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11 ÄGARPOLITIKEN  
 
 
Ägarpolitiken utvecklas och statens ägarstyrning stärks. Staten förbinder sig att långsiktigt öka ägar-
värdet i de statsägda företagen. Utgångspunkten för ägarpolitiken är ett samhälleligt och företagseko-
nomiskt hållbart resultat. Målet är att stärka och stabilisera det inhemska ägandet i nationellt sett 
viktiga bolag. 
 
Genom en aktiv statlig ägarpolitik stöds tillväxt och sysselsättning, vilket främjar samhället som hel-
het. Genom ägarpolitiken kan man stödja en kontrollerad förnyelse av näringsstrukturen och en sam-
hälleligt hållbar utveckling, samtidigt som tryggandet av arbetstagarnas ställning i samband med för-
ändringar också beaktas. 
 
Verksamheten vid statens ägarbolag Solidium är viktig när man eftersträvar ett långsiktigt ägande och 
en flexibel reaktionsförmåga. Målet är ett långsiktigt ägande som ger staten årlig avkastning. Struktu-
ren för Solidiums ägarportfölj utvecklas så att det inhemska ägandet säkras och stärks, och värdet på 
innehavet ökar. Intäkterna från en eventuell försäljning av aktier används också till projekt och inve-
steringar som behövs för att ny tillväxt ska kunna skapas. 
 
Till statens ägarpolitik hör i ett brett perspektiv även att främja nya tillväxtområden och att svara för 
sådan infrastruktur som är viktig för transportverksamheten och för den övriga näringsverksamheten 
samt att svara för övrig nödvändig infrastruktur. Nya finansieringslösningar och samarbetsmöjligheter 
för att långsiktigt trygga genomförandet av infrastruktur- och transportinvesteringar utreds separat. 
 
Totalt sett är statens förmögenhetsreserv mycket stor. För att kunna hantera helheten och trygga 
styrningsmöjligheterna utreds vilka åtgärder som behövs för att stärka samordningen och beslutsfat-
tandet i fråga om statens hela förmögenhetsreserv. 
 
Verksamhetsförutsättningarna säkras för de statsbolag som är verksamma på företagsekonomiska 
grunder och som ur samhällsperspektiv är av stor betydelse. 
 
Förvaltningen av och styrmodellerna för bolag med specialuppgifter utvecklas. Vid en eventuell för-
säljning av aktier i statsbolagen beaktas i mån av möjlighet också enskilda medborgare. 
 
Målet för staten som ägare är en långsiktig personalpolitik som värdesätter personalen, och ett funge-
rande samarbete med personalorganisationerna. Personalens rätt att bli hörd och att delta i besluts-
fattandet i företaget enligt rådande praxis stärker företagets utveckling och resultat. Av de statsägda 
företagen förutsätts öppenhet och iakttagande av etiska principer i personal- och miljöfrågor. Ut-
gångspunkten bör vara att bästa praxis inom branschen iakttas. Staten främjar jämställdheten mellan 
könen och strävar systematiskt efter att trygga en tillräcklig kvinnlig representation i de statsägda 
bolagens styrelser. 
 
Statens utgångspunkt som ägare är att i fråga om löner och premier för ledningen följa kriterier som 
baserar sig på ett långsiktigt resultat och på företagets totala framgång samt på skälighetsprinciper. 
Premieringen bör vara rättvis så att också övrig personal motiveras och premieras, antingen via per-
sonalfonder eller på annat sätt.  
 
Statens specialfinansieringsbolag och statens särskilda finansiella institut säkrar finansieringen av ex-
porten, kan i sin affärsverksamhet ta större risker än privata aktörer och stöder företag i deras upp-
startningsskede och tillväxt. Speciellt vid marknadsstörningar och ekonomisk recession är statens kon-
junkturfinansiering av stor betydelse. Staten sköter ägarstyrningen av sina egna företagsfinansierings-
bolag så att företagens finansieringssystem är fungerande och internationellt sett konkurrenskraftiga. 
 
Staten iakttar i sin ägarstyrning en sådan uppgiftsfördelning och ansvarsfördelning mellan ett bolags 
organ och ägare som överensstämmer med aktiebolagslagen. Statsrådets principbeslut om statens 
ägarpolitik ses över. Ansvarsfördelningen inom ägarpolitiken fortsätter oförändrad och enligt den är 
ägarstyrningen av de bolag som är verksamma på marknadsvillkor koncentrerad till enheten för ägar-
styrning som lyder under statsrådets kansli. 
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