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SAMFUNNSANSVAR
I AKER ASA 2015
Aker ASA (Aker) utøver aktivt eierskap for å skape verdier.
Akers viktigste samfunnsansvar er å videreutvikle fremtidsrettede
selskaper som tilbyr produkter og tjenester på en ansvarlig, etisk
og bærekraftig måte.

Aker er direkte eller indirekte den største eieren i åtte selskaper notert på Oslo
Børs. Som eier har Aker stor innflytelse
på selskapenes strategi og prioriteringer, selv om hvert av disse børsnoterte
selskapene har et styre med flertall av
medlemmer som er uavhengig av Aker.
I 2016 markerer Aker 175 årsjubileum.
Kunnskap uten grenser går som en rød
tråd gjennom selskapets historie. Det
handler om samspill mellom dyktige

fagarbeidere, ingeniører og funksjonærer, og samarbeid med myndigheter,
utdanningsinstitusjoner, lokalsamfunn
og partnere. Aker var tidlig ute med å
hente kunnskap på tvers av landegrenser, bedrifter og profesjoner.
Fem masterstudenter (innenfor fagområdene organisasjon, ledelse og administrasjon) ved Universitet i Oslo arbeidet første halvår 2015 med et prosjekt
for å belyse hendelser som har vært

vesentlige for Akers siste 25 år. Rapporten slår fast at Aker har spilt en sentral
rolle i norsk industriutvikling, spesielt
innenfor olje, gass og fiskeri, og definerer Akers «arvemolekyl» DNA med
tre karakteristikker: Endringsdyktighet,
kunnskap og samarbeid mellom ledelse/eiere, tillitsvalgte og samfunnet.
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RETNINGSLINJER OG PRINSIPPER
Akers bedriftskultur er tuftet på god
forretningsskikk, åpenhet, ærlighet og
respekt for andre mennesker. Dette er
grunnlaget for å gjøre ansvarlige aksjeinvesteringer i porteføljeselskaper.
Som industrielt investeringsselskap har
Aker styrende dokumenter for god eierstyring og selskapsledelse, risikostyring
og internkontroll, etiske retningslinjer,
kommunikasjon og prinsipper for samfunnsansvar. De styrende dokumentene
er vedtatt i Akers styre, og skal ivareta
og utvikle Akers rolle som ansvarlig eier.

MÅL OG OPPFØLGING
Eierskapet utøves primært i styrerommet i det enkelte selskapet. Styret i Aker
og hvert porteføljeselskap stiller forventninger og setter mål til samfunnsansvar
og oppfølging av ansvarlig, bærekraftig
og etisk forretningsdrift. Et minimum
er at lover og regler etterleves, og dette er et linje- og lederansvar i Aker og
porteføljeskapene. Hvert enkelt styre har
ansvar for regelmessig å vurdere og evaluere resultater, og de samfunnsmessige
og sosiale konsekvensene av virksomheten.

Akers retningslinjer er forankret i Code of
Conduct. Dokumentet inneholder etiske
retningslinjer for ansatte og samarbeidspartnere, og prinsipper om arbeidstakerrettigheter, menneskerettigheter, antikorrupsjon, sosiale forhold og miljø.
Aker har gjennomført en oppdatering av
innholdet som i sterkere grad uttrykker
Akers forventninger til porteføljeselskapenes Code of Conduct.

Akers løpende oppfølging av porteføljeselskapene skjer gjennom investeringsteamet, inkludert juridisk avdeling, som også håndterer temaer og
spørsmål om compliance, i samarbeid
med økonomi- og regnskapsavdelingens
Controller-funksjon og risikostyring.
Compliance er det daglige arbeidet som
skal sikre at selskapet handler i samsvar
med interne retningslinjer og prinsipper,
og regulatoriske forpliktelser. Risikostyring handler om å forutse og analysere
hvilke typer risiko en virksomhet står
overfor, og hvordan unngå eller håndtere
uønskede hendelser.

Prinsippene for samfunnsansvar står i
Kompasset. Dette er et styringsverktøy
for hvordan Aker skal utøve eierskapet
og navigere i krevende landskap. Kompasset peker på ambisjoner og styrer
forventninger til ansatte i Aker og i porteføljeselskapene. Som eier skal Aker
fremstå som en rollemodell i kraft av
holdninger, handlinger og eierutøvelse.
Styret i hvert av de industrielle porteføljeselskapene vedtar egne styrende
dokumenter som er tilpasset selskapets
virksomhet. Interessenter, relevante/vesentlige temaer og utfordringer varierer
mellom selskapene i sektorene olje og
gass, maritim virksomhet og sjømat/marin bioteknologi.

Aker fasiliterer et nettverk bestående av
nøkkelpersoner innenfor samfunnsansvar (CR) i porteføljeselskaper. CR-Forum er et nettverk for faglig diskusjon,
og utveksling av kunnskap og erfaring.
Formålet er å lære av hverandre, og gjøre selskapene bedre. Nettverket består i
dag av om lag 20 personer.
FIRE HOVEDOMRÅDER
Aker har gjennom de siste ti årene definert fire hovedområder som de viktigste
i selskapets arbeid med samfunnsansvar:

Mennesker, Miljø, Integritet og Samfunn.
Dette bygger på FNs Global Compact.
Selskapets viktigste interessenter er
aksje- og obligasjonseiere/investorer/
analytikere, ansatte i Aker og porteføljeselskaper og myndigheter. Samfunnsansvarsrapporten fokuser på eierrollen –
med vekt på holdninger, forventninger
og prioriteringer, og oppnådde resultater.
I 2015 har Samfunn vært det viktigste og
mest krevende området på grunn av bemanningsreduksjoner i oljerelaterte porteføljeselskaper. Samfunn henger derfor
tett sammen med området Mennesker.
På området Miljø arbeider Aker for at
porteføljeselskapene bidrar til å øke ressurseffektiviteten og reduserer klimautslippene. På området Integritet er det
innført en ny anti-korrupsjons policy for
ansatte i Aker og Akers porteføljeselskaper.
Hvert av områdene er dekket i rapporten
om Samfunnsansvar i Aker 2015. De industrielle porteføljeselskapene, som har
Aker som deleier, publiserer egne samfunnsrapporter.
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AKERS SAMFUNNSANSVAR:

En viktig rolle som eier
Rapporten er utarbeidet i samsvar med
regnskapslovens §3-3c som krever at
store foretak årlig rapporterer om hvordan samfunnsansvaret ivaretas. Rapporten redegjør for Akers rolle som eier
av aksjer i operative selskaper – og omfatter retningslinjer, hvordan det arbeides med samfunnsansvar og oppnådde
resultater, og til slutt Akers ambisjoner,
forventninger og prioriteringer fremover.
Aker er et investeringsselskap, og industrielle eierengasjementer er konsentrert
om sektorene olje og gass, maritime eiendeler og sjømat/marin bioteknologi.
Dette er virksomheter som bygger på
norske naturgitte fordeler avhengig av
havet og det som finnes i havbunnen.
Aker er aktsomme og bevisste på sårbarhet og risikoforhold.

