høy HMS-standard, og bidrar til
mer miljøvennlig olje- og gassutvinning
ved å redusere produksjonsutslipp
gjennom drift, forskning og utvikling.
Samarbeidet med det Aker-eide
softwareselskapet Cognite skal
også bidra til sikrere operasjoner for
mennesker, miljø og materiell, og mer
bærekraftig petroleumsvirksomhet.
I Aker Solutions, Akastor og Kværner er
Aker opptatt av at leverandørselskapene
fortsetter å utvikle og levere produkter
og teknologier som en del av løsningen
på klima- og miljøutfordringer. Akers
eieragenda er også å bidra til at
det kommersialiseres teknologier
og løsninger som øker graden av
oljeutvinningen i eksisterende felt,
blant annet gjennom kompresjons- og
pumpeteknologi, og injeksjon av CO₂.
Aker Solutions har siden 1996 vært et
ledende ingeniør- og teknologiselskap
for håndtering av CO₂-utfordringer
knyttet til petroleumsvirksomhet til
havs. Selskapet er teknologileverandør
i verdikjeden som inkluderer fangst,
transport og injeksjon av CO₂ i
offshorefelt for enten permanent lagring
eller benyttelse av CO₂ for økt utvinning.
Fangstteknologien kan også benyttes i
landbasert industri for å redusere utslipp.
Aker Solutions har de siste årene
testet ut sin teknologi med gode
resultater. Aker arbeider sammen

Aker BioMarine har samarbeidet med WWF om miljøspørsmål og bærekraftig fangst av krill i Sørishavet siden Aker
etablerte selskapet i 2006.

med Norsk Industri for å påskynde
beslutningsprosessen for fullskalaanlegg.
Som eier i Aker Solutions er Aker
pådriver for at teknologiselskapet
utforsker kommersielle muligheter
innenfor fornybar energi. I 2018
kjøpte Aker Solutions seg inn med
en minoritetsandel i Principle Power
Inc. Selskapets vindteknologiløsning,
WindFloat, er en flyter for offshore
vindkraftproduksjon.
Aker er hovedeier i Ocean Yield som leier
ut skip på langsiktige kontrakter. Som
eier er Aker opptatt av at Ocean Yield
har en moderne flåte av skip med lave
utslipp.
RESULTATER 2018 OG MÅL:
Aker deltok også i 2018 i Carbon
Disclosure Project (CDP). CDP er
en internasjonal, ikke-for-profitt
organisasjon som oppfordrer bedrifter
til å rapportere sin påvirkning på
miljøet og naturressurser, samt
iverksette tiltak for å redusere disse.

I CDP-undersøkelsen fikk Aker
karakteren D, sammenlignet med C/
Awareness i 2017.
Aker BioMarine fikk overlevert et nytt
fartøy for krillfangst i januar 2019.
Dette fartøyet er mer energieffektivt og
vil medføre betydelig reduksjon i CO₂utslippene i fangstleddet.
Akers CR-Forum har også i 2018
hatt miljø- og klimautfordringer
på dagsorden. Hovedtemaet er
hvordan Aker og porteføljeselskaper
identifiserer og håndterer klimarisiko,
og hvordan dette integreres i
selskapets forretningsstrategi og
risikohåndtering. Arbeidet fortsetter
i 2019.
Aker-eide selskaper er i sum en stor
aktør som operatør og leverandør
på norsk sokkel. Aker viderefører
arbeidet med å gjøre norsk sokkel til
internasjonalt referansepunkt for sikker,
lønnsom og mest mulig miljøvennlig
olje- og gassproduksjon til havs.

Klimautfordringer på agendaen
Aker er representert i styret i Norsk Industri — NHOs største landsforening som arbeider for økt verdiskaping og
reduserte klimautslipp.
COP21 (Parisavtalen) vedtok ambisiøse
klimamål for å redusere den globale
gjennomsnittstemperaturen til godt
under 2 grader celsius i forhold til
førindustrielt nivå. COP21 vedtok også
at mellom 2050 og 2100 skal globale
menneskeskapte klimagassutslipp
ikke være høyere enn hva som kan

absorberes i naturen og gjennom
karbonfangst, -lagring og –anvendelse.
Aker og Aker-eide selskaper har engasjert
seg i dette arbeidet, og Aker mener
det er viktig at mål og handlingsplaner
samordnes gjennom bransje- og
landsforeninger. Veikartet for norsk sokkel

er utarbeidet av Norsk Industri og Norsk
Olje og Gass gjennom samarbeidsorganet
KonKraft. Her deltar også LO, inkludert
Fellesforbundet og Industri Energi, og
Norges Rederiforbund. Aker BP har
definert klimamål for å levere i henhold
til forventningene i Parisavtalen for
reduksjon av CO₂ innen 2030.
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Gjennom
det aktive
eierskapet tar
Aker ansvar for
hvordan og hvor
resultater skapes.

