
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til Finansdepartementet 

 

 

 

 

Tilrådning om opphevelse av utelukkelse av selskap fra SPU 

15. november 2010



 

1 Bakgrunn 

Etikkrådet for SPU avga den 16. juni 2005 tilrådning til Finansdepartementet om utelukkelse 

fra SPU av selskaper som produserer klasevåpen.
1
 Blant de selskaper som var omfattet av til-

rådningen, var det amerikanske selskapet L-3 Communications Holdings Inc. Etikkrådet 

hadde kontaktet selskapet via NBIM med forespørsel om selskapet produserte klasevåpen 

eller sentrale komponenter til klasevåpen. I sitt svar til NBIM bekreftet L-3 Communications 

Corp. at det produserte sentrale komponenter til klasevåpen.
2
 Selskapet L-3 Communications 

Corp. er et heleid datterselskap av L-3 Communications Holdings Inc. 

Etikkrådet vurderer rutinemessig om grunnlaget for utelukkelse av selskaper fortsatt er til 

stede. I forbindelse med dette har Etikkrådet innhentet informasjon om at L-3 Communi-

cations Corp. ikke lenger produserer komponenter til klasevåpen.  

2 Kontakt med selskapet 

Etikkrådet tilskrev L-3 Communcations Corp. i september 2010 og ba selskapet redegjøre for 

om det, eller noen av dets datterselskaper eller selskaper som det kontrollerer, fortsatt 

produserer klasevåpen eller komponenter til klasevåpen.  

Selskapet besvarte henvendelsen og gjorde det klart at L-3 Communcations Corp. ikke lenger 

er involvert i produksjon av klasevåpen.
3
 Oppfølgende korrespondanse med selskapet har 

klargjort at samme forhold gjelder for L-3 Communications Holdings Inc.
4
 

3 Etikkrådets vurdering 

Tilrådningen om utelukkelse av L-3 Communications Holdings Inc. hadde grunnlag i virk-

somheten til det heleide datterselskapet L-3 Communications Corp. Ettersom L-3 Communi-

cations Corp ikke lenger er involvert i produksjon av klasevåpen, anser Etikkrådet at grunn-

laget for utelukkelsen av L-3 Communications Holdings Inc. ikke lenger er til stede.  

  

                                                 

1
 Etikkrådets tilrådning om utelukkelse av klasevåpenprodusenter, 16. juni 2005: 

http://www.regjeringen.no/pages/1661742/Tilrådning%20klasevåpen%2015%20juni%202005.pdf  
2
 Brev fra L-3 Communications Corp til NBIM, 2. juni 2005 

3
 E-post fra L-3 Communcations Corp til Etikkrådet , 20. september 2010 

4
 E-post fra L-3 Communcations Corp til Etikkrådet, 29. oktober 2010 

http://www.regjeringen.no/pages/1661742/Tilrådning%20klasevåpen%2015%20juni%202005.pdf


 

 

4 Tilrådning 

På bakgrunn av det overstående tilråder Etikkrådet at selskapet L-3 Communications 

Holdings Inc. ikke lenger utelukkes fra SPU. 
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