Aker har så langt ikke utarbeidet konkrete miljømål i de sektorene som selskapet opererer i. Fisk og krill er fornybare ressurser. Etter initiativ fra Aker
har fangstselskapene Havfisk (hvitfisk i
Barentshavet) og Aker BioMarine (krill i
Sørishavet) gjennom flere år samarbeidet med WWF-Norge om bærekraftig
høsting av havets ressurser. Innenfor
olje- og gassnæringen er Aker en pådriver for utvikling og satsing på kunnskapsbaserte produkter og teknologier
som en del av løsningen på klima- og
miljøutfordringer. Aker mener FNs 17
bærekraftsmål er sentrale for å ta vare
på behovene til mennesker som lever i
dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å få dekket sine
behov.
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SAMFUNN

HOVEDOMRÅDER | Samfunn

HVORDAN AKER FORHOLDER SEG TIL SAMFUNNET GJENNOM SITT VIRKE:
Som industrielt investeringsselskap er målet langsiktig verdiskaping gjennom
ansvarlige, fremtidsrettede og lønnsomme arbeidsplasser i porteføljeselskaper.

Verdiskaping for samfunnet
Aker investerer egenkapital og kunnskap i fremtidsrettede selskaper som gjennom
samfunnsansvarlig drift vil levere langsiktige, tilfredsstillende økonomiske resultater.

Selskapets bidrar til å skape verdier for
aksjonærene, ansatte, kundene og samfunnet som Aker og porteføljeselskapene er en del av. Gjennom det aktive
eierskapet tar Aker ansvar for hvordan
resultater skapes.
I sum er Akers porteføljeselskaper Norges største private industrielle arbeidsgiver – og tyngdepunktet er oljenæringen
og hvitfisknæringen. Dette er sykliske
industrier som opplever svingninger i
priser og aktivitetsnivå, og de operative
selskapene gjennomfører justeringer i
kapasitet og markedstilpasninger. Aker
forventer at alle porteføljeselskaper har
en åpen dialog med parter og partnere som berøres. Hvert enkelt selskap er
ansvarlig for å videreutvikle relasjonen
med sine interessenter og lokalmiljøer.
Samlet ble antall ansatte i porteføljeselskapene redusert fra ca. 29 000 til ca.
26 000 i 2015. Utviklingen i antall ansatte varierer fra vekst i noen selskaper og
nedgang andre steder. Oljerelaterte selskaper har nedbemannet med ca. 3 500
ansatte, rundt halvparten har skjedd i
Norge. Tilbakemeldingene til Aker er at
prosessene for nedbemanning oppleves
som krevende, men søkes løst innenfor
Akers og porteføljeselskapenes gode
samarbeidsforhold med de ansattes organisasjoner.
Konserntillitsvalgt Atle Tranøy i Aker
kommenterer:
-Det normale er at tillitsvalgte og ledelsen i et porteføljeselskap prøver å eta-

blere en felles virkelighetsforståelse, og
vi kan ha ulike synspunkter på hvordan
bedriften skal forholde seg til virkelighetsforståelsen. Uenigheten i en nedbemanning kan gjelde både omfang og
kriterier for utvelgelse, som ansiennitet,
kompetanse og sosiale forhold. Bedriften fremhever kompetanse, mens tillitsvalgte tar utgangspunkt i ansiennitet
med basis i lover og avtaler. I tråd med
Akers samarbeidstradisjoner er det et
selvstendig mål å oppnå enighet gjennom dialog og forhandlinger i bedrifter,
uten involvering av sentrale tariffparter
eller domstolen.
STØRSTE AKTØR PÅ HVITFISK
Aker er gjennom eierskapet i Havfisk og
Norway Seafoods størst på fangst og
foredling av hvitfisk i Norge, og ambisjonen er fortsatt å være en langsiktig samfunnsansvarlig aktør i denne næringen.
Aker har i 2015 levert en høringsuttalelse
til Sjømatindustriutvalgets (Tveteråsutvalget) rapport - en felles uttalelse fra
Akers konsernsjef og konserntillitsvalgt,
og konsernsjefen i både Havfisk og Norway Seafoods. Uttalelsen er tuftet på
at fiskeri må være bærekraftig – både
økonomisk, samfunnsmessig og miljømessig.
Regjeringen la 13. november 2015 frem
Stortingsmeldingen «En konkurransedyktig sjømatindustri». Det foreslås
blant annet endringer i førstehåndsomsetningen av fisk, leverings-, bearbeidings- og aktivitetsplikt og reglene for
ombordproduksjon. I sum skal tiltakene
gi næringen økt fleksibilitet og forenkle

regelverket. I prosessen videre vil Aker
arbeide for robuste verdikjeder som gir
grunnlag for lønnsomme arbeidsplasser
både på sjø og land.
FORVENTNINGER TIL PORTEFØLJESELSKAPENE
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 og omstillinger. Aker vil gjennom eierskapet i
porteføljeselskaper også fremover involvere og inkludere tillitsvalgte i prosesser
som vil kunne innebære større endringer
for bedrifter og lokalsamfunn.
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UTFORDRINGEN:

Bevare kjernekompetansen
Oljeprisfallet reduserte raskt drifts- og
vedlikeholdsbudsjettene og investeringene på norsk sokkel, og faren er at leverandørindustrien kutter i kjernekompetansen.
Oljenæringen i Norge er hardt rammet.
Oljeselskapene kutter i vedlikeholds- og
driftskostnader, investeringer og bemanning. I leverandørindustrien er tommelfingerregelen at hver arbeidsplass
krever to millioner kroner i omsetning
per år, og dette sysselsetter i tillegg to
personer hos underleverandører og andre. Når aktivitetsnivået reduseres med
ca. 40 milliarder kroner fra 2014 til 2016,
betyr det 20 000 færre arbeidsplasser
i leverandørindustrien og ytterligere en
sysselsettingseffekt på 40 000.
Aker har vært en del av norsk oljeindustri siden starten for 50 år siden.
Oljeeventyret har skapt enorme samfunnsverdier, og lagt grunnlaget for velferdssamfunnet og en kunnskapsbasert
oljenæring. Oljeprisen svinger, og Aker

har lang erfaring fra at investeringer og
aktivitetsnivå svinger i denne sykliske
næringen.

heleide datterselskap MH Wirth opplever at nybyggingsmarkedet for rigger
har stoppet opp.

