
De etiske retningslinjene for Statens pensjonsfond utland 

Dette dokumentet er erstattet av Mandat for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland, kapittel 2 og 

Retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utlands investeringsunivers. 

___________________________  

Fastsatt i medhold av forskrift for forvaltningen av Statens pensjonsfond - Utland av 22. desember 2005. 

 

1 Grunnlag  

De etiske retningslinjene for fondet bygger på to grunnlag:  

 Fondet er et virkemiddel for å sikre kommende generasjoner en rimelig andel av landets oljerikdom. 

Denne finansformuen må forvaltes slik at den gir god avkastning på lang sikt, noe som er avhengig av en 

bærekraftig utvikling i økonomisk, økologisk og sosial forstand. Fondets finansielle interesser skal styrkes 

ved at eierposisjoner fondet har, brukes for å fremme en slik bærekraftig utvikling.  

 Fondet skal ikke foreta investeringer som utgjør en uakseptabel risiko for at fondet medvirker til uetiske 

handlinger eller unnlatelser som for eksempel krenkelser av grunnleggende humanitære prinsipper, grove 

krenkelser av menneskerettighetene, grov korrupsjon eller alvorlige miljøødeleggelser.  

  

2 Virkemidler  

Det etiske grunnlaget for fondet skal fremmes gjennom følgende tre virkemidler:  

 Eierskapsutøvelse for å fremme langsiktig finansiell avkastning basert på FNs Global Compact og OECDs 

retningslinjer for eierskapsutøvelse og for multinasjonale selskaper  

 Negativ filtrering fra investeringsuniverset av selskaper som selv eller gjennom enheter de kontrollerer: 

o produserer våpen som ved normal anvendelse bryter med grunnleggende humanitære prinsipper,  

o produserer tobakk, eller 

o selger våpen eller militært materiell til stater nevnt i punkt 3.2 i de utfyllende retningslinjene for 

forvaltningen av fondet. 

 Uttrekk av selskaper fra investeringsuniverset der det anses å være en uakseptabel risiko for å medvirke 

til:  

o grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene som for eksempel drap, tortur, 

frihetsberøvelse, tvangsarbeid, de verste former for barnearbeid og annen utbytting av barn  

o alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner  

o alvorlig miljøskade  

o grov korrupsjon  

o andre særlig grove brudd på grunnleggende etiske normer  

  

3 Eierskapsutøvelse 

3.1 

Det overordnede målet for Norges Banks utøvelse av eierrettigheter for Fondet er å sikre fondets finansielle 

interesser. Utøvelsen av eierrettighetene skal bygge på at fondet har en lang tidshorisont for sine investeringer, 

og at investeringene er bredt plassert i de markedene som inngår i investeringsuniverset. Eierskapsutøvelsen 

skal i hovedsak baseres på FNs Global Compact og OECDs retningslinjer for eierskapsutøvelse og for 

multinasjonale selskaper. Det skal fremgå av Norges Banks interne retningslinjer for utøvelse av 

eierrettighetene hvordan disse prinsippene integreres i eierskapsutøvelsen. 

3.2 

Norges Bank skal i forbindelse med sin regulære årsrapportering redegjøre for sin utøvelse av eierrettigheter. 

Det skal gjøres rede for hvordan banken har opptrådt som eierrepresentant - herunder hva som er gjort for å 

ivareta de spesielle interessene knyttet til langsiktighet og bredde i investeringsomfang i henhold til punkt 3.1.  

3.3 

Norges Bank kan delegere utøvelsen av eierrettigheter i samsvar med disse retningslinjene til eksterne 

forvaltere. 

 

 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20101108-1414.html
http://edit.regjeringen.no/nb/dep/fin/tema/statens_pensjonsfond/ansvarlige-investeringer/retningslinjer-for-observasjon-og-uteluk.html?id=594254


4 Filtrering og uttrekk 

4.1 

Finansdepartementet treffer beslutning om negativ filtrering og uttrekk av selskaper fra 

investeringsmulighetene etter tilrådning fra Fondets etiske råd. Tilrådningene og beslutningene er offentlige. 

Departementet kan i særlige tilfeller utsette tidspunktet for offentliggjøring dersom det anses nødvendig for en 

finansielt forsvarlig gjennomføring av uttrekk av selskapet. 

4.2 

Fondets etiske råd består av fem medlemmer. Rådet har sitt eget sekretariat. Rådet avgir årlig rapport om sin 

virksomhet til Finansdepartementet. 

4.3 

Rådet gir tilrådning om hvorvidt en investering kan være i strid med Norges folkerettslige forpliktelser, etter 

anmodning fra Finansdepartementet.  

4.4 

Rådet gir tilrådning om negativ filtrering av selskaper som: 

 produserer våpen som ved normal anvendelse bryter med grunnleggende humanitære prinsipper,  

 selger våpen eller militært materiell til stater nevnt i punkt 3.2 i de utfyllende retningslinjene for 

forvaltningen av fondet, eller 

 produserer tobakk. 

Rådet gir tilrådning om å trekke selskaper ut av investeringsuniverset på grunn av handlinger eller unnlatelser 

som innebærer en uakseptabel risiko for at fondet medvirker til: 

 grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene som for eksempel drap, tortur, 

frihetsberøvelse, tvangsarbeid, de verste former for barnearbeid og annen utbytting av barn  

 alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner  

 alvorlig miljøskade  

 grov korrupsjon  

 andre særlig grove brudd på grunnleggende etiske normer.  

Rådet tar opp saker under dette punkt på eget initiativ eller etter anmodning fra Finansdepartementet. 

4.5 

Rådet innhenter nødvendig informasjon på fritt grunnlag og sørger for at saken er så godt belyst som mulig før 

tilråding om uttrekk eller utelukkelse fra investeringsuniverset gis. Rådet kan be Norges Bank om opplysninger 

om hvordan konkrete selskaper er håndtert i eierskapsutøvelsen. Henvendelse til vedkommende selskap skal 

skje gjennom Norges Bank. Vurderer rådet å tilrå uttrekk, skal utkast til tilråding, sammen med grunnlaget for 

den, forelegges selskapet til uttalelse. 

4.6 

Rådet skal rutinemessig vurdere om grunnlaget for utelukkelse fortsatt er til stede og kan på bakgrunn av ny 

informasjon anbefale Finansdepartementet at en beslutning om utelukkelse oppheves.  

4.7 

De avgjørelser Finansdepartementet fatter i forbindelse med tilrådning fra rådet, skal umiddelbart meddeles 

Norges Bank. Finansdepartementet kan be Norges Bank meddele de berørte selskaper hvilken avgjørelse 

departementet har fattet og begrunnelsen for avgjørelsen. 


