Etikkrådets virksomhet
Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland er et uavhengig råd som gir anbefalinger
til Norges Bank om å utelukke selskaper fra fondet eller sette selskaper til observasjon.
Rådet vurderer selskapers virksomhet på grunnlag av retningslinjer fastsatt av Finans
departementet. Retningslinjene har både produktbaserte utelukkelseskriterier som
for eksempel produksjon av tobakk eller noen våpentyper, og atferdsbaserte
utelukkelseskriterier som for eksempel grov korrupsjon, menneskerettighetsbrudd og
miljøskade. Rådet har fem medlemmer og et sekretariat på åtte personer. Alle Etikkrådets
anbefalinger offentliggjøres på rådets nettside: etikkradet.no.

Oversikt over virksomheten
Etikkrådets oppgave er å finne fram til og vurdere
selskaper som bør utelukkes fra fondet eller settes
til observasjon, uavhengig av selskapenes størrelse,
fondets eierandeler eller selskapenes hjemland.
Selskaper identifiseres ved porteføljeovervåkning,
systematiske gjennomganger av problemområder og
eksterne henvendelser.
For produktkriteriene skal rådet ha oversikt over alle
selskaper i fondet som kan ha virksomhet i strid med
utelukkelseskriteriene. Et konsulentfirma kartlegger
selskaper som har virksomhet i strid med produktkriteriene, og avgir hvert kvartal en rapport til rådet.
Rådet undersøker alle aktuelle selskaper nærmere.
For atferdskriteriene må rådet gjøre et utvalg av selskaper og tema det vil konsentrere arbeidet om. Mens
gjennomganger av problemområder gjerne følger en
langsiktig plan, blir enkeltsaker som oftest tatt opp
som følge av nyhetsoppslag. Et konsulentfirma søker
daglig i mange nyhetskilder på flere språk etter
relevante oppslag om selskapene i porteføljen. Rådet
får kvartalsvise rapporter fra konsulenten og undersøker de selskapene der det synes å være størst risiko
for framtidige normbrudd.

Etikkrådet innhenter informasjon fra blant annet
forskningsmiljøer, internasjonale, regionale og nasjonale organisasjoner og setter ofte ut konsulentoppdrag
for å undersøke indikasjoner på brudd på retningslinjene. Selskapene i porteføljen er også selv viktige
informasjonskilder. Det er ofte inngående dialog med
selskapene i løpet av vurderingsprosessen.

Arbeidet i 2015
Tabell 1 oppsummerer Etikkrådets undersøkelser av
selskaper i 2015 sammenliknet med 2013 og 2014.
Etikkrådet har gitt åtte anbefalinger til Norges Bank i
2015, og ved årsskiftet hadde banken tatt stilling til fem
av disse. Så langt har banken tatt rådets anbefalinger til
følge.
I 2015 var rådet i kontakt med 42 selskaper og møtte
11 av dem. Rådet kontakter selskaper som det etter
innledende undersøkelser vil vurdere nærmere. Først
skriver rådet et brev til selskapene med spørsmål
og ber om dokumentasjon som kan gi grunnlag for å
vurdere selskapets virksomhet, for eksempel miljø
konsekvensvurderingen av et prosjekt, utslippsdata
eller informasjon om arbeidsforhold ved en fabrikk.
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Tabell 1. Oversikt over Etikkrådets virksomhet
År

2013

2014

2015

Aksjeselskaper i SPU ved årets slutt (ca.)

8 500

9000

9050

60

60

64

Totalt antall ekskluderte selskaper ved årets slutt
Selskaper på observasjonsliste ved årets slutt
Avgitte tilrådninger
Selskaper utelukket i løpet av året
Selskaper tatt inn igjen i løpet av året

1

1

1

11

12

8

9

3

4

5

3

0

Selskaper rådet har kontaktet

43

39

42

Selskaper rådet har møtt

18

18

11

Nye saker

30

30

69

180

150

184

70

85

73

Rådsmøter

9

9

11

Sekretariatsmedlemmer

9

8

8

12,5

13,5

14,8

Totalt antall selskaper under arbeid i løpet av året
Totalt antall selskapsutredninger som ble avsluttet i løpet av året

Budsjett (mill.)