Nedturen denne gangen startet tidlig i 2014, flere måneder før oljeprisen
raste fra over 100 dollar per fat. I 2015
er konsekvensene blitt tydelige for leverandørindustrien, og aktiviteten på
norsk sokkel reduseres. Utfordringen er
å beholde kjernekompetanse og kapasitet til å møte neste oppgangsperiode.

Konsekvensen er at flere bedrifter i
porteføljeselskaper har måttet gjennomføre tilpasninger som har negative
virkninger for individer, familier, underleverandører og lokalsamfunn.

Aker er en langsiktig eier i selskaper
som Aker Solutions, Akastor, Kværner
og Det norske. Dette er selskaper som
på hver sin måte er preget av oljeprisfallet. Spesielt markedet for modifikasjoner, vedlikehold og drift (MMO-markedet) er kraftig redusert på grunn av
oljeselskapenes prioriteringer på kort
sikt. Markedet for undervanns utbygginger og installasjoner er endret og
preget av usikkerhet, og dette har hatt
betydning for bemanning i Aker Solutions innenfor Subsea-området. Akastors

Bilde: Kværner Verdal er en hjørnestensbedrift i lokalsamfunnet. Verftet har
vunnet viktige kontrakter i utbyggingen av Johan Sverdrup.

Oljeprisen er volatil, og derfor er forutsigbare rammebetingelser fra myndighetene viktig for å planlegge for
fremtiden. Den pågående Johan Sverdrup-utbyggingen er de neste årene
Norges største industriprosjekt med
store positive samfunnseffekter, men
dette prosjektet er ikke nok til å holde
liv i den norske leverandørindustrien.
Aker har langsiktig stor tro på norsk leverandørindustri og sokkel, og er derfor
opptatt av at porteføljeselskapene beholder og videreutvikler kompetanse.
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Kunnskap uten grenser
Aker har gjennom 175 år vært en «motor» i utviklingen av kunnskapsbasert industri i Norge
med et internasjonalt nedslagsfelt.

Det startet som en smie langs Akerselva
i Oslo i 1841. Grunnleggeren var marineoffiseren Peter S. Steenstrup med utdannelse fra England. I oppstarten
gjaldt det å betjene lokale bedrifter med
mekanisk utstyr. Drømmen var å bygge
dampdrevne båter for frakt av mennesker og handelsvarer. Aker leverte den
første norskbygde dampbåten i 1856.
Gjennom generasjoner har Aker vært
synonymt med innovasjon og industriutvikling. Siden 2009 har Aker vært
drevet som et industrielt investeringsselskap, og det aktive eierskapet utøves
i ledende selskaper innenfor olje, fiskeri
og maritim virksomhet.
Akers ambisjon er fortsatt å ta en aktiv
rolle i utviklingen av kunnskapsbasert
næringsliv og samfunnsliv. Selskapets
hovedeiere, Anne Grete Eidsvig og Kjell
Inge Røkke, etablerte høsten 2015 Aker
Scholarship i samarbeid med Aker for å
støtte master- og doktorgradsstudenter ved ledende universiteter internasjonalt. Stipendiet gir norske talenter

muligheten til å få impulser, nettverk
og kunnskap i verdensklasse. Målet er
å gi stipendiatene inspirasjon til å utgjøre en forskjell i utviklingen av norsk
næringsliv og samfunnsliv til beste for
kommende generasjoner. De rette personene skal få de riktige mulighetene til
å lære av de beste i verden – uavhengig
av økonomi og familiebakgrunn. Det er
ingen begrensninger i fag- eller kunnskapsområder.

ningen om stipendiater tas av stiftelsens
styre. Aker står for driften av Aker Scholarship.

Aker Scholarship deles ut av stiftelsen «Anne Grete Eidsvig og Kjell Inge
Røkkes allmennyttige stiftelse for utdanning». Stiftelsen er finansiert med
gaver fra TRG AS, et selskap som er eid
av familien Røkke. TRG AS eier 68 prosent av aksjene i Aker ASA. Stipendier
gis til personer med evner, samfunnsengasjement og personlig potensial. En
akademisk komite vurderer de akademiske kvalifikasjonene til kandidatene.
Komiteen består av ledende norske
akademikere med spisskompetanse
innenfor ingeniørfag, realfag, medisin,
samfunnsvitenskap og økonomi. Beslut-

www.akerscholarship.no

Aker Scholarship støtter master- og
doktorgradsstudier ved Harvard, MIT,
Stanford, Caltech, University of Pennsylvania, Oxford, Cambridge, Imperial
College og National University of Singapore. De første stipendiatene starter
studiene i september 2016.
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MENNESKER

HVORDAN AKER FORHOLDER SEG TIL MENNESKER, MENNESKERETTIGHETER
OG ARBEIDSTAKERRETTIGHETER:
Aker tar initiativ til tiltak som inkluderer ansatte i porteføljeselskapene. Målet er friske og motiverte
medarbeidere – og ingen form for diskriminering, trakassering eller nedverdigende behandling.

Mennesker skaper Aker
Aker har en internasjonal avtale om arbeidsforhold som forplikter og forener Aker
og porteføljeselskaper.