Verdiskaping for samfunnet
Aker som eier bidrar til å skape verdier for aksjonærene, ansatte, kundene og samfunnet.
UTFORDRING: Lønnsomhet og
verdiskaping er en forutsetning for å
skape fremtidsrettede arbeidsplasser
og kunnskapsmiljøer. Det stiller krav til
hvor kapital allokeres og investeres.
Aker investerer egenkapital og kunnskap
i selskaper som gjennom ansvarlig drift
leverer langsiktige, tilfredsstillende
økonomiske resultater. Gjennom det
aktive eierskapet tar Aker ansvar for
hvordan og hvor resultater skapes.
Aker har et felles eierskap med den
norske stat i Aker Kværner Holding
(AKH). Selskapet eier 40 prosent av
aksjene i Aker Solutions, Akastor og
Kværner. Aker eier 70 prosent av AKH,
og Nærings- og fiskeridepartementet
(NFD) eier 30 prosent. Staten er
representert med to styremedlemmer
i AKH. Som en del av samarbeidet
gjennomfører Aker et årlig møte
med NFD med temaer knyttet til
samfunnsansvar og bærekraft.
Oljeserviceselskapene Aker Solutions,
Akastor og Kværner er kontinuerlig
i endring som følge av svingninger
i oljepris og aktivitetsnivå, og
kapasitetsjusteringer gir ringvirkning for

ansatte, underleverandører, regioner og
lokalsamfunn. Som eier er Aker opptatt
av å styrke konkurranseevnen, bevare
kjernekompetansen, gjennomføre
prosjekter i henhold til plan og budsjett,
fortsette forbedringsarbeidet og
vinne nye kontrakter. Det pågår en
konsolidering i den internasjonale
oljeserviceindustrien. Dersom
transaksjoner kan styrke det industrielle
grunnlaget for Aker-eide selskaper, er
Aker positiv til det.

større endringer for bedrifter og
lokalsamfunn. Hovedtyngden av Akereide selskaper opererer i en syklisk
olje- og gassnæring med svingninger i
aktivitetsnivå. Nedbemanningsprosesser
har til tider satt samarbeidsforhold
mellom porteføljeselskapenes ledelse
og de ansattes organisasjoner på
prøve. Tilbakemeldingen til Aker er
at omforente løsninger som regel er
oppnådd gjennom krevende, men
konstruktive prosesser.

Forventninger
Aker forventer at alle selskaper har en
åpen dialog med parter og partnere
som berøres. Hvert enkelt selskap er
ansvarlig for å videreutvikle relasjonen
til sine interessenter lokalt, nasjonalt og
internasjonalt.

RESULTATER 2018 OG MÅL
Aker er en pådriver i utviklingen av
kunnskapsbasert industri som skaper
verdier for aksjonærene, kunder
og samfunnet. Målet er langsiktig
verdiskaping gjennom ansvarlige
fremtidsrettede arbeidsplasser, og
avkastningskravet er minimum 12
prosent per år som et gjennomsnitt
over en konjunktursyklus.

Vilje og evne til omstilling er avgjørende
for å skape fremtidsrettede selskaper.
Et godt samarbeid med tillitsvalgte og
deres organisasjoner er en forutsetning
for å lykkes med markedstilpasning,
omstilling og utvikling.
Aker har lange tradisjoner for å
involvere og inkludere tillitsvalgte i
prosesser som vil kunne innebære

Akers verdijusterte egenkapital var
562 kroner både ved årets inngang og
utgang. Inkludert aksjeutbytte utbetalt
i 2018 var verdiveksten 3 prosent.
Akers aksjekurs, inkludert utbytte,
steg 19 prosent. Målet om minimum 12
prosent årlig avkastning ligger fast.
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Gjennom "Prosjekt Tilhørighet" har Røkke de siste 11 årene gitt mer enn 125 millioner kroner til lag, foreninger og
organisasjoner som selger sesongkort til Molde FKs arena Aker Stadion, gitt i gave av Røkke. De største bidragene i
dag er knyttet til REV Ocean for å løse utfordringer i havet, Aker Scholarship og Stiftelsen VI.

Gir tilbake
Akers hovedeier Kjell Inge Røkke har ambisjoner om å gi tilbake minst
halvparten av formuen – inkludert hans andel av verdiskapingen i Aker —
til samfunnet. Aker har tatt en rolle i tre av initiativene: Aker Scholarship,
Stiftelsen VI og Verdenshavets hovedkontor.
Aker har siden 1841 vært en pådriver
i utviklingen av kunnskapsbasert
industri, og vil fortsatt bidra til at Aker
og Aker-eide selskaper er i utvikling og
fremstår som attraktive arbeidsplass
som tiltrekker seg talenter. Aker og
Aker-eide selskaper arrangerte høsten
2018, som året før, «Aker Talent Day» for
studenter ved høyskoler og universiteter.
Aker Scholarship er Norges største og
mest omfattende private ordning for
master- og doktorgradsstudier ved noen
av verdens mest anerkjente universiteter.

