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Dato: 18.09.2020

Høring – NOU 2020: 7 Verdier og ansvar
Det vises til høringsbrev av 24. juni 2020 vedrørende det etiske rammeverket for Statens
pensjonsfond utland.
Utvalget foreslår flere endringer i retningslinjene for observasjon og utelukkelse, herunder:
• Presisering av klima- og våpenkriteriene,
• Utvidelse av våpenkravene til å omfatte dødelige autonome våpen,
• Tydeliggjøring av at menneskerettighetskriteriet omfatter alle typer grove eller systematiske
krenkelser av menneskerettigheter,
• Utvidelse av korrupsjonskriteriet til å omfatte annen grov økonomisk kriminalitet, og
• Et nytt kriterium for å utelukke selskaper som selger militært materiell til stater som bruker
dette til alvorlige og systematiske brudd på humanitærretten.
Norske Finansanalytikeres Forening (NFF) støtter utvalgets forslag, og vil kommentere særskilt på
følgende punkter i utredningen:
Utvalget peker på at forvaltningen av SPU innebærer to etiske forpliktelser: (1) å forvalte inntektene
fra petroleumsressurser for fremtidige generasjoner, og (2) å unngå investeringer i selskaper som
medvirker eller selv er ansvarlig for grove etiske brudd. NFF mener at dette er en viktig presisering
som er like relevant i dag som det var på tidspunktet for Graver-utvalgets vurderinger.
Forvaltningsmodellen til SPU kan sies å ha vært meget vellykket. Samtidig har uttrekkene fra SPU
basert på Etikkrådets tilrådninger blitt nærmest en markedsstandard for mange norske og
utenlandske investorer. Det finnes etter hvert flere eksempler på selskaper som har endret sin atferd
i tråd med de etiske retningslinjene. Rammeverket for den ansvarlige forvaltningen av SPU har
således gavnet både det norske folk, samt bidratt til å løfte markedsstandarder for ansvarlig
forvaltning internasjonalt.
Oppdateringene som utvalget foreslår, reflekterer i stor grad utviklingen i de internasjonale
prinsippene siden siste revidering. Etter NFFs syn er det viktig å beholde denne forankringen til
internasjonale standarder. I tillegg vektlegger utvalget betydningen av eierskapsutøvelse sett i
sammenheng med utelukkelsesmekanismen – at utelukkelse er ment som en siste utvei for å unngå
investeringer i selskaper som medfører en uakseptabel risiko for medvirkning. NFF støtter også
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denne tilnærmingen. Investeringsperspektivet er fremtidsrettet. Det er en fornuftig bruk av ressurser
å fokusere på de tiltakene som er mest mulig effektive i den enkelte sak for å sikre at selskaper
agerer i tråd med de etiske retningslinjene.
Oppsummert støtter NFF utvalgets anbefalinger som en videreutvikling av dagens vellykkede
forvaltningsmodell og rammeverk for ansvarlig forvaltning.
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