Investeringsselskapet Aker har 44 ansatte, alle på faste kontrakter. Medarbeiderne tilbys full lønn ved fødsel og
adopsjon, utover det folketrygden dekker. Videre gis det 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
yrkesskadeforsikring, som er lovpålagt,
fritidsulykke-, gruppelivs-, sykdoms-/
uførhet- og reiseforsikring.
Aker er investor i mange selskaper i forskjellige bransjer, og det er lite relevant å
rapportere porteføljeselskapenes samlede tall for antall ansatte, andel kvinner/
menn på ulike nivåer (ledelse og lønn)
og tiltak for å fremme ulike formål. Relevant og vesentlig informasjon rapporteres i hvert porteføljeselskap.
Sett fra Akers eierperspektiv er det viktigste at porteføljeselskapene består av
kompetente, motiverte og friske medarbeidere i gode og profesjonelle arbeidsforhold. Dette er sentrale temaer som
Akers representanter i porteføljeselskapenes styrer følger opp.
INTERNASJONAL AVTALE
Aker tolererer ingen form for diskriminering, trakassering eller nedverdigende
behandling av ansatte – verken i Aker
eller porteføljeselskaper. Dette er også
nedfelt i den internasjonale rammeav-

talen med den norske fagorganisasjonen Fellesforbundet, IndustriALL Global
Union, NITO og Tekna. Samarbeidsavtalen fra 2008 fastsetter fundamentale
arbeidstakerrettigheter, og referer til
standarder vedrørende helse-, miljø- og
sikkerhetsarbeid (HMS), avlønning, arbeidstid og ansettelsesforhold. Avtalen
forplikter Aker 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, Aker BioMarine og Norway
Seafoods. Ledelsen og 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. Konklusjonen er at det arbeides
målrettet og systematisk på området,
men at det tar tid å implementere samarbeidsmodellen i internasjonale virksomheter med svært ulike arbeidslivsmodeller.
Aker har lang tradisjon for et samarbeid
mellom hovedeier, ledelse og tillitsvalg-

te, og en åpen dialog med myndigheter
og partene i arbeidslivet. Dette omtales
som «Aker-modellen». Fundamentet er
at partene representerer ulike interesser
som utfordrer hverandre. Siktemålet er å
finne løsninger som er til beste for involverte selskaper og ansatte. Samarbeidet
gir Aker retning og gjennomføringsevne.
De ansatte har formell innflytelse på
beslutninger. Tillitsvalgte er representert i styret i Aker og alle porteføljeselskaper. Styret i Aker består av seks
aksjonærvalgte representanter, og flertallet er uavhengig av Aker og selskapets hovedaksjonær. I tillegg er det fire
medlemmer som velges blant ansatte i
porteføljeselskapene, hvorav ingen representerer ledelsen.
GLOBALT SAMARBEIDSUTVALG
Aker har sammen med tillitsvalgte og
operative porteføljeselskaper et internasjonalt samarbeidsutvalg. I 2015 ble
det besluttet å utvikle samarbeidet fra
et europeisk utvalg, European Work
Council (EWC), til Global Work Council
(GWC). Akers konsernsjef og toppledere
i porteføljeselskaper har i 2015 deltatt på
to samlinger i EWC/GWC. I tillegg har
norske fagforeninger årlige tillitsmannskonferanser og arbeidsutvalg med deltakelse av Akers konsernsjef.
De viktigste sakene i 2015 har vært knyttet til kapasitetsjusteringer og bemanningstilpasninger (se side 6 i rappor-
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NØKKELTALL:

2015

2014

44

47

Andel kvinner

45%

47%

Friskhetsgrad

96.4%

97.6%

26 000

29 000

Andel kvinner

21%

22%

Friskhetsgrad

96.9%

97%

Antall ansatte i Aker ASA

Antall ansatte i Aker-eide selskaper

ten), gradvis utvide samarbeidet fra et
europeisk til et globalt utvalg (GWC) og
implementering av Aker-modellen i nye
land.
FORVENTNINGER TIL
PORTEFØLJESELSKAPENE
Aker ønsker å legge til rette for at egne
medarbeidere og ansatte i porteføljeselskaper skal prestere i samspill med andre, og ta vare på egen helse. På tvers
av selskapsstrukturer er det igangsatt to
initiativ: Den helsefremmende tjenesten
Aker Care og prestasjons- og livsstilsportalen Aker Aktiv.
Aker Care fremmer helse og trivsel.
Formålet er å oppdage individuelle og
arbeidsrelaterte helserisikoer, og raskt
håndtere helseproblemer som oppstår
hos ansatte. Aker Aktiv legger til rette
for fysisk aktivitet og helsefremmende
tiltak for ansatte i Aker og porteføljeselskaper. Over 25 000 ansatte har besøkt
den globale nettportalen Aker Aktiv siden etableringen i 2010, og mer enn 11
000 besøkte portalen jevnlig i 2015. Etter at Aker avsluttet samarbeidet med
Norges Skiforbund, som hovedsponsor
for norsk langrenn, i april 2015, benyttes
egne «helter» blant ansatte i porteføljeselskaper til å inspirere kolleger til sunn
livsstil og ta vare på egen helse.

GODT ARBEIDSMILJØ
Aker flyttet 30. november 2015 inn i
nye moderne lokaler i Fornebuporten
utenfor Oslo. Selskapets arbeidsmiljø
er godt, ifølge en undersøkelse i regi av
bedriftshelsetjenesten om psykososialt
arbeidsmiljø og jobbtilfredshet 2015. Resultatene er gjennomgående noe bedre
enn tilsvarende undersøkelse fra 2013.
Undersøkelsen omfatter arbeidsmengde, jobbinnhold, egenkontroll over
oppgaver, kollegial støtte og fellesskap,
selvutfoldelse, krav til ansvar og kvalitet,
ledelse, informasjon, trygghet for jobben, tilhørighet og trivsel. Scoren i 2015
for hvert kriterium er i intervallet 4,0 til
5,1, hvorav 1 er meget dårlig og 6 meget
bra. Til bedriftshelsetjenesten er det ingen tilbakemeldinger på ansatte som
opplever eller har sett andre som har
blitt utsatt for mobbing og trakassering.
Fremover er ambisjonen i Aker å opprettholde et godt arbeidsmiljø med trivsel, høy friskhetsgrad og kompetente,
motiverte medarbeidere. Nye lokaler på
Fornebu og initiativene Aker Care og
Aker Aktiv er de viktigste tiltakene.
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"Aker har sammen med tillitsvalgte og operative
porteføljeselskaper et internasjonalt samarbeidsutvalg
– tuftet på Aker-modellen"

UTFORDRINGEN:

