- En kartlegging av Norges Banks eierskapsutøvelse for
Statens pensjonsfond – Utland.

Forvaltning for fremtiden?
I 2006 hadde Statens pensjonsfond
- Utland (SpU) en gjennomsnittlig vekst på over én milliard kroner
per dag, og ved utgangen av året var
verdien av fondet 1783,7 milliarder
kroner. Målsetting-en med fondet er
å sikre pensjonsutgiftene for fremtidige generasjoner av nordmenn. For
å spre risikoen ved investeringene, er
fondet både plassert i rentebærende
papirer (60%) og aksjer (40%). Aksjeporteføljen er bredt sammensatt
med en lav eierandel i hvert enkelt
selskap. Denne verdispredningen gjør
at avkastningen av fondet vil være tett
integrert med den generelle utviklingen i verdensøkonomien.
Høsten 2006 utkom Sternrapporten, et dokument på 600 sider om
de økonomiske kostnadene knyttet til
global oppvarming. Rapporten anslår
at klimaforandringer vil kunne skape
et årlig fall på 5-20 % av den globale
BNP. Som en langsiktig investor med
en bredt sammensatt portefølje, har
SpU sterk egeninteresse i å gi kampen
mot klimaforand-ringene høy prioritet. Dette fremgår også av fondets
etiske retningslinjer, der det presiseres
at finansformuen skal ”forvaltes slik
at den gir god avkastning på lang sikt,
noe som er avhengig av en bærekraftig
utvikling i økonomisk, økologisk og
sosial forstand”, og at ”eierposisjoner
fondet har, skal brukes for å fremme en
slik utvikling”.
Det etiske arbeidet til SpU bygger
på tre virkemidler: Uttrekk og negativ filtrering skal identifisere selskaper
som bryter med de etiske minimumskravene til fondet slik at man kan selge seg ut. Eierskapsutøvelse innebærer
at man benytter rettighetene man har
som aksjeeier til å påvirke selskapets
virksomhet. I forhold til målsettingen
om å fremme en bærekraftig utvikling,



vil eierskapsutøvelsen være det viktigste virkemiddelet. Forvaltningen av
finansformuen og utøvelse av eierskap
er delegert til Norges Bank.
I denne rapporten analyserer vi
bankens eierskapsutøvelse. Dette
munner ut i fem tilrådninger til hva vi
mener man bør gjøre for å styrke arbeidet for en bærekraftig utvikling:

2. Styrk satsingen på eierskapsutøvelse: For å kunne arbeide bredere i
forhold til klimaspørsmål, er det nødvendig å tilføre eierskapsgruppen i
Norges Bank økte ressurser.
3. Presiser mandatet: De etiske retningslinjene gir ikke et klart svar på hva
mandatet til Norges Bank er. Blant annet gjelder dette hvordan Norges Bank
skal vurdere forholdet mellom langsiktig og kortsiktig avkastning, som har
avgjørende betydning for vektleggingen av sosial og økologisk bærekraft.