Figur 1. Selskaper kontaktet under hvert kriterium
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Figuren viser hvor mange selskaper Etikkrådet har vært i kontakt med i 2015, hvilke kriterier for utelukkelse disse selskapene
vurderes under, og hvor mange av selskapene som har svart på rådets spørsmål. Flest selskaper har blitt kontaktet i forbindelse
med undersøkelser av arbeidsforhold.
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Figur 2: Selskaper rådet har kontaktet fordelt på land der selskapet er børsnotert.
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Figuren viser hvor selskapene som Etikkrådet har vært i kontakt med i 2015, er børsnotert, og hvilke av disse som har besvart
rådets spørsmål. Det er ganske stor geografisk spredning på selskapene rådet kontakter. I 2015 har rådet kontaktet flest selskaper
som er børsnotert i asiatiske land, på grunn av undersøkelser av arbeidsforholdene i tekstilproduksjon i noen land i Asia.

Svar fra selskaper
Noen selskaper svarer godt på rådets spørsmål om
hvordan de forsøker å hindre miljøskade, korrupsjon
eller brudd på menneskerettighetene, mens andre
synes å mene at investorer ikke har grunnlag for å be
om detaljerte opplysninger om f. eks. arbeidsforhold
eller miljøstyringssystemer. Selskaper som vurderes,
får alltid kommentere et utkast til tilrådning før Etikk
rådet anbefaler Norges Bank å utelukke dem. De aller
fleste selskaper benytter anledningen til å kommentere utkast til tilrådning, men det er færre som
besvarer spørsmål av mer generell karakter fra rådet.
Svarprosenten har vært særlig lav når det gjelder
arbeidsforhold i tekstilindustrien. Selv om selskaper
svarer, gir de ofte ikke tilstrekkelig informasjon til at
Etikkrådet kan fastslå at det ikke er en uakseptabel
risiko for brudd på fondets retningslinjer.
Rådet mener at det utgjør en risikofaktor når selskaper
ikke deler informasjon. Selskaper må kunne forventes

å gi informasjon både i sine offentlige rapporter og
til investorer om hvordan de håndterer risiko for grove
normbrudd. Det er viktig at informasjonen er konkret
og etterprøvbar. Ofte kan selskaper hevde at de har
gode systemer på plass, men det kan være vanskelig
for utenforstående å forstå om systemene er implementert i praksis.

Møter med selskaper
I 2015 har de fleste av Etikkrådets møter med selskaper
dreid seg om korrupsjon. Selskapers systemer for å
avdekke og forebygge korrupsjon er sentrale for
rådets vurdering av den framtidige korrupsjonsrisikoen. Gjennom møter med selskaper forsøker rådet
å finne ut om slike systemer ikke bare er etablert
formelt, men også er gjennomført i praksis. De siste
ti årene har det gradvis vokst frem internasjonale
standarder for hva som er beste praksis for selskapers
forebygging av korrupsjon. Stadig flere stater har også
inntatt bestemmelser i nasjonal lovgivning om fore-

Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland • ÅRSMELDING 2015

9

taksstraff, hvoretter interne anti-korrupsjonssystemer
er avgjørende for vurderingen av om selskapet skal
holdes ansvarlig for korrupsjonshandlinger begått av
dets representanter.

utredninger er svært ressurskrevende. I andre saker
ligger faktum mer oppe i dagen, slik at Etikkrådets
arbeid først og fremst er å vurdere om det er grunnlag
for utelukkelse.

Også for andre utelukkelseskriterier er det vesentlig
for rådet å forstå om selskaper har gode systemer for
å avdekke og forhindre skade. Slike systemer inneholder både mål, beskrivelser av ansvar, regler for
risikovurdering, systemer for å lære av erfaringer,
varslingsprosedyrer og annet som er nødvendig for at
selskapet skal ha en kontinuerlig forbedringsprosess.
I hvilken grad selskapene har slike systemer og etterlever dem, gir verdifull informasjon om framtidig risiko
for brudd på retningslinjene.

Observasjon

Flere nye selskaper ble vurdert, og flere var
under arbeid
I 2015 tok Etikkrådet 69 nye selskaper opp til vurdering,
mer enn dobbelt så mange som i de to foregående
årene. Dette skyldes at rådet både har kartlagt alle
selskaper i porteføljen som har tekstilproduksjon i
enkelte asiatiske land, og selskaper som har byggevirksomhet i Qatar.
I 2015 har Etikkrådet arbeidet med til sammen 184
selskaper. Av disse er 73 selskaper ferdig utredet. Noen

