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Hei

Nedenfor følger invitasjon til styreseminar fra Nærings- og fiskeridepartementet ved Eierskapsavdelingen. Seminaret

er primært for nye styremedlemmer. Dette er et årlig arrangement, men det er nytt av året at også nye

styremedlemmer i kategori 4-selskaper (herunder RHF) inviteres. Fint om styresekretærene videresender

invitasjonen til nye styremedlemmer i RHF-styrene.

Påmelding sendes direkte til NFD; teb@nfd.dep.no og fra@nfd.dep.no innen fredag 22. august 2014.

Se også link til Meld. St. 27 (2013-2014) Et mangfoldig og verdiskapende eierskap.

http://www.regieringen.no/nb/depinfd/dok/regpublistmeld/2013-2014/Meld-St-27-20132014.html?id=763968

Trykt versjon av meldingen sendes i disse dager ut til styreledere og styresekretærer fra EIA.

Medhilsen

Hilde Smedshammer
EieravdelingenI hs@hod.dep.no 
Helse-ogomsorgsdepartementet
mob97 02 39 97

Styremedlemmer,

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) ved Eierskapsavdelingen inviterer til seminar for
nye styremedlemmer (innvalgt i 2014) i ikke-børsnoterte selskap der statens eierskap
forvaltes av NFD og øvrige departementer torsdag 25. september 2014.


Informasjon om arrangementet:



Det følger av Meld. St. 27 (2013-2014) Et mangfoldig og verdiskapende eierskap, at
Regjeringen mener det er av avgjørende betydning og en av statens viktigste oppgaver som
eier å sørge for godt sammensatte og kompetente styrer i selskaper hvor staten er aksjeeier.
Målet om godt sammensatte og kompetente styrer nås først og fremst gjennom
rekrutteringsprosessen. Men NFD mener at det kan være nyttig å gjennomføre ytterligere
tiltak for å bidra til velfungerende styrer i selskap som har staten som hovedeier. Målet med å
arrangere et seminar for nye styremedlemmer er å gi disse mulighet til å styrke sin kunnskap
og kompetanse om statens forventninger som eier og om styrets rolle, ansvar og
handlingsrom i statlige selskaper.

Vi inviterer derfor nye styremedlemmer i ikke-børsnoterte selskap der statens eierskap
forvaltes direkte av NFD samt nye styremedlemmer i selskap der eierskapet forvaltes av
andre departementer (kategori 1-4 selskap) til seminaret.

Påmelding sendes til tebgnfd.dep.no og franfd.dep.no innen fredag 22. august 2014.

Tentativt opplegg (med forbehold om at det kan komme endringer):
Tid: Torsdag 25.9
Sted: Auditoriet i R5, Akersgt. 59, Oslo.

08.15-08.30 Registrering og kaffe

08.30- 9.40 Statens eierskapsforvaltning

vl Ekspedisjonssjef Mette Wikborg, Eierskapsavdelingen NFD [+

relevante fagpersoner som kan presentere forventninger etc]

Ny eierskapsrnelding

Statens forhold til avkastning og utbytte

-10 min diskusjon/ kommentarer avslutningsvis-

9.40-10,00 Kaffepause

10.00-11.00 Styrets rolle i selskaper som er hel- eller deleid av staten

Selskapslovgivning

Anbefalinger om eierstyring og selskapsledelse, inkl statens

prinsipper for godt eierskap?

Styreleders rolle og ansvar

Likebehandling

v/ Andreas Mellbye, Partner Wiersholm og Tore Bråthen Professor i

forretningsjus og instituttleder ved Institutt for regnskap, revisjon og

jus på Handelshøyskolen BI og Professor II Universitetet i Tromsø.

-10 min diskusjon/ kommentarer avslutningsvis-

11.00-12.00 Lunsj og mingling

12.00-13.00 Effektive leder-/styregrupper

v/ Førsteamanuensis Henning Bang, U10

-10 min diskusjon/ kommentarer avslutningsvis

13.00-13.15 Kaffepause

13.15-14.15 Styrets utvidede ansvar ifht oppfolging/ rapportering: finansielt/

risikovurdering og samfunnsansvar

v/ Rebekka Glasser Herlofsen, styreleder Cermaq

-10 min diskusjon/ kommentarer avslutningsvis-

14.15-14.30 Kort benstrekk/ forfriskninger

14.30-15.30 -Det juridiske ansvaret styret har Uht korrupsjon & compliance

generelt og utfordringer i praksis
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v. Managing Partner lnternational, tidligere leder Shanghai-kontoret,

Wikborg Sz.Rein, Geir Sviggurn

-10 min diskusjoni kommentarer avslutningsvis-

15.30-16.00 Gjennomgang undersøkelse opplæringsprogram nye

styremedlemmer/ Oppsummering Eierskapsavdelingen

Vennlig hilsen

Fredrikke Aaeng

seniorrådgiver

Eierskapsavdelingen

Nærings- og fiskeridepartementet

Postboks 8090 Dep, 0032 Oslo

Tlf. +47 92 09 09 34 E-post: fra@nfd.dep.no

Denne e-posten er beregnet for den institusjon eller person den er rettet til og kan være belagt med lovbestemt

taushetsplikt. Dersom e-posten er feilsendt, vennligst slett den og kontakt Nærings- og fiskeridepartementet

Tffis email is confidential and may also be privileged. If you are not the intended recipient please notify the Ministry of

Trade, Industry and Fisheries, Norway, immediately.
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