1. Utvid fokusområdet i forhold til
klima: For den kommende fireårs-perioden (2007-2010) har
Norges Bank valgt ut
...investeringene som g jøres i
seks satsningsområder
for eierskapsutøvelsen.
forhold til klimatiltak de nærTo er knyttet til sosial og
miljømessig bærekraft:
meste 10-20 årene (vil) ha massiv
Barns rettigheter inpåvirkning på klimaforandringnenfor verdikjeden til
multinasjonale selskapene i det kommende århundret.
er og selskapers lobbyvirksomhet i forhold
til klimaspørsmål. Selv om selskapers 4. Åpne for positiv filtrering: Ifølge
lobbyvirksomhet overfor regulerende Sternrapporten vil investeringene
myndigheter er et viktig satsningsom- som gjøres i forhold til klimatiltak de
råde i forhold til miljøspørsmål, mener nærmeste 10-20 årene ha massiv påvi at banken bør styrke sin innsats på virkning på klimaforandringene i det
dette feltet ved også å ha en bredere kommende århundret. Man kan bremse
arbeidsflate. I rapporten har vi fire de verste effektene av klimaendringene
konkrete forslag:
ved å bruke 1 % av den globale BNP årlig. Fondet bør derfor styrke satsingen
• Å legge ytterligere press på enkelt- på økologisk og sosial bærekraft ved å
selskaper for at de skal bedre egen opprette temabaserte investeringer og/
klimaprofil.
eller et eget klimafond.
• Å støtte opp om the Carbon Dis- 5. Mer åpenhet: Selv om Norges Bank
closure Project.
i visse tilfeller må opptre konfidensielt
• Å fremme aksjonærforslag som for å oppnå resultater i eierskapsutøvstyrker innsatsen i forhold til kli- elsen, er det viktig å veie dette hensynet
maspørsmål.
mot det sivile samfunns behov for in• Å åpne for nedsalg i selskaper som formasjon for å kunne ta stilling til forgjennom sin virksomhet motar- valtningen av SpU.
beider SpUs langsiktige interesser
i å skape en bærekraftig økologisk
utvikling.
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- En kartlegging av Norges Banks eierskapsutøvelse i forhold til de etiske ambisjonene
for Statens Pensjonsfond Utland.
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Polyteknisk Forening, 30. januar
2007, kl. 19: Midtgangen mellom de
to stolradene blir raskt smalere. Den
fylles av flere stoler. De man hadde
satt ut på forhånd er allerede opptatt.
Men tilsiget av stoler monner ikke
for mengden av tilhørere som stadig
strømmer til storsalen i fjerde etasje.
Mange må stå. Det er innkalt til debattmøte om hvordan vi skal forvalte
vår voksende oljeformue – ”Etikk
mellom liv og lære”.
På første rad sitter Finansminister
Kristin Halvorsen. Litt bak henne,
Knut N. Kjær, ”the most powerful
man in Norway”, ifølge The Times
(The Times 09.12. 2006). Hvorfor? I hvilken grad samsvarer disse idealene
Han leder Norges Banks Investment med realitetene? Har Statens PenManagement (NBIM) som forval- sjonsfond – Utland høyere etiske stanter verdens største statlige pensjons- darder enn andre fond i dag? Er det
fond, Statens pensjonsfond – Utland. riktig å si at fondet fremmer en økono1783,7 milliarder kroner var verdien av misk, økologisk og sosialt bærekraftig
fondet ved utgangen av 2006. Satt i
Har Statens Pensjonsfond – Utland
perspektiv: Rundt
380.000
kroner
høyere etiske standarder enn andre
per
nordmann.
fond i dag?
Eller 2,5 norske
statsbudsjett.
Finansministeren åpner møtet. Det utvikling? Og gir informasjonstilfanhandler om verdier. Om kroner og get grunnlag for en høylytt offentlig
etikk. Om hvordan pengeverdier skal debatt om hvordan fondet forvaltes?
bli andre verdier. Vi får vite at vi ”skal
Denne rapporten har ikke som amha høyere etiske standarder på Statens bisjon å gi uttømmende svar på disse
pensjonsfond - Utland enn andre fond” spørsmålene. Den vil fokusere på en
og at vi skal ”bruke de pengene vi har til konkret del av forvaltingen av Statens
å påvirke verden i best mulig retning”. pensjonsfond – Utland: Norges Banks
Det dreier seg om miljøvern, men- eierskapsutøvelse. Hvorfor nettopp
neskerettigheter, arbeidsrettigheter og denne siden av forvaltningen?
andre sosiale spørsmål. Vi får også vite
For det første utgjør eierskapsutøvat dette fokuset er i fondets egen inter- elsen det viktigste virkemiddelet for
esse: Fordi perspektivet til fondet går bredden i fondets etiske arbeid, fordi
”hundrevis av år fremover” må vi ar- den retter seg mot alle eierpostene
beide for en ”økonomisk, økologisk og som befinner seg i aksjeporteføljen.
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sosialt bærekraftig utvikling” som kan
sikre fondets langsiktige avkastning.
Finansministeren presenterer verktøyet: De etiske retningslinjene. Uttrekk
og negativ filtrering for å luke ut verstingene. Eierskapsutøvelse for å legge
press på resten av selskapene i aksjeporteføljen. Vi får vite at Statens pensjonsfond – Utland skal være et ”utålmodig
fond”, en etisk pådriver. Og vi får vite at
hun ønsker ”høylytt offentlig debatt”
om hvordan fondet forvaltes. Vi, folket,
fondseierne (i overført forstand) skal
engasjere oss i hvordan pensjonspengene våre plasseres.
Finansministeren forlater talerstolen. Salen klapper.
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Ved utgangen av 2006 dreide dette seg
om 3400 selskaper.
Hva man velger å fokusere på og
hvordan man utøver eierskap, er i stor
grad overlatt til Norges Banks egne
vurderinger. Det er derfor viktig å få
klarhet i hvordan banken har forvaltet
denne oppgaven.
For det andre har det vært mindre publisitet rundt eierskapsutøvelsen enn de andre virkemidlene, og
det finnes per i dag lite – eller ingen
– uavhengig forskning om Norges
Banks eierskapsutøvelse.
For det tredje har regjeringen
klargjort at de etiske retningslinjene
til Statens pensjonsfond – Utland skal
evalueres i løpet av inneværende stortingsperiode (Pressemelding Finansdepartementet, nr.: 26/2007). I et
intervju med Norwatch i 2006 uttalte
Finansminister Halvorsen at hun vil
rette spesielt sterkt fokus på arbeidet
som er knyttet til aktiv eierskapsutøvelse (Norwatch 2006).

Fordi målet med denne rapporten er å
evaluere Norges Banks eierskapsutøvelse vil vi ikke problematisere

• hvorvidt utvinning og salg av olje fra

•

norsk sokkel prinsipielt sett kan forsvares, med utgangspunkt i de økologiske konsekvensene bruken av fossilt
brennstoff skaper.
hvorvidt det er moralsk rett å plassere gevinsten av oljeutvinningen i et
statlig pensjonsfond for å tilgodese
fremtidige generasjoner av nordmenn,
i stedet for å bruke disse midlene på
andre samfunnsnyttige formål (som
for eksempel å øke bistanden til u-land
eller å styrke forskningen på fornybare
energikilder).

Dette innebærer selvsagt
ikke at vi anser disse
spørsmålene som uviktige,
men de tilhører en annen
etisk diskusjon.

Rapporten har to målsettinger:

Rapporten er
strukturert slik:

Den første er å klargjøre hvordan
Norges Bank har forvaltet sin rolle
som eierskapsutøver. Det empiriske
grunnlaget for denne analysen er i all
vesentlighet den informasjonen som
er gjort tilgjengelig av Norges Bank,
i tillegg til intervjuer med nøkkelpersoner i forvaltningen. Slik sett kan
rapporten sies å være en indikator på
hvor godt banken har lykkes i å formidle sitt arbeid til offentligheten.
Den andre målsettingen er å vurdere om Norges Banks eierskapsutøvelse samsvarer med det etiske
ambisjonsnivået som er knyttet til
Statens pensjonsfond - Utland. Oppfyller banken mandatet den har fått
fra Finansdepartementet via retningslinjene? Hvordan forholder eierskapsutøvelsen seg til det Graverrapporten, det teoretiske fundamentet
for retnings-linjene, sier om eierskapsutøvelse? Og i hvilken grad kan
Norges Banks eierskapsutøvelse sies å
samsvare med Finansministerens ambisjoner fra talerstolen i Polyteknisk
Forening?