Et selskap kan settes til observasjon der det er tvil om
vilkårene for utelukkelse er oppfylt, om utviklingen
framover i tid eller der det av andre årsaker finnes
hensiktsmessig. Varigheten av observasjonen avgjøres
i hvert enkelt tilfelle. Etikkrådet kan når som helst i
observasjonsperioden anbefale å utelukke selskapet
eller å ta selskapet av observasjonslisten.
Når Etikkrådet anbefaler å sette et selskap til observasjon, blir det offentlig kjent at rådet følger særlig
med på selskapet. En formell beslutning om observasjon gir et signal om at det skal lite til for at selskapet
utelukkes fra fondet, og det vil dermed kunne sette
et ekstra press på selskapet. Det gir også informasjon
til andre om hvordan Etikkrådet har vurdert et selskap.
I observasjonsperioden avgir Etikkrådet en årlig vurdering av selskapet til Norges Bank. Rådet innhenter
informasjon fra åpne kilder, og i noen tilfeller også
gjennom konsulentstudier. Denne informasjonen er
et utgangspunkt for diskusjonen i det årlige møtet

Figur 3. Selskaper under arbeid fordelt på kriterier.
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Figuren viser at rådet arbeider parallelt med saker under alle utelukkelseskriteriene.
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Etikkrådet har med selskapene. Et utkast til rapport
til Norges Bank sendes også til selskapene for merknader. Observasjonsprosessen avhenger altså av et godt
samarbeid mellom selskapene som observeres, og
Etikkrådet.
For øyeblikket står to selskaper til observasjon, mens
observasjonen av ett selskap ble avsluttet i løpet av
2015.

Pågående og nye utredninger
Fra 2016 er kriteriene for observasjon og utelukkelse
utvidet med ytterligere to kriterier som gjelder utslipp
av klimagasser og produksjon eller bruk av termisk
kull. Etikkrådet har allerede begynt arbeidet med å
identifisere selskaper som kan ha virksomhet i strid
med klimakriteriet, og vil bruke mye ressurser på dette
arbeidet i 2016.
Siden 2010 har rådet systematisk gjennomgått fondets
investeringer i noen typer virksomhet som kan for
årsake alvorlig miljøskade. I 2015 har rådet arbeidet
mye med å utrede selskaper som etablerer plantasjer
i tropisk regnskog og med selskaper som deltar i
uregulert, urapportert eller ulovlig fiske. Disse utredningene fortsetter i 2016. Det gjenstår også noe
arbeid med enkelte selskaper som har virksomhet i
eller i nærheten av særlig verdifulle verneområder.
Rådet vil også utrede selskaper innen en begrenset
del av kjemisk industri.
Like viktig som de systematiske gjennomgangene av
problemområder, er arbeidet med enkeltsaker som
fanges opp gjennom nyhetsovervåkningen eller

henvendelser. Rådet har gjort inngående vurderinger
av flere enkeltselskaper for miljøødeleggelser i 2015.
I 2013 kartla rådet noen bransjer og selskaper som var
særlig utsatt for tvangsarbeid, og denne kartleggingen har vært et utgangspunkt for rådets systematiske
gjennomganger på menneskerettighetsområdet.
Arbeidet med tekstilproduksjon i noen asiatiske land
og selskaper som har bygge- og anleggsvirksomhet
i Qatar, har sitt utspring i denne kartleggingen. Disse
utredningene fortsetter i 2016. I tillegg vil rådet vurdere selskaper som produserer elektronikk i Malaysia.
Tidligere utelukkelser gjør at rådet lettere fanger opp
nye, liknende saker. Hvis selskaper for eksempel
starter produksjon av hybride frø i India, vil rådet
undersøke om de kan knyttes til barnearbeid, siden
rådet fra før er kjent med at barnearbeid er utbredt i
slik virksomhet. Rådet følger også kontinuerlig med
på områder der okkupasjonsrettens regelverk kan
komme til anvendelse, og på selskaper som driver
naturressursutvinning i omstridte områder.
Etikkrådet arbeider med korrupsjonssaker utfra en
risikotilnærming der rådet gjennomgår land og sektorer som ifølge internasjonale rangeringer er særlig
korrupsjonsutsatte. Så langt har rådet konsentrert seg
om bygg- og anleggsbransjen, olje- og gassektoren,
forsvarsindustrien og telekommunikasjonsindustrien.
Rådet har kommet relativt langt i informasjonsinn
hentingen om mange korrupsjonssaker, og det skal
etter planen avholdes flere møter med selskaper i
2016. Årets virksomhetsplan ligger på norsk på rådets
nettside.

Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland • ÅRSMELDING 2015

11

