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Erfaringene med de nye kriteriene for klimaatferd og kullselskaper i de etisk 

motiverte retningslinjene  

 

Med virkning fra henholdsvis 1. januar og 1. februar 2016 er det fastsatt et nytt, 

atferdsbasert klimakriterium og et nytt, produktbasert kullkriterium i retningslinjene 

for observasjon og utelukkelse av selskaper fra Statens pensjonsfond utland. 

Endringene er omtalt i fondsmeldingen for 2014, Nasjonalbudsjettet 2016 og 

fondsmeldingen for 2015. I forbindelse med Stortingets behandling av fondsmeldingen 

for 2015 uttalte finanskomiteen, jf. Innst. 326 S (2015-2016) at: «…både det atferdsbaserte 

klimakriteriet og det produktbaserte uttrekkskriteriet for kull kun har fått virke i kort tid, 

og at komiteen imøteser derfor en nærmere vurdering av operasjonaliseringen og 

hensiktsmessigheten i forvaltningen av de nye kriteriene i forbindelse med fondsmeldingen 

for 2016». 

 

Departementet vil i evalueringen av de to nye kriteriene for kull og klima legge vekt på 

hvilke strategier og arbeidsprosesser Norges Bank og Etikkrådet har etablert for å 

følge opp kriteriene, samt hvordan informasjonsutveksling og koordinering mellom 

banken og Etikkrådet fungerer på dette området.  

 

Det bes på denne bakgrunn om en redegjørelse for hvilke erfaringer Etikkrådet har 

gjort seg frem til nå med praktiseringen de to nye kriteriene. For kullkriteriet bes det 

særskilt om erfaringer med praktiseringen av utvelgelsen av gruveselskaper og 

kraftprodusenter, konsolideringsalternativet, terskelverdiene, hensynet til 

fremoverskuende vurderinger og tilretteleggelsen for en kjede av virkemidler. 

 

For klimakriteriet bes det særskilt om en redegjørelse for erfaringer med 



 

Side 2 

praktiseringen av begrepene handlinger eller unnlatelser som fører til utslipp av 

klimagasser, aggregert selskapsnivå og uakseptabel grad. 

 

Etikkrådet bes videre redegjøre for hvordan hensynet til åpenhet ivaretas i arbeidet 

med de to nye kriteriene i retningslinjene. Etikkrådet bes også om å belyse andre 

forhold som vurderes som relevante for evalueringen. 

 

Det bes om at vurderingene sendes departementet innen 1. februar 2017. 
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