Del 1 vil gi en kortfattet
beskrivelse av grunnlaget
for opprettelsen av Statens pensjonsfond – Utland, fondets finansielle
utvikling og organisering,
samt den politiske prosessen frem mot innføringen av etiske retningslinjer i 2004.
Del 2 er en generell
presentasjon av fondets
etiske retningslinjer, med særlig fokus
på mandatet som ligger til grunn for
Norges Banks eierskapsutøvelse. I
denne sammenheng vil vi også komme
nærmere inn på organisasjonsstrukturen som er etablert rundt det etiske
arbeidet til Statens pensjonsfond - Utland, og konkretisere hvilken rolle eierskapsutøvelsen er tenkt å skulle spille.
Deretter, i del 3, vil vi gi en beskrivelse av hvordan Norges Banks har
utøvet eierskap så langt. Vi vil særlig legge vekt på å avklare hvordan
banken har organisert dette arbeidet,
hvilke temaer man har valgt å fokusere

på, hvilke virkemidler man har benyttet seg av, hvilke aktører man har
arbeidet mot, hvilke resultater man
har oppnådd og hvordan man har rapportert om eierskapsutøvelsen til offentligheten.
I del 4 vil vi, med utgangspunkt i
disse funnene, diskutere om bankens
eierskapsutøvelse samstemmer med
den rollen dette virkemiddelet er
tenkt å fylle på bakgrunn av de etiske
retningslinjene og de politiske ambisjonene for forvaltningen av Statens
pensjonsfond - Utland.
Dette vil munne ut i en konklusjon
og fem konkrete innspill til Norges
Bank og Finansdepartementet om
hvordan vi mener eierskapsutøvelsen
kan forbedres.

Finansmimister Kristin Halvorsen

1. Om Statens pensjonsfond – Utland og veien mot
etiske retningslinjer
Statens pensjonsfond ble formelt
etablert den 1. januar 2006, som en del
av pensjonsreformen. Formålet med
fondet er å understøtte statlig sparing
for finansiering av folketrygdfondets pensjonsutgifter og å underbygge
langsiktige hensyn ved anvendelse av
statens petroleumsinntekter (Lov om
Statens pensjonsfond § 1).
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Statens pensjonsfond forvaltes av Finansdepartementet, men har ikke eget
styre eller egen administrasjon. Organisatorisk sett fungerer det som en
overbygning for Statens pensjonsfond

Figur 1: Statens pensjonsfond – Utland:
Størrelsesutvikling i milliarder kroner
1996-2006. (kilde: NBIMs årsrapport
2006)

– Norge (tidligere Folketrygdfondet)
og Statens pensjonsfond – Utland
(tidligere Statens petroleumsfond).
Virksomheten i de to fondene videreføres som før reformen, og fungerer
uavhengig av hverandre. Innlandsdelen anbringes som kapitalinnskudd
i Folketrygdfondet, som i hovedsak
videreplasserer pengene i det norske
kapitalmarkedet, men også i andre
nordiske land. Statens pensjonsfond
– Norge er i dag en av de største investorene på Oslo børs. Utlandsdelen anbringes som kontoinnskudd i Norges
Bank, som investerer pengene i utenlandske verdipapirer og aksjer. Ved utgangen av 2006 utgjorde utlandsdelen
nesten 95 % av totalverdien til Statens
Pensjonsfond på 1891 milliarder.

1.1. Verdens største pensjonsfond

Figur 2: Forvaltningskapital store internasjonale fond 2006, i milliarder kroner.
(kilde: NBIMs årsrapport 2006)



Ved utgangen av 2006
var verdien av Statens
pensjonsfond – Utland (heretter: SpU)
1783,7 milliarder kroner. Dette gjør SpU til
en av verdens største
statlige pensjonsfond.
Det er også verdens
raskest voksende formue (Dagens
Næringsliv 2007: 35). Finansdepartementet forventer at verdien av fondet
vil passere 3000 milliarder kroner i
2009 og 5000 milliarder kroner i 2015
(Kristin Halvorsen, pressekonferanse:
Presentasjon av stortingsmelding om

forvaltningen av Statens pensjonsfond
2006, 13.04.2007).
SpUs forgjenger, Statens petroleumsfond (populært kalt ”Oljefondet”), ble etablert i 1990. Ettersom
statsbudsjettet gikk med underskudd
i perioden 1990-94, fikk man ikke avsetninger til fondet før mai 1996 (på
bakgrunn av et overskudd på knappe 2
milliarder kroner i budsjettåret 1995).
Ved utgangen av 1996 var verdien av
Statens petroleumsfond 47,8 milliarder kroner. Dette innebærer at fondet
har vokst seg nesten 40 ganger så stort
i løpet av 10 år.
Inntektene til SpU stammer fra to
kilder: Tilførsler fra statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten og fondets egen avkastning. Som
tabell 1 viser, utgjør tilførslene fra
petroleumsviksomheten den største
andelen.
Den eventyrlige veksten fondet har
hatt de siste 10 årene har derfor sterk
sammenheng med statens økende
inntekter fra oljesektoren. Totalt har
det blitt avsatt i overkant av 1 440 milliarder kroner fra Finansdepartementet til SpU. Dette utgjør over 80 % av
totalverdien til fondet. I 2006 ble det
overført 288 milliarder kroner. Dette
svarer til 75 % av veksten til fondet,
som totalt var på 384 milliarder. Altså
vokste SpU i gjennomsnitt med over
én milliard kroner per dag i 2006.
Fondets utgifter er en årlig overføring til statskassen som skjer etter
vedtak i Stortinget. Med unntak av
Fremskrittspartiet, er det bred politisk enighet om at overføringene bør
følge realavkastningen til fondet (den
såkalte ”Handlingsregelen”).