Fra EWC til GWC
Utenfor Europa tar det tid å implementere Aker-modellen for et enda bedre
samarbeid mellom tillitsvalgte og ledelsen i de operative porteføljeelskapene.
Lederen av GWC, konserntillitsvalgt
Atle Tranøy i Aker, kommenterer hvordan han oppfatter at selskapet forholder seg til mennesker, menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter:
- Aker er klare på hva selskapet mener
og forventer, men det krever mer enn
det for å sette handling bak ordene. I
porteføljeselskapene handler det om
prioriteringer og kapasitet hos ledelsen
og tillitsvalgte i bedrifter. Selskapene
har ansvaret for implementering, og
Akers oppgave er å følge opp at det
skjer og hva som oppnås.
- Et prosjektet i 2015 var å implemen-

tere Aker-modellen i Brasil, og deretter
Malaysia. Det strandet fordi brasilianske
fagforeninger trenger mer tid. Vi har
selvsagt respekt for at arbeidslivsmodeller og samarbeidsformer for tillitsvalgte og ledelse varierer mellom kulturer. I Brasil har partene velbegrunnede
syn, sett fra hvert sitt ståsted. Fagbevegelsen i landet ønsker forståelig nok
ikke å forplikte seg til et samarbeid før
de er trygge på at de ikke binder seg
til noe som kan bli til bedriftens fordel,
og de ansattes ulempe. Vi registrerer at
mer åpenhet, informasjon og involvering gir resultat, men at det kreves litt
mer tid for å etablere nødvendig tillit og
trygghet for å tre inn i mer forpliktende
samarbeidsformer.
- I Aker og norske virksomheter er det
en selvfølge at tillitsvalgte har innsyn i
bedriftens reelle økonomiske situasjon,

og tar del i interne beslutninger som
angår menneskene og bedriften. Dette bygger på gjensidig tillit, og visshet
og erfaring for at det tjener alle parters
interesser. Det er denne tankemåten og
samarbeidsformen som GWC vil oppnå
med Aker som en stor eier og støttespiller.
- Flere av porteføljeselskapene kunne
krevd hvert sitt samarbeidsutvalg på
europeisk nivå i henhold til et EU-direktiv. Vi er enig om at det er bedre og mer
kraftfullt å samarbeide på Aker-nivå.
Aker er navet i samarbeidet, og oppmuntrer de operative selskapene til at
det skjer. Transformasjonen fra et europeisk til et reelt globalt samarbeidsutvalg betinger at ansatte ønsker det, og
at bedriftene legger til rette for å få det
til, sier Tranøy.
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HVORDAN AKER FORHOLDER SEG TIL MILJØ- OG KLIMAUTFORDRINGER:
Aker er et selskap uten operativ drift, og har minimal miljøpåvirkning. Aker er en betydelig eier
i oljenæringen, og arbeider for å fremme teknologier og løsninger for lavere klimautslipp og
høyere kostnadseffektivitet.

Tar ansvar for miljøet
Aker arbeider for at porteføljeselskapene bidrar til å øke ressurseffektiviteten og
redusere klimautslippene.

Aker er et investeringsselskap uten drift,
og har direkte minimal negativ miljøeffekt utover jobbrelaterte reiser. Selskapet tar ansvar for miljøet langs to hovedakser:
§§ Redusere negativ miljøpåvirkning
i driften av Aker og porteføljeselskapene.
§§ Øke fokuset på porteføljeselskapers
arbeid og løsninger for miljø- og
klimautfordringer.

FORVENTNINGER TIL
PORTEFØLJESELSKAPENE
De industrielle porteføljeselskapene arbeider med egne planer for å redusere
miljø- og klimapåvirkning, og porteføljeselskapene er ansvarlig for å redusere
negative effekter.
Som eier har Aker forventninger til at
selskapene tar et ansvar utover det å
etterleve relevante internasjonale og lokale lover, og standarder, med sikte på å
minimere miljøpåvirkning.
Hvert enkelt styre vedtar egne styrende
dokumenter som også inkluderer retningslinjer for miljørelaterte forhold, og
Aker har i dette arbeidet innflytelse i
porteføljeselskapenes styrerom. De respektive selskapene informerer om vesentlige og relevante miljøforhold i egne
samfunnsrapporter.

AKER SOLUTIONS – EN DEL AV
LØSNINGEN
Akers agenda som eier i oljerelaterte
selskaper er også å bidra til at det utvikles og kommersialiseres teknologier og
løsninger som øker graden av oljeutvinningen i eksisterende felt, blant annet
gjennom kompresjons- og pumpeteknologi, og injeksjon av CO2. Aker Solutions
bidrar til å gjøre oljeindustrien mer kostnadseffektiv og reduserer CO2–utslipp
ved utvikling og levering av teknologi.
Dette skjer gjennom interne og eksterne
forbedringsprogram, og i nært samarbeid med kunder og leverandører.
Statoils gigantiske Åsgard Subsea
Compression IOR (increased oil recovery) ble i 2015 levert med Aker Solutions’ kompresjons- og pumpeteknologi.
Denne nyvinningen har ifølge Statoil økt
utvinningsgraden av olje på Mikkel-feltet
fra 59 til 84 prosent og Midgard-feltet
fra 67 til 87 prosent. Aker Solutions analyser viser at subsea kompresjon reduserer CO2–utslippene med 25-50 prosent
sammenlignet med andre løsninger.
Aker Solutions arbeider med nye løsninger og forretningsmodeller for bruk av
CO2 til økt oljeutvinning. En slik anvendelse vil gi lavere karbon fotavtrykk for
den ekstra produserte oljen, og samtidig
lagre CO2 på en sikker måte og dermed
bidra til en mer bærekraftig utvikling
av olje- og gassnæringen. Selskapet er
teknologileverandør i verdikjeden som

inkluderer fangst, transport og injeksjon
av CO2 i offshore felt for enten permanent lagring eller benyttelse av CO2 for
økt utvinning. Fangstteknologien kan
også benyttes i landbasert industri for å
redusere utslippene (se rammesak).
DET NORSKE – LAVERE UTSLIPP OG
FOU-SATSING
Som hovedeier i Det norske er Aker opptatt av at oljeselskapet opptrer ansvarlig
med den høyeste standarden innenfor
helse, miljø og sikkerhet (HMS), og bidrar til mer miljøvenning olje- og gassutvinning gjennom drift, forskning og
utvikling. På Alvheim-feltet, hvor Det
norske er operatør, har lavutslippsturbiner redusert NOx-utslippene med over
60 prosent. Feltet har også et lukket fakkelsystem. I 2015 er det ikke rapportert
om uhellsutslipp av kjemikalier og olje
fra rigg.
OCEAN YIELD RAPPORTERER PÅ
BÆREKRAFT
I maritim sektor er Akers største eierengasjement Ocean Yield. Aker etablerte
det skipseiende selskapet i 2012, og det
ble notert på Oslo Børs i 2013. Ocean
Yield, som eier og leier ut en moderne
flåte av skip, har miljømål, leverer gode
resultater og utarbeider bærekraftsrapport. Ingen av skipene hadde uhellsutslipp i 2015.
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AKER BIOMARINE OG HAVFISK
SATSER BÆREKRAFTIG
Akers eieragenda i sjømatnæringen bygger på en bærekraftig bestandsforvaltning. For å redusere utslipp til luft har
både Havfisk og Aker BioMarine investert i energisparende tiltak.
Hvert av fartøyene til Havfisk har mål og
handlingsplaner for å redusere utslipp av
NOx, og i 2015 mottok fangstselskapet
mer i samlet støtte fra NOx-fondet til
energieffektivisering enn det fartøyene
betalte inn i NOx-avgift til fondet (ca.
15 øre per liter drivstoff). Som følge av
flere driftsdøgn har imidlertid den samlede flåten en liten økning i CO2–utslipp
i 2015, og det arbeides med tiltak for å
redusere utslippene fremover.
Aker har siden etableringen av Aker
BioMarine i 2006 vært en pådriver for
at selskapet setter den internasjonale
standarden for bærekraftig krillfiskeri og
miljømål. Aker BioMarine har som mål å
rapportere helhetlig på selskapets karbonutslipp innen utgangen av 2018.