75 talentfulle Aker Scholars
Aker Scholarship tildeler stipend til
studenter som kan utgjøre en forskjell for
utviklingen av næringsliv og samfunn.
Stipendiet gis av stiftelsen «Anne
Grete Eidsvig og Kjell Inge Røkkes
allmennyttige stiftelse for utdanning»,
finansiert med gaver fra Kjell Inge Røkkes
private selskap TRG. Aker står for driften
av Aker Scholarship, og konsernsjef
Øyvind Eriksen er styreleder i stiftelsen.
Aker Scholarship gir studenter
muligheten til å få impulser, nettverk og
kunnskap i verdensklasse. I løpet av tre år
har 75 studenter fått stipend, 30 av disse
fikk tildelt stipend i 2018.
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Nytt kull Aker Scholars reiste høsten 2018 til noen av verdens mest annerkjente universiteter. Her fra "kick-off" utenfor lokalene der Aker ble grunnlagt i 1841 ved Akerselva i Oslo.

Stipendiet tildeles studenter fra alle
fag- og kunnskapsområder med evner,
dokumentert samfunnsengasjement og
personlig potensial. En akademisk komite
vurderer de akademiske kvalifikasjonene
til kandidatene. Støtten gis for hele
studieperioden, og vil supplere andre
ordninger slik at stipendiaten samlet
blir fullfinansiert, inkludert bo- og
levekostnader, under oppholdet.
Studentene vil dermed ha muligheten til
å være gjeldfrie etter endt utdanning.
VI tar tak i samfunnsutfordring
Stiftelsen VI ble etablert høsten 2018,
og arbeider for at funksjonshemmede
skal få like muligheter til å prestere som
funksjonsfriske.
Funksjonshemmede er en viktig
samfunnsressurs. Virkeligheten i dag
er at mange funksjonshemmede har
nedsatt livskvalitet, dårligere helse
og mer isolasjon enn funksjonsfriske.

Funksjonshemmede har også mindre
tilgang til ressurser for å utøve fysisk
aktivitet og andre interesser.
I Norge er det registrert
605 000 personer som har en
funksjonshemming. Det er så mange
som en av ni innbyggere. Fakta fra SSBs
Levekårsundersøkelser og ande studier
viser at det er store skjevheter mellom
funksjonsfriske og funksjonshemmede.
Stiftelsen VI tar tak i denne utfordringen.
Alle tiltak og initiativ sikter seg inn på å
utvikle kunnskap og kompetanse som
skal komme alle til gode.
Kjell Inge Røkkes private selskap TRG,
finansierer stiftelsens grunnkapital på
25 millioner kroner, og dekker i tillegg
alle kostnader knyttet til stiftelsens
administrasjon og drift. Aker og ni
Aker-eide selskaper går inn med
10 millioner kroner hver til tiltak og
aktiviteter for funksjonshemmede over

Stiftelsen VI
arbeider for like
muligheter til å
prestere.
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Kjell Inge Røkke, Aker og Aker-eide selskaper gikk foran og la i 2018 grunnlaget for etableringen av Stiftelsen VI – et ressurs- og kompetansesenter for funksjonshemmedes
muligheter og rettigheter. Her fra lanseringen i september 2018. Fra venstre: Aida Dahlen, Kristin K. Aasen, Anniken Hauglie, Bjørnar Erikstad, Øyvind Eriksen, prinsesse
Märtha Louise, Knut Nystad, Cato Zahl Pedersen og Marit Bjørgen.

en periode på fem år, totalt 100 millioner
kroner. De første VI-bedriftene er Aker,
Aker BioMarine, Aker BP, Aker Energy,
Aker Solutions, Akastor, Cognite, FP
Eiendom, Kværner og Ocean Yield. Nye
eksterne bedrifter er på vei inn og ved
utgangen av 2018 var advokatfirmaet
Bahr og konsulentselskapet McKinsey
en del av samarbeidet. Det arbeides
videre med å rekruttere nye VI-bedrifter.
Stiftelsens første prosjekt gjennomføres
i samarbeid med Olympiatoppen og
Norges Idrettsforbund.
Sammen med Norges Skiforbund og
Kulturdepartementet har Stiftelsen VI
lagt grunnlaget for historiens første
vinter-VM for paralympiske skigrener på
Lillehammer i februar 2021. Mesterskapet
er tildelt av det internasjonale
paralympiske organet IPC.

Tar ansvar for havet
Havet og ressurser i havet og
havbunnen, har vært grunnlaget for
industribygging og verdiskaping i
Aker-eide virksomheter gjennom
generasjoner. Det samme gjelder for
Akers hovedeier Kjell Inge Røkke.
REV Ocean, som eies av Røkke, har
verdens mest avanserte forsknings- og
ekspedisjonsfartøy under bygging.
Røkkes bidrag til samfunnet er å
tilrettelegge for forskning som bidrar
til løsninger for plast i havet og andre
utfordringer til havs. REV Ocean lanserte
høsten 2018 planene om å etablere
verdenshavets hovedkontor. Aker støtter
initiativet om å skape et internasjonalt
havsenter.

Foto: Ilja Hendel, Erik Norrud, Olympiatoppen og Akers porteføljeselskaper. Design: Tania Goffredo Design.
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