1.2. Fra forskrift til forvaltning
Som nevnt er det Finansdepartementet som har det overordnede forvalt	 Avkastningen av fondet var 7,9 % målt
i internasjonal valuta og 5,9 % målt i norske
kroner i 2006. Siden 1997 har den gjennomsnittlige avkastningen vært 6,5 % målt i internasjonal valuta (NBIMs årsrapport 2006: 20).
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Tabell 1: Tilførsel til SpU fra
Statens oljeinntekter 1996
– 2006, i milliarder kroner:

ningsansvaret for SpU. Departementet
har videredelegert den operative forvaltningen av fondet til Norges Bank.
Dette innebærer at Finansdepartementet anbringer et kontoinnskudd
(som oftest på månedlig basis) i Norges Bank, som banken videreplasserer
i verdipapirer. Formelt sett er det derfor Norges Bank som står oppført som
eier av aksjepostene i SpUs portefølje,
selv om investeringene er gjort på oppdrag av Finansdepartementet.
Norges Banks forvaltningsmandat
er regulert av de forskrifter og retningslinjer Finansdepartementet har
gitt som oppdragsgiver, etter politisk
behandling og forankring i Stortinget. Ifølge ekspedisjonssjef Martin
Skancke, leder av Avdeling for formuesforvaltning i Finansdepartementet, er 90-95% av avkastningen til
fondet bestemt av disse hovedtrekkene
i investeringsstrategien. De resterende
5-10% avhenger av de investeringsvalgene Norges Bank gjør innenfor
rammene av Finansdepartementets
forskrifter og retningslinjer (Martin
Skancke, Frokostseminar om forvaltningen av Statens pensjonsfond,
13.04.2007). Forvaltningen av SpU
er derfor tett forbundet med de forskrifter og reguleringer man har gitt
fra politisk hold.
For å hindre at inntektene fra petroleumssektoren skal virke inflasjonsdrivende på norsk økonomi, blir
kapitalinnskuddet til SpU utelukkende investert i utlandet. Inntil 1998
ble hele fondet plassert i rentebærende
papirer (i hovedsak statsobligasjoner),
men i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett i 1997 ble det besluttet
at 30-50 % av fondet skulle investeres
i aksjer og 50-70 % skulle plasseres i
rentebærende papirer for å spre risiko
og oppnå høyere avkastning. Forskriften trådte i kraft ved inngangen
til 1998, og i forbindelse med denne

omleggingen av investeringsprofilen
ble Norges Bank Investment Management (NBIM), som nå står for
den operative forvaltningen av SpU,
opprettet. For å hindre at inntektene
fra petroleumssektoren skal virke inflasjonsdrivende på norsk økonomi,
blir kapitalinnskuddet til SpU utelukkende investert i utlandet. Inntil 1998
ble hele fondet plassert i rentebærende
papirer (i hovedsak statsobligasjoner),
men i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett i 1997 ble det besluttet
at 30-50 % av fondet skulle investeres
i aksjer og 50-70 % skulle plasseres i
rentebærende papirer for å spre risiko
og oppnå høyere avkastning. Forskriften trådte i kraft ved inngangen
til 1998, og i forbindelse med denne
omleggingen av investeringsprofilen
ble Norges Bank Investment Management (NBIM),
som nå står for
den
operative
forvaltningen av
SpU, opprettet.
Forskriftene
fra
Finansdepartementet understreker også
at fondsformuen
skal fordeles på
Tabell 2: Forholdet mellom SpUs referanseportefølje og
faktiske portefølje 2006:
ulike valutaer og
markeder for å
i) De europeiske aksjene fordelte seg med 26,5 % i
spre risikoen .
Euroområdet, 16,8 % i Storbritannia og 4,9 % i Sveits.
FinansdeparteSpU er i dag verdens største investor i europeiske aksjer
mentet har defin(Dagens Næringsliv 2007: 37).
ii )Hvorav 30,4 % USA.
ert en referanse
iii
)Hvorav 8,7 % i Japan.
portefølje som
	 Verdivektingen mellom de ulike regionene og aktivaklassene vil endres fortløpende
med markedsutviklingen. Ettersom fondet tilføres nye midler, balanseres den faktiske porteføljen med vektingen i referanseporteføljen.
	 Aksjene inngår i FTSE aksjeindekser i 27
land og obligasjonene i Lehman Global Aggregate obligasjonsindekser i valutaene til 21 land.
I 2006 oppnådde NBIM en meravkastning på
0,15 % i forhold til referanseporteføljen gjen-

iv) Hvorav 48,1 % i Euroområdet
og 9,8 % i Storbritannia
v) Hvorav 32,6 % i USA
vi) Hvorav 4,4 % i Japan
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tilsier at 40 % av verdien til fondet
skal plasseres i aksjer og 60 % i obligasjoner . Aksjene og obligasjonenene
er fordelt på ulike regioner, som igjen
er delt inn i lands- og sektornivåer. Tabell 2 viser at den faktiske porteføljen
til Norges Bank i stor grad følger vektingen i referanseporteføljen.

1.3. Mot etiske retningslinjer
I utgangspunktet skulle petroleumsfondet kun forvaltes etter økonomiske
kriterier, men med åpningen for aksjeinvesteringer i 1998 kom ulike aktører
på banen med krav om å innføre etiske
retningslinjer for fondsforvaltningen.

© Stortinget

Den politiske dragkampen om etiske
retningslinjer for Petroleumsfondet begynte allerede i 1997. I Voksenåserklæringen, det felles politiske
dokumentet som lå til grunn for den
Bondevik-ledede Sentrumsregjeringen (1997-2000), ble det slått fast at
”[en] sentrumsregjering vil utarbeide
retningslinjer for plassering av oljefondet i utlandet som sikrer at hensyn
til menneskerettigheter og miljø blir
nom sin interne forvaltning.
	
