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1 Innledning

Etikkrådet tilrår at selskapet Serco Group Plc. utelukkes fra Statens pensjonsfond – Utlands
investeringsmuligheter fordi selskapet antas å være involvert i produksjon av kjernevåpen.

I de etiske retningslinjene for Statens pensjonsfond – Utland, punkt 4.4. heter det: ”Rådet gir
tilrådning om negativ filtrering av ett eller flere selskaper på grunnlag av produksjon av
våpen som ved normal anvendelse bryter med grunnleggende humanitære prinsipper.” I
NOU:22 2003, og senere i behandlingen av retningslinjene i Stortinget, er det forutsatt at
produksjon av sentrale komponenter til kjernevåpen, herunder stridshoder, skal omfattes av
retningslinjenes punkt 4.4.

Statens pensjonsfond – Utland hadde ved utgangen av 2006 verken aksjer eller obligasjoner i
Serco Group Plc., men har i løpet av 2007 kjøpt aksjer i selskapet.

Etikkrådet avga den 19. september 2005 sin første tilrådning om uttrekk fra fondet av
selskaper som produserer sentrale komponenter til kjernevåpen.1 I den tilrådningen omtaler
Etikkrådet nærmere hva som faller innenfor kriteriet om kjernevåpen.

2 Serco Group Plcs rolle i utvikling og produksjon av
kjernevåpen

Det fremgår av informasjon på selskapets hjemmeside at Serco Group Plc2 inngår som partner
i selskapet AWE Management Limited (AWEML), som er driftsselskapet til det britiske
Atomic Weapons Establishment (AWE). AWE er et statlig eid selskap som fremstiller og
vedlikeholder stridshodene til Storbritannias kjernevåpen.

På Sercos hjemmesider er virksomheten omtalt slik: ”AWE, the Atomic Weapons
Establishment, provides the warheads for the United Kingdom nuclear deterrent. AWE is
managed by AWE Management Ltd, (AWEML) a consortium of Serco, Lockheed Martin and
BNFL who operate a 25 year contract to maintain and deliver the national stockpile on behalf
of the UK Government.” 3

Av en pressemelding fra Serco, datert 22. januar 2003, fremgår det at AWEML er organisert
som et joint venture selskap hvor tre partnere har likt eierskap: “AWEML is a joint venture
company owned equally by Serco, Lockheed Martin Corporation (“Lockheed Martin”) and
British Nuclear Fuels Plc (“BNFL”)” 4

Av en pressemelding fra Serco og Lockheed Martin UK, datert 16. juli 2007, fremgår det at
BNFL har trukket seg ut av AWEML, og at selskapet nå drives i fellesskap av Serco og
Lockheed Martin UK: ”As the remaining shareholders in AWE Management Limited
(AWEML), we welcome BNFL's announcement on the disposal of its shareholding in

1 http://www.regjeringen.no/nb/sub/Styrer-rad-utvalg/etikkradet/Tilradninger/Tilradninger/Tilradning-om-
uttrekk-.html?id=423836

2 Heretter Serco
3 Se http://www.serco.com/assurance/defence/nuclear_weapons/index.asp
4 Se http://www.serco.com/media/pressreleases/2003/001_2003.asp
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AWEML, which will end the current uncertainty on this matter and further the long-term
interests of AWE.”5

Serco er tilskrevet av Norges Bank med spørsmål om hvorvidt selskapet ”or any of its
subsidiaries, is involved in the development, testing, production, assembly or maintainance of
components made for nuclear weapons.”

I sitt brev av 13. november svarer selskapet blant annet:” Serco has a joint venture with
Lockheed Martin and BNFL to operate the UK's Atomic Weapons Establishment (AWE) on
behalf of the Ministry of Defence. AWE's role is to support and maintain the UK's nuclear
deterrent. Serco does not make the decision whether or not the UK should have a nuclear
deterrent. That is a matter for the Government to decide.”

Serco bekrefter altså selv at det gjennom AWE vedlikeholder Storbritannias kjernevåpen.

Selskapet Lockheed Martin er allerede utelukket fra fondet på grunnlag av produksjon av
klasevåpen. Det er etter det overstående litt uklart om BNFL fortsatt er involvert i AWE.
BNFL er et statseid selskap, og inngår ikke i fondets investeringsmuligheter. BNFLs rolle i
AWE har dermed ingen betydning for denne tilrådningen.

3 Tilrådning

Etikkrådet tilråder å utelukke selskapet Serco Group Plc. fra investeringsuniverset til Statens
pensjonsfond - Utland i henhold til de etiske retningslinjenes punkt 4.4, som hjemler negativ
filtrering av ett eller flere selskaper på grunnlag av produksjon av våpen som ved normal
anvendelse bryter med grunnleggende humanitære prinsipper.
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5 Se http://www.serco.co.uk/text/media/pressreleases/2007/aweshareholding.asp