«GRØNN SATSING» PÅ FORNEBU
Akers eiendomsutviklingsselskap Fornebuporten Holding legger vekt på kostnads- og energieffektivitet, avfallshåndtering, grøntarealer og menneskene i
et levende bo- og næringsmiljø. Aker
flyttet i 2015 fra Aker Brygge til nybygget Fornebuporten utenfor Oslo. Kontorbyggene er sertifisert med Energiklasse
B – det vil si en høy energistandard, noe
som betyr installasjon av varmepumpe
eller solenergi til oppvarming og/eller
bedre isolasjon og vinduer enn kravene
i byggeforskriftene. Energikarakterer gis
fra A til G. Aker har engasjert seg aktivt
for å bedre kollektivtilbudet til Fornebulandet, og i bakken mellom de to kontorbyggene er det lagt til rette for en
metrostasjon for banen når den en gang
kommer.

utslippene med minst 40 prosent sammenlignet med 1990. Aker mener det er
viktig å sette mål, og den mest effektive
måten raskt å redusere globale utslipp
på er å erstatte kull med norsk naturgass.

KLIMAUTFORDRINGER PÅ
DAGSORDEN
Gjennom CR-nettverket på tvers av porteføljeselskaper deles kunnskap og erfaring, og miljø- og klimautfordringer er
viktige temaer. Regjeringen forslo i 2015
at Norge innen 2030 kutter klimagass-

Som industriell eier er Akers prioriteringer fremover å arbeide med porteføljeselskapenes ledelse, strategi, kommersielle muligheter, risikohåndtering,
rapportering av utslipp, verifikasjon og
dialog med miljøorganisasjoner og andre interessenter.

Carbon Disclosure Project (CDP) er en
global, uavhengig non-profit organisasjon som oppfordrer selskaper til å måle
og rapportere om klimautslipp og klimaspørsmål i et felles format. Aker deltok
i CDP-undersøkelsen i 2013 og 2014.
Selskapet hadde lite nytt å rapportere i
2015 sammenlignet med status i 2014,
og valgte derfor ikke å være med i undersøkelsen i fjor. Aker har i 2015 tatt
initiativ til at Det norske deltar i CDP, og
selskapet planlegger å gjøre det etter at
Ivar Aasen-feltet kommer i produksjon
mot slutten av 2016.

Akers eieragenda i sjømatnæringen bygger på bærekraftig forvalting. Både Havfisk og Aker BioMarine har investert i
investert i energisparende tiltak. .
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Teknologisenteret på Mongstad er verdens største anlegg for testing og utvikling av teknologier for CO2-fangst – levert av Aker Clean Carbon,
og teknologien prøves nå ut i sementindustrien og anlegg for energigjenvinning.

UTFORDRINGEN:

Redusere klimautslipp
Petroleumsvirksomhet har lagt grunnlag for økonomisk velstand i Norge
og skapt internasjonalt ledende kunnskapsbaserte bedrifter. Samtidig trekker miljø- og interesseorganisasjoner
frem oljenæringen som en viktig årsak
til klimautfordringer.
Aker har vært en sentral aktør i den
norske oljenæringen siden midten av
1960-tallet. Først og fremst som pådriver i utviklingen av en kunnskapsbasert leverandørindustri. Det var den
Aker-bygde boreplattformen” Ocean
Viking” som lille julaften 1969 påviste
Ekofisk, det første drivverdige oljefeltet
på norsk sokkel. Siden 2009 har Aker
vært største eier i Det norske. Som eier
har Aker vært en drivkraft for å utvikle
Det norske fra et leteselskap til et fullintegrert oljeselskap med operatøransvar.
Olje- og gassindustrien i Norge blir
drevet etter høye miljø- og sikkerhetsstandarder, og leverandørindustrien
og oljeselskapene på norsk sokkel har
opparbeidet en internasjonalt ledende
posisjon med hensyn til miljøvennlig
leting og produksjon av olje og gass.
Det arbeides ustoppelig for å utvikle
teknologier og løsninger som kan bidra
til ytterligere å redusere utslippene av
klimagasser, miljøfarlige stoffer til sjø

og miljørisikoen knyttet til disse utslippene.

Sverdrup, er begge en del av Utsirahøyden som skal elektrifiseres innen 2022.

Innenfor fangst og lagring av CO2 har
Aker vært en pådriver og investert mer
enn 400 millioner kroner gjennom Aker
Clean Carbon som nå er en del av ingeniør- og teknologimiljøet i Aker Solutions. Selskapet har lykkes med å
fange effektivt rundt 90 prosent av CO2
i røykgassen. Karbonfangst fra sementproduksjon er interessant i et globalt
klimaperspektiv, og ca. 5 prosent av
globale CO2-utslipp knyttes til denne
industrien. I 2015 ble Aker Solutions tildelt en kontrakt av Norcem (Heidelberg
Cement Group) for å gjennomføre en
mulighetsstudie ved fabrikken i Brevik.
Norcem har siden 2013 testet ulike teknologier for CO2-fangst. Med bakgrunn
i testresultater og tilgjengelig teknologi
ble Aker Solutions valgt, ifølge Norcem.
Fangstteknologien testes også på Oslos
forbrennings- og energigjenvinningsanlegg.

Norsk naturgass kan på kort sikt utgjøre en positiv forskjell i klimaregnskapet
ved erstatning av kull – parallelt ved
at spesialiserte aktører på fornybare
energikilder satser på sine områder. En
kombinasjon av naturgass, vind, sol,
vannkraft, olje og andre energikilder
bør kunne bidra til at CO2-utslippene i
sum reduseres, og dermed bidra til FNs
togradersmål – det vil si at den globale
temperaturen i 2100 ikke skal overstige
to graders oppvarming siden førindustriell tid som regnes fra cirka 1850.