I tråd med anbefalingene fra Norges
Bank og Finansdepartementets strategiråd, har
regjeringen nylig foreslått å øke aksjeandelen
fra 40 til 60 % og å åpne for investeringer i flere
valutaer og markeder (St.meld.nr. 24 2007).



lagt til grunn for investeringsvalg”.
Forslaget til Revidert nasjonalbudsjett for 1998 tyder imidlertid på at
man forlot dette standpunktet kort
tid etter: ”Man har ikke funnet måter
å gjøre dette på som tilfredsstiller
kravene til klarhet, konsistens og praktiserbarhet, og som således kan anbefales for Stortinget”(Bay 2002: 7).
Også Norges Bank var motvillig til
å innføre etiske retningslinjer for Statens petroleumsfond. I Brev fra Norges
Bank til Finansdepartementet, 22.
april 1998, står det at ”Forvaltningskostnader og finansiell risiko øker samtidig som avkastningen kan svekkes”.
Påstanden gjentas i Brev fra Norges
Bank til Finansdepartementet, 16. mars 1999.
Da SV fremmet forslag
om å innføre etiske retningslinjer for Petroleumsfondet i Stortinget
i 1999, var det ingen andre partier som støttet
forslaget. Motforestillingene besto i at etiske retningslinjer ikke ville være
praktisk gjennomførbare,
og at man ved å innlemme
slike kriterier ville svekke avkastningen og øke
risikoen til fondet.
Samme år startet Fivhs
nyhetstjeneste NorWatch
arbeidet med å kartlegge
etiske brudd i selskaper
som inngikk i Petroleumsfondets aksjeportefølje. Dette
ble opptakten til et massivt mediepress
mot fondets investeringer, som toppet
seg i 2001-2002, der det blant annet ble dokumentert at man hadde
investert i selskaper som brøt med
Norges folke-rettslige forpliktelser,
som for eksempel gjennom produksjon av landminer og ammunisjon
med utarmet uran (Bay 2002: 7).
Dette skapte etter hvert et sterkt
politisk press for å innføre etiske
retnings-linjer for Petroleumsfondet. Den 30. november 2001 nedsatte
regjeringen (den såkalte ”Samarbeidsregjeringen”, bestående av Krf,
Høyre og Venstre) et Folkerettsråd

som, etter anmodning fra Finansdepartementet, skulle vurdere om gitte
investeringer var i strid med Norges
folkerettslige forpliktel-ser. Forutfor dette hadde Stoltenberg I-regjeringen opprettet et eget miljøfond
(31.01.2001), en delportefølje av Petroleumsfondet som entydig skulle
investere i selskaper med liten negativ
innflytelse på miljøet og som oppfylte
spesifikke krav til miljørapportering
(såkalt positiv filtrering) .
Imidlertid var regjeringen motvillig
mot å innføre andre etiske retningslinjer for Petroleumsfondet. I Revidert
nasjonalbudsjett 2002 skrev regjeringen Bondevik at: ”Slike retningslinjer
vil være svært vanskelige å praktisere.
Det vil ikke være mulig å finne klart
avgrensede og objektive kriterier, og
eventuelle beslutninger vil i stor grad
måtte baseres på skjønn. Slike regler
ville videre lett medføre inkonsistens
i forhold til annen statlig virksomhet.”
(Cappelen 2004: 78).
Men i forbindelse med behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett 2002
tok diskusjonen rundt etiske retningslinjer en ny og overraskende vending.
Et flertall i Stortinget tok initiativ til
at regjeringen skulle ”nedsette et utvalg som skal ha som mandat å fremme
forslag om et sett av etiske retningslinjer for petroleumsfondet og legge frem
sak våren 2004” (Stortingsvedtak nr.
543, 21. juni 2002).
Utvalget, som ble ledet av dr.jur
Hans-Petter Graver, kom med sin
innstilling ”Forvaltning for fremtiden
- forslag til etiske retningslinjer for
Statens petroleumsfond” (heretter:
NOU 2003:22) den 25. juni 2003,
og konkluderte med at det både var
mulig og ønskelig å innføre etiske retningslinjer for petroleumsfondet.
Den 11. mai 2004 la Regjeringen
	 Miljøkravene var basert på analyser fra
det britiske konsulentselskapet Ethical Investment Research Service (EIRIS).
	 Miljøfondet ble igangsatt som et prøveprosjekt. I forbindelse med evalueringen av
fondet i Revidert nasjonalbudsjett 2004, ble
det besluttet at miljøfondet ikke skulle videreføres fordi ”det ble etablert etiske retningslinjer, der miljøhensyn inngår, for hele fondet”
(Finansdepartementet).
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frem forslag til etiske retningslinjer i
tråd med Graverutvalgets innstilling.
Disse ble enstemmig vedtatt i Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett den 19. november 2004.
Oljefondet ble dermed verdens første
offentlige fond som innførte etiske retningslinjer for sin forvaltningspraksis
(Cappelen 2004: 77).

2. SpUs etiske retningslinjer
”De etiske retningslinjene for Statens pensjonsfond – Utland (Fastsatt
i medhold av forskrift for forvaltning
av Statens petroleumsfond av 22.desember 2005)” (se vedlegg 1) viderefører de etiske retningslinjene som ble
vedtatt for Statens petroleumsfond
i 2004. Retningslinjene står kun i
forhold til aksjeporteføljen til SpU, og
ikke verdiplasseringene fondet har i
rentebærende papirer. Under følger en
redegjørelse for retningslinjenes verdigrunnlag (2.1.) og virkemidler (2.2).
Dette danner bakgrunnen for hvordan organisasjonsstrukturen rundt
SpUs etiske arbeid er komponert, som
beskrives i 2.3.

2.1 Verdigrunnlag
Graverutvalgets rapport tok utgangspunkt i at SpU har to grunnleggende
etiske forpliktelser: Å sikre kommende
generasjoner gjennom god finansiell
avkastning og å sikre at rettighetene til
de som berøres av fondets innvesteringer blir ivaretatt. I retningslinjene
ivaretas disse forpliktelsene gjennom
et todelt etisk grunnlag (Etiske retningslinjer for SpU, punkt 1):
For det første skal finansformuen ”forvaltes slik at den gir god
avkastning på lang sikt, noe som er
avhengig av en bærekraftig utvikling
i økonomisk, økologisk og sosial
forstand”, og ”eierposisjoner fondet
har, skal brukes for å fremme en slik
utvikling”.
For det andre skal Petroleumsfondet ”ikke foreta investeringer som utgjør en uakseptabel risiko for at fondet
medvirker til uetiske handlinger eller

unnlatelse som for eksempel krenkelser av grunnleggende humanitære
prinsipper, grove krenkelser av menneskerettighetene, grov korrupsjon
eller alvorlige miljøødeleggelser”.
Det siste punktet markerer de etiske
grensene for SpUs investeringsunivers. Det første definerer en overordnet normativ grunnidé om hvordan
SpUs eierposisjoner skal forvaltes.

