Klimakriteriene

I 2014 avga en ekspertgruppe nedsatt av Finans
departementet en rapport som blant annet foreslo å
etablere et nytt klimakriterium i retningslinjene for
observasjon og utelukkelse. Etikkrådet avga i februar
2015 en høringsuttalelse til Finansdepartementet om
denne rapporten. Etikkrådet har senere i flere høringsuttalelser gitt innspill til departementet om formuleringen av og implementering av klima- og kullkriteriene.

Etikkrådet har begynt sitt arbeid med å identifisere
de selskapene som «…på et aggregert selskapsnivå
i uakseptabel grad fører til utslipp av klimagasser.»
Rådet har skaffet seg oversikt over fagfeltet, lagt en
strategi for arbeidet, anskaffet relevante dataverktøy
og etablert kontakt med aktuelle konsulenter. Vi har
også konsultert ulike fagmiljøer i Norge som har hatt
nyttige bidrag og innspill.

Fra 1. januar 2016 ble retningslinjene for observasjon
og utelukkelse endret til også å omfatte klimagassutslipp. Ifølge de nye retningslinjenes § 3 kan selskaper
utelukkes fra fondet eller settes til observasjon hvis
de medvirker til eller er ansvarlige for «…handlinger
eller unnlatelser som på et aggregert selskapsnivå
i uakseptabel grad fører til utslipp av klimagasser.»
Norges Bank fatter beslutninger under dette kriteriet
etter råd fra Etikkrådet.

Finansdepartementet har lagt opp til at praktiseringen
av klimakriteriet må utvikles over tid, og at Etikkrådet
må tolke og utvikle kriteriet. I St. meld nr. 21(2014–2015)
er det også lagt til grunn at det vil være hensiktsmessig å legge mer vekt på utslippsintensitet enn absolutte utslipp. Stortinget sluttet seg til forslaget.
Etikkrådet vil følge opp dette, og i første fase av
arbeidet vil rådet legge særlig vekt på kartlegging
av utslippsintensitet innen noen bransjer som har
betydelige utslipp.

Fra 1. februar i år ble et nytt produktkriterium som
gjelder kull, tatt inn i retningslinjene. I § 2 heter det
at «Observasjon eller utelukkelse kan besluttes for
gruveselskaper eller kraftprodusenter som selv eller
konsolidert med enheter de kontrollerer får 30 % eller
mer av sine inntekter fra termisk kull, eller baserer 30
% eller mer av sin virksomhet på termisk kull.» Ansvaret for å identifisere de aktuelle kullselskapene som
er i fondet, er delt mellom Norges Bank og Etikkrådet.
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