En av Akers største investeringer er i
Det norske. Akers eierambisjon er at det
skal letes, bores, produseres og transporteres olje og gass på en sikker, kostnadseffektiv og mest mulig bærekraftig
måte. Det norskes to viktigste eiendeler,
eierskapet i feltene Ivar Aasen og Johan

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. Som deleier av
teknologisk ledende selskaper innenfor
oljeservice, oljeleting og oljeproduksjon
vil Aker fortsette å arbeide for å være
en del av løsningene på energi- og klimautfordringer. Grunnholdningen til
Aker er at permanente løsninger på miljø- og klimautfordringer også må fremme verdiskapingen i bedriftsøkonomisk
forstand.
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Bærekraftig fangst
Aker har gjennom mange år samarbeidet med WWF-Norge om bærekraftig forvaltning av villfanget hvitfisk i Barentshavet og krill i Sørishavet.

Aker startet samarbeidet med WWF
Norge i 2006, og siden 2011 har Akers
operative fangstselskaper, Havfisk og
Aker BioMarine, vært direkte samarbeidspartnere med miljøorganisasjonen.
Akers filosofi er enkel: Enten fisker vi
bærekraftig, eller så fisker vi ikke i det
hele tatt.
Havfisk og WWF-Norge har gjennom
mange år samarbeidet tett og godt.
Det er oppnådd gode resultater for bærekraftig forvaltning og fangst, og felles kamp mot ulovlig fiske. Havfisk og
WWF-Norge var enige om å avslutte
den formelle samarbeidsavtalen ved utgangen av 2015.
Forretningsideen til Aker BioMarine og
posisjoneringen av selskapet, er utviklet
i samspill med WWF-Norge. Aker og selskapets hovedaksjonær, Kjell Inge Røkke, har vært pådrivere og innovatører i
utviklingen av fangstmetoden Eco-harvesting®, og fangstnettets konstruksjon
gjør at bifangst av fisk, fugler og andre
dyr unngås. Antarktisk krill forvaltes av

CCAMLR (Convention of the Conservation of Marine Living Resources), og
bestemmer den tillatte fangsten av krill i
Sørishavet på en bærekraftig måte. Aker
BioMarine har inspektører fra CCAMLR om bord i fartøyene. Akers heleide
datterselskap var det første krillfiskeriet
i verden som er sertifisert som bærekraftig under Marine Stewardship Council (MSC-kriteriene). Aker BioMarine er
resertifisert av MSC i 2015 for de neste
fem årene, og krillproduktene har 100
prosent sporbarhet.
Aker tok i 2015 initiativ til å etablere Antarctic Wildlife Research Fund. Fondet
finansierer og fremmer forskning på
økosystemet i Antarktis. Forskningsfondet består av representanter fra Aker BioMarine, WWF-Norge og paraplyorganisasjonen ASOC (Antarctic and Southern
Ocean Coalition). I fondets vitenskapskomite sitter åtte av verdens ledende
Antarktis-forskere. Aker har bidratt med
500 000 dollar i startkapital, og i tillegg
bidrar Aker BioMarines kunder med midler.

Fondet jobber for å sikre en fortsatt bærekraftig utnyttelse av havressursene,
der forskningsinnsatsen særlig skal rettes mot krillen. Krill er en viktig matkilde
for de fleste marine dyrearter som pingvin, sel og hval er avhengig av.
Etter anbefaling fra fondets vitenskapskomité, vedtok fondets styre å gi støtte
til tre forskningsprosjekter. Forskere fra
fem land skal forske på pingviner, knølhval og krill. Prosjektene ble presentert
for forskningsmiljøet, frivillige organisasjoner og diplomater under det årlige
CCAMLR-møtet i oktober 2015.
I 2015 fikk Aker BioMarine høyeste score
(A-rating), som eneste selskap, av den
uavhengige organisasjonen Sustainable
Fisheries Partnership (SFP).
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HVORDAN AKER FORHOLDER SEG TIL KORRUPSJON OG ETISKE UTFORDRINGER:
Aker arbeider for å fremme de sunne, gode holdningene og de kommersielle, riktige handlingene.
Akers anti-korrupsjons policy er innført i porteføljeselskapene.

Null-toleranse for korrupsjon
Aker har nulltoleranse for alle former for korrupsjon, og dette gjelder for alle
ansatte i porteføljeselskaper.

Akers Code of Conduct og antikorrupsjonspolicy inneholder prinsipper for relevante temaer som bestikkelser, gaver,
tjenester og andre mulige former for
korrupsjon. Det forutsettes at alle ansatte er kjent med retningslinjene og anti-korrupsjonspolicyen. Det forventes at
ansatte i Aker er rollemodeller med gode
etiske og moralske holdninger – tuftet
på Akers kjerneverdier og styrende dokumenter.
Aker fremmer en kultur for åpen dialog
hvor medarbeidere kan drøfte potensielle dilemmaer. Kompasset er et verktøy som skal gjøre det enklere for Aker
og porteføljeselskaper å navigere i krevende landskap. Dette gjelder spesielt i
land hvor korrupsjonsrisikoen er ansett å
være høy.
Aker har en åpen varslingskanal på selskapets hjemmeside for å melde inn
mulige kritikkverdige forhold som HMSbrudd, trakassering, innsidehandel, hvitvasking av penger, bedrageri, bestikkelser og kickback-ordninger eller andre
brudd på etiske retningslinjer. Varslingene sendes til ekstern tredjepart, og innrapporteringer håndteres i samsvar med
policy for denne kanalen. Gjennom investeringsselskapet Akers varslingskanal
kom det fire saker i 2015, og alle gjaldt
arbeidsrelaterte saker i porteføljeselskaper. Sakene er fulgt opp av de respektive
selskapene, uten at Aker så grunn til å
involvere ekstern oppfølging.