...en bærekraftig utvikling i økonomisk, økologisk
og sosial forstand”
2.2. Virkemidler – en treleddet
strategi
Operasjonaliseringen av dette todelte
grunnlaget skjer gjennom tre virkemidler: Negativ filtrering, uttrekk og
eierskapsutøvelse.
Negativ filtrering definerer de etiske
grensene for SpUs investeringsunivers
ved å legge ut ”filtre for å identifisere
selskaper som medvirker til produksjon av produkter som anses som
etisk uakseptable” (NOU 2003:22:
23). Uttrekk innebærer at man trekker investeringer fra selskaper der det
er ”en fare for at fondet medvirker
til uakseptable forhold, særlig menneskerettighetskrenkelser eller andre
handlinger som må anses som grovt
uetiske” (NOU 2003:22: 23). Mens
negativ filtrering bygger på generelle
kriterier, fattes beslutningene om uttrekk ad hoc, etter en skjønnsmessig
vurdering av enkeltselskaper.
Eierskapsutøvelse er ”eiernes samlede aktivitet for å sørge for at deres
grunnleggende rettigheter blir respektert og for å bidra til at bedriftene
styres i aksjonærenes beste langsiktige
finansielle interesse” (NOU 2003:22:
23). For SpU skal den langsiktige finansielle avkastningen være ”basert
på FNs Global Compact og OECDs
retningslinjer for eierskapsutøvelse og
for multinasjonale selskaper” (Etiske
retningslinjer for SpU, punkt 2).
Denne rapporten vil primært rette
fokus på eierskapsutøvelse. Men fordi
eierskapsutøvelsen inngår som en del
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av en treleddet strategi, kan den ikke
forstås uavhengig av de andre virkemidlene. Det er samspillet mellom
dem som oppsummerer det etiske arbeidet til SpU. Vi vil derfor starte med
å gi generell utdyping av de tre virkemidlene og klargjøre hva som skiller
dem fra hverandre.

formene for våpenproduksjon er absolutt. Dette innebærer at et selskap
som er delaktig i å produsere slike
våpen nødvendigvis vil måtte utestenges fra investeringsuniverset selv om

Negativ filtrering og uttrekk
retter seg altså mot ulike sider
ved virksomheten til selskapene: Uttrekk står i forhold til
produksjonsmåten, negativ
filtrering går på produktet.
Felles for begge virkemidlene er at de
har som konsekvens at fondet enten
trekker investeringer ut av virksomheter og / eller utelukker dem fra investeringsuniverset.

Ifølge Gro Nystuen, leder for Etikkrådet - som gir Finansdepartementet
tilrådninger om uttrekk og filtrering-,
er det teknisk sett mer håndgripelig å
kartlegge produktnivået enn produksjonsmåten:
– Produktet er en relativt konstant
faktor. Produksjonsmåten skifter
mye fortere. Å finne ut hvilke av de
over 3000 selskapene som produserer kjernevåpen eller klasevåpen er
teknisk sett mer håndgripelig enn ”å
screene” hele porteføljen for ethvert
menneskerettighetsbrudd eller ethvert miljøbrudd eller ethvert korrupsjonstilfelle. I forhold til uttrekk
vil derfor metoden bli mer ad hoc:
Man tar ut noen verstinger etter en
individuell vurdering for å statuere
eksempler og håper at dette får positive ringvirkninger.
Fordi uttrekk krever en individuell
vurdering, er bruken av dette virkemiddelet en tidkrevende og omfattende prosess. Av ressurshensyn vil
derfor uttrekk primært stå i forhold
til selskaper som allerede finnes i SpUs
fondsportefølje (selv om det også kan
dreie seg om potensielle investeringsobjekter (NOU 2003:22: 23)) . Slik
sett kan man si at uttrekksmekanismen fungerer som en sikkerhetsventil
i kraft av at fondet kan selge seg ut av
et selskap det tidligere har investert i,
hvis det foreligger uakseptabelt risiko
for at man kan medvirke til grove etiske
brudd ved å fortsette å ha eierandeler
i virksomheten. Denne sikkerhetsventilen er nødvendig av to grunner:
For det første vil virksomheten til selskapene som befinner seg i porteføljen
endre seg kontinuerlig. For det andre
kan kunnskapen om virksomheten til
selskapet endre seg fra det tidspunktet
man gjorde investeringen.
Beslutningen om å utelukke selskaper på bakgrunn av negativ filtrering eller uttrekk er et eieransvar og
treffes av Finansdepartementet.

	
Den negative filtreringen står også i
forhold til kjemiske og biologiske våpen, men
så langt har ingen selskaper i SpUs investeringsunivers blitt utelukket på grunnlag av produksjon eller medvirkning til produksjon av disse
våpentypene.

	 Dette var bakgrunnen for at Etikkrådet
ikke anbefalte uttrekk i den såkalte ”Totalsaken” (http://www.regjeringen.no/nb/sub/
Styrer-rad-utvalg/Etikkradet/Tilradninger/
Tilradninger/Tilradning-14-november-2005.
html?id=425314).

	 Ifølge retningslinjene skal den negative
filtreringen rette seg mot hele SpUs investeringsunivers - altså også selskaper som er potensielle investeringsobjekter for fondet. Så
langt har imidlertid Etikkrådet fokusert på de
faktiske investeringene til SpU, både i forhold
til uttrekk og negativ filtrering.

