
Høringsinnspill fra Changemaker om rapport fra 

ekspertgruppen for Statens pensjonsfond utlands 

virkemiddelbruk og investeringer i kull- og 

petroleumsselskaper 
 

Changemaker takker for muligheten for å komme med innspill på høringen om ekspertgruppen 

for Statens pensjonsfond utlands rapport.  

 

Statens pensjonsfond utland har de siste 10 årene vært internasjonalt anerkjent for å ha et 

uavhengig etikkråd som anerkjenner menneskerettigheter og etisk og ansvarlig forvaltning som 

legitime hensyn å ta i verdens største statlige investeringsportefølje. Et uavhengig etikkråd er, 

og bør være, det viktigste virkemiddelet for etisk forvaltning av Statens pensjonsfond utland.  

 

Klimarelatert atferd 

Changemaker er positivt innstilt til forslaget om å inkludere klimarelatert atferd som et 

tilleggskriterium i de etiske retningslinjene. Changemaker mener utvalget kommer med en god 

vurdering når den anbefaler en mer helhetlig vurdering av selskaper på dette kriteriet. Samtidig 

er vi glade for at ekspertutvalget anerkjenner at et slikt kriterie vil kreve mer ressurser av 

Etikkrådet og en sterkere kommunikasjon mellom rådet og NBIM. Changemaker mener at et 

slikt kriterie bør innføres, og at det må følge økte ressurser til Etikkrådet. Videre mener vi at et 

sterkt etisk mandat må til for å sikre at etiske hensyn konsekvent vurderes som viktigere enn 

finansielle hensyn i eierskapsutøvelsen. Det er Changemakers oppfatning at det etiske 

hensynet vil bli best ivaretatt dersom Etikkrådet gis mandat til å kunne utelukke selskaper fra 

investeringsporteføljen dersom rådet finner at selskapenes atferd er i strid med de etiske 

retningslinjene.  

 

Kull- og petroleumsselskaper 

Changemaker er uenig i ekspertgruppens vurdering når de mener at CO2-utslipp i seg selv ikke 

er i strid med alminnelig aksepterte etiske normer. Norge har et etisk ansvar for å redusere 

klimagassutslipp så vel nasjonalt, som internasjonalt. Derfor er investeringer i selskaper som 

har som hovedvirke å produsere noe som etiske hensyn sier vi skal kvitte oss med, etisk 

uforsvarlige. Changemaker mener derfor at man bør likestille kull med tobakk, atomvåpen og 

klasevåpen, og dermed utelukke slike selskaper fra investeringsporteføljen.  

 

 

Derfor foreslår Changemaker å: 

● inkludere klimarelatert atferd som et tillegskriterium i de etiske retningslinjene 

● legge til kull på listen som krever produktbasert uttrekk 

● gi Etikkrådet mandat til å utelukke selskaper 

 



 

Med vennlig hilsen, 

Hanne Sofie Lindahl 

Leder i Changemaker 