I tillegg har porteføljeselskaper egne
varslingskanaler. Revisjonsutvalget i investeringsselskapet Aker orienteres og
kobles inn i potensielle saker som kan
være i brudd med selskapets anti-korrupsjonspolicy og Code of Conduct.
FORVENTNINGER TIL
PORTEFØLJESELSKAPENE
Porteføljeselskaper har rutiner for varsling til Aker dersom det er situasjoner eller saker som er - eller kan være - i brudd
med anti-korrupsjonspolicyen. I arbeidet
med anti-korrupsjonspolicyen har Aker i
2014 og 2015 arbeidet tett med selskapene for å sikre at den tilfører verdi i deres daglige arbeid. Policyen er forankret
i Akers styre, og den er implementert.
Aker har i samarbeid med porteføljeselskapene Aker Solutions og Akastor utviklet et eget e-læringsprogram innenfor anti-korrupsjon. Til sammen 17 742 i
Aker og porteføljeselskaper har mottatt
dette kurset per e-post med Akers konsernsjef Øyvind Eriksen som avsender.
Kurset er obligatorisk for alle ansatte.
Per utgangen av 2015 har 83 prosent
av de ansatte gjennomført kurset og de
som ikke har deltatt blir fulgt opp av de
compliance-ansvarlige i selskapene
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"Aker har i samarbeid med Aker Solutions
og Akastor et e-læringsprogram innenfor
anti-korrupsjon. Kurset er obligatorisk for alle
ansatte i Aker og porteføljeselskapene"

UTFORDRING:

Øke bevissthet og aktsomhet

Aker er et transparent og oversiktlig
selskap som gjennom aksjeinvesteringer utøver eierskap i norskregistrerte selskaper. Aker har i 2015 styrket
compliance-funksjonen som skal sikre
at selskapet handler i samsvar med sine
forpliktelser. Denne funksjonen har satt
anti-korrupsjon og etiske retningslinjer
på dagsorden i porteføljeselskapene.

og konkurranse på like vilkår i regioner
hvor porteføljeselskaper kan operere,
og dermed rammes virksomhetenes
forretningsmuligheter. Korrupsjon er alvorlig kriminalitet som må bekjempes.
Derfor har Aker og porteføljeselskapene en policy med nulltoleranse for alle
former for korrupsjon. For å konkretisere hva dette betyr for de ansatte er det
utarbeidet et nettbasert obligatorisk
læringsprogram, med Akers konsernsjef som eier av initiativet. Formålet er
å øke bevisstheten rundt aktsomhet,
og dele kunnskap om hva Aker legger
i nulltoleranse.

Aker ser at korrupsjon i næringslivet har
forårsaket flere negative konsekvenser
for samfunnet, selskaper, individer og
markeder. Dette hindrer sosial utvikling

De operative selskapene har selv ansvaret for å følge opp dette arbeidet, og
hvert selskap har virksomhetstilpassede
etiske retningslinjer for å skape de rikti-

Aker er et norsk selskap med 44 ansatte, og porteføljeselskapene har cirka
26 000 i arbeid, 73 milliarder kroner i
omsetning i 2015 og tilstedeværelse i
nærmere 60 land.

ge holdningene og de ansvarlige handlingene. Forebygging av korrupsjon
forutsetter kunnskap om internasjonal
lovgivning og praksis. Dette er relevant
for enkelte av selskapene i Akers portefølje. Aker forventer at porteføljeselskapene har kompetanse og ressurser til å
etterleve anti-korrupsjonspolicyen og
egne etiske retningslinjer.
Akers compliance-funksjon vil følge opp
det konstruktive arbeidet som er igangsatt på dette området i 2016. Dilemmatrening er viktig for å øke bevisstheten
og skape de riktige holdningene.
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Transparent og åpen
Aker legger vekt på å ha en åpen og direkte kontakt med selskapets interessenter.

Aker gir ingen støtte til politiske partier
eller organisasjoner, verken økonomisk
eller på annen måte. Selskapet har heller
ikke i 2015 benyttet ekstern bistand tiil
lobbyvirksomhet.
Gjennom å være oversiktlige og åpen
ønsker Aker å videreutvikle tillitsfulle
relasjoner til ansatte, arbeidsgiverorganisasjoner, arbeidstakerorganisasjoner,
investorer/analytikere, myndigheter, finansinstitusjoner, utdanningsinstitusjoner, NGOer og andre interessenter. I sum
er Aker og Aker-eide selskaper et betydelig medlem i NHO og Norsk Industri.
Aker er medlem av American Chamber
Of Commerce in Norway og Norsk-Tysk
Handelskammer.

I kommunikasjonen med kapitalmarkedet er transparens en grunnpilar. Dette
gjelder den kvartalsvise rapporteringen, og i dialogen med Akers aksje- og
obligasjonseiere, investorer, analytikere
og finansmarkedet for øvrig. På selskapets hjemmeside i oversikten over de
20 største aksjeeierne opplyses det om
hvem som er de reelle eierne bak såkalte
nominee (et selskap som opptrer som
forvalter på vegne av sine kunder). Aker
gjør sitt ytterste for at aksjeeierne skal
få sine stemmer hørt. På generalforsamlingen er det åpent for å avgi forhåndsstemme, og Akers generalforsamling i
2016 vil bli webcastet via hjemmesiden
www.akerasa.com.

19 SAMFUNNSANSVAR I AKER ASA 2015

Akers ambisjoner og forventninger fremover
AKERS PRIORITERINGER I 2016:
1.

Utøve aktivt eierskap for å skape verdier for
aksjonærene, ansatte, kunder og samfunnet som
Aker og porteføljeselskaper er en del av

5.

Være en tydelig og inspirerende rollemodell med nulltoleranse for alle former for diskriminering, trakassering,
nedverdigende behandling og korrupsjon.

2.

Bygge videre på et kompetent, mangfoldig og godt
arbeidsmiljø i Aker – kjennetegnet av åpenhet, trivsel, høy friskhetsgrad og motiverte medarbeidere.

6.

Fortsette arbeidet med å forene kunnskap og interesser
innenfor energi, fiskeri, maritim virksomhet og miljø.

3.

Uttrykke tydelig Akers forventninger til porteføljeselskapenes holdninger, handlinger og mål knyttet
til samfunnsansvar.

7.

Sette viktige og relevante miljø- og klimautfordringer på
dagsorden i Aker og porteføljeselskaper.

4. Bidra til at Aker-modellen for samarbeid mellom ledelse og tillitsvalgte i operative selskaper videreutvikles i samspill med ansattes organisasjoner.

«Mennesker med kunnskap og integritet
skaper Aker og samfunnsverdier. Dette er
selskapets arv og fremtid. Aker har
vist at det er mulig å forene interesser
og kompetanse innenfor olje, fiskeri,
maritim virksomhet og miljø. Aker vil også
fremover være en del av løsningen på
miljø- og klimautfordringer.»

Øyvind Eriksen,
Konsernsjef i Aker ASA
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