2.2.1. Negativ filtrering og uttrekk
Negativ filtrering innebærer at man
skaper generelle filtreringsmekanismer
for å identifisere virksomheter man
anser det etisk uakseptabelt å investere
i. For SpU begrenses investeringsuniverset i forhold til ”selskaper som selv
eller gjennom enheter de kontrollerer
produserer våpen som ved normal anvendelse bryter med humanitære prinsipper”. Så langt har dette omfattet tre
typer våpen: Klasevåpen, kjernevåpen
og antipersonellminer .
SpUs intoleranse i forhold til disse

Klasebomber fra en B1-B



produksjonen av disse våpentypene
kun representerer en marginal del av
selskapets totale virksomhet.
For SpU er den negative filtreringen kun rettet mot produktnivået.
Dersom det er spesifikke tilfeller der
sider ved produksjonsmetoden til en
virksomhet som bryter med fondets
etiske grenser, brukes uttrekk. Ifølge
retningslinjene skal uttrekk benyttes
hvis det foreligger ”uakseptabel risiko”
for at SpU vil kunne ”medvirke til

• Grove eller systematiske krenkelser

•
•
•
•

av menneskerettigheter 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”

En viktig presisering er at
risikoen for medvirkning kun
står i forhold til fremtidige
hendelser og ikke har tilbakevirkende kraft. At et selskap
har en virksomhetshistorikk
med grove etiske brudd gir
i seg selv ikke grunnlag for
uttrekk. Det må foreligge en
uakseptabel risiko for at virksomheten også i fremtiden
vil medføre disse bruddene .
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2.2.2. Eierskapsutøvelse
Det tredje virkemiddelet i retningslinjene er eierskapsutøvelse. Dette
handler om hvordan man skal bruke
eierrettighetene man har som aksjeeier for å fremme de etiske målsettingene til SpU. Eierrettighetene omhandler blant annet stemmegivning
på generalforsamlinger, mulighet til å
innhente informasjon om selskapets
virksomhet og til å initiere dialog
med selskapet.
Fordi det er Norges Bank som forvalter finansformuen, er det banken
som står som den formelle eieren av
aksjeporteføljen og forvalter eierrettighetene. Finansdepartementet har
derfor funnet det hensiktsmessig å
delegere eierskapsutøvelsen til banken. Formelt sett vil departementets
mulighet til å påvirke eierskapsutøvelsen ligge i de forskrifter og retningslinjer de knytter opp mot mandatet
til Norges Bank. Det er opp til banken
å operasjonalisere disse retningslinjene i sin faktiske eierskapsutøvelse.
I de etiske retningslinjene konkretiseres premissene for eierskapsutøvelsen i tre punkter (se Etiske retningslinjer for SpU, punkt 3): Punkt 3.1 er
en generell utdyping av hvilke overordnede interesser eierskapsutøvelsen
skal ivareta. Punkt 3.2 avklarer hvordan Norges Bank skal rapportere om
eierskapsutøvelsen. Punkt 3.3 understreker at Norges Bank kan delegere
ansvaret for eierskapsutøvelsen til
eksterne forvaltere. I denne sammenheng er det punkt 3.1 og 3.2 som er
relevante10 .
Punkt 3.1 konkretiserer hva Norges
Bank skal fokusere på i sin eierskapsutøvelse. Det legges vekt på to ting:

• Det overordnede målet skal være å sikre fondets finansielle interesser. Disse
skal forstås på bakgrunn av fondets
langsiktige investeringsprofil og brede
plassering i de markedene som inngår
i investeringsuniverset.
10 Norges Bank forvalter eierrettighetene
til alle eierandelene i porteføljen - også eierrettighetene som er knyttet til aksjepostene i den
eksterne forvaltningen.

• Eierskapsutøvelsen skal ”i hovedsak
baseres på” FNs Global Compact og
OECDs retningslinjer for eierskapsutøvelse og for multinasjonale selskaper.

Videre klargjøres det at det skal fremgå
i Norges Banks interne retningslinjer
for utøvelse av eierrettigheter hvordan
disse generelle prinsippene integreres i
eierskapsutøvelsen.
Punkt 3.2 presiserer at:

• Norges bank skal rede•

som aksjonærrettigheter, styresammensetning, rapporteringsrutiner og
belønningsstrukturer i selskapene.
FNs Global Compact ble lansert i Davos i 1999 av Kofi Annan, daværende
generalsekretær i FN. Tanken bak
utspillet var å utfordre det internasjonale næringslivet til å samarbeide med
FN om å skape et bærekraftig globalt
marked som kan bidra til å sikre livs-

I dag har over 2900 selskaper og
organisasjoner sluttet seg til FNs
Global Compact.

gjøre for eierskapsutøvelsen i årsrapporten.
I rapporteringen skal
det redegjøres for hvordan man har
opptrådt som eierrepresentant, og
”hva som er gjort for å ivareta de spesielle interessene knyttet til langsiktighet og bredde i investeringsomfang
i henhold til punkt 3.1”.

Retningslinjene sier altså at eierskapsutøvelsen har en overordnet
målsetting om å sikre fondets langsiktige finansielle interesser og at den
”i hovedsak” skal baseres på tre dokumenter: FNs Global Compact11,
OECDs retningslinjer for eierskapsutøvelse (Corporate Governance
Guidelines)12 og OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper
(Guide-lines for Multinational Enterprises)13 . Graverutvalget la til grunn
at verdiene og prinsippene som inngår
i disse dokumentene ”i all hovedsak [ligger] innenfor rammen av de
spørsmål som det er bred enighet om i
Norge” (NOU 2003:22: 20). Nedenfor er en kortfattet gjennomgang av
kjernen i og bakgrunnen for de nevnte
dokumentene.
OECDs retningslinjer for eierskapsstyring omhandler temaer som
sor-terer under det man ofte kaller
”eierskapsutøvelse i snever forstand”,
11 http ://www.unglobalcompact.org/
AboutTheGC/TheTenPrinciples/index.html
12 http://www.oecd.org/dataoecd/32/18/
31557724.pdf
13 http://www.oecd.org/dataoecd/56/36/
1922428.pdf

betingelsene for et flertall av jordens
befolkning. Dette ble konkretisert i ni
retningsledende prinsipper for etisk
forretningsførsel, med bakgrunn i
Verdenserklæringen om menneskerettigheter, ILO-erklæringen om grunnleggende prinsipper og rettigheter i
arbeidslivet og Rio-erklæringen om
miljø og utvikling. I 2004 innlemmet man også et tiende prinsipp om
bekjempelse av korrupsjon, utledet
fra FNs konvensjon mot korrupsjon.
I dag har over 2900 selskaper og organisasjoner sluttet seg til FNs Global
Compact.
OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper er et sett med retningslinjer for flernasjonale selskaper
som har virksomhet i eller fra tilsluttede land. Dette omfatter medlemslandene, i tillegg til Argentina, Brasil,
Chile og Slovakia. Per i dag er dette
det eneste multilateralt anerkjente
regelverket regjeringene (i medlemslandene) er forpliktet til å fremme
(NOU 2003:22: 20). For selskapene
er imidlertid tilslutningen til og overholdelsen av retningslinjene både frivillig og ikke rettslig bindende (NOU
2003:22: 106). Retningslinjene adresserer veiledende standarder for ansvarlig forretningsførsel med hensyn
til økonomiske, sosiale og miljømessige forhold. Dette omfatter blant annet å respektere menneskerettigheter,
avskaffe barne- og tvangsarbeid,
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anerkjenne arbeidsrettslige kjernestandarder, forbedre intern miljøforvaltning og miljørapportering, motarbeide korrupsjon, et cetera.

2.2.3. Ulike mandater
Det er viktig å merke seg at de tre
virkemidlene fyller ulike funksjoner i
SpUs etiske arbeid. Etikkrådets mandat, som er knyttet til uttrekk og negativ filtrering, er vesentlig forskjellig
fra mandatet som er forbundet med
Norges Banks eierskapsutøvelse:
For det første skal Etikkrådets tilrådninger om uttrekk og filtrering
entydig baseres på etiske vurderinger.
Norges Banks eierskapsutøvelse skal
også ta finansielle hensyn.
For det andre innebærer Norges
Banks eierskapsutøvelse forvaltning
av eierrettigheter. Etikkrådet har kun
en rådgivningsfunksjon, idet beslutningen om uttrekk og filtrering fattes
av Finansdepartementet.
For det tredje er Etikkrådets fokusområde langt snevrere enn det som
ligger til grunn for Norges Banks eierskapsutøvelse. Etikkrådets oppgave er
å vurdere om et selskap bør ekskluderes fra SpUs portefølje (eller in”Man får ikke et selskap som produserer
vesteringsunivers)
landminer til å slutte med å produsere
i kraft av at virksomheten bryter
landminer, og begynne å produsere
med
konkrete
etiske
standarder
økologiske gulrøtter”
definert i retningslinjene. Eierskapsutøvelsen skal dekke
et langt videre tematisk felt og ivareta
de langsiktige etiske forpliktelsene og
interessene til fondet gjennom de eierrettighetene fondet besitter. Slik sett
kan eierskapsutøvelsen, potensielt sett,
rette seg mot alle selskapene som til
enhver tid befinner seg i porteføljen.
For det fjerde er ambisjonen med
eierskapsutøvelsen vesentlig forskjellig
fra målsettingen med negativ filtrering
og uttrekk. Sistnevnte virkemidler skal
”rense” porteføljen for investeringer
som bryter med fondets etiske smertegrense. Eierskapsutøvelsens mål er å
benytte eierrettighetene aktivt for å
bedre den etiske profilen til selskapene
i porteføljen.

10

2.3. Operasjonaliseringen av
retningslinjene
Som tidligere nevnt, er det Finansdepartementet som sitter med det
overordnede ansvaret for SpU. Dette
inkluderer også fondets etiske praksis.
Beslutninger om uttrekk og negativ
filtrering fattes av Finansdepartementet etter tilrådning fra Etikkrådet. Eierskapsutøvelsen er delegert til
Norges Bank, som er pålagt å underrette Finansdepartementet om sin
virksomhet.

2.3.1. Etikkrådet
Samtidig med fastsettelsen av etiske
retningslinjer for Petroleumsfondet,
ble det opprettet et uavhengig etisk råd
som skulle komme med tilrådninger
til Finansdepartementet i forhold til
uttrekk og negativ filtrering. Rådet
består av fem medlemmer og ledes i dag
av Gro Nystuen. Det har også et eget
sekretariat som utreder og forbereder
saker rådet har til behandling.
Etikkrådet
skal
utelukkende
fokusere på etiske problemstillinger
knyttet til investeringene, og ikke ta finansielle eller politiske hensyn. Hvilke
selskaper man beslutter å sette i gang
undersøkelser av skjer enten på rådets
eget initiativ14 eller etter anmodning
fra Finansdepartementet. Rådet står
fritt til å innhente informasjon og
skal sørge for at saken er best mulig
belyst før man fatter en beslutning om
å tilråde uttrekk eller utestengelse fra
investeringsuniverset. Fordi Norges
Bank besitter de formelle eierrettighetene som er tilknyttet aksjeporteføljen, vil dialogen som skjer mellom
Etikkrådet og selskapene man undersøker skje gjennom banken.
Tilrådningene og beslutningene
14 Prosessen som avgjør hvilke selskap som
undersøkes kan deles i to. Førstesilingen skjer
gjennom screeningsselskapet EIRIS i London,
som sjekker alle selskapsnavnene i porteføljen
opp mot en rekke søkeord og nettsteder (nyhetssteder, NGO’er, osv.). Dette gir en liste
på 20-50 selskaper som potensielt sett kan ha
brutt med de etiske kriteriene Etikkrådet har
definert. Med utgangspunkt i denne listen
velger Etikkrådet et utvalg som de går videre
med.
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er offentlige, men tidspunktet for
offentliggjøringen bestemmes av Finansdepartementet. Så langt har offentliggjøringen skjedd først etter at
man har trukket ut investeringene fra
selskapet.
Totalt har Etikkrådet kommet
med 22 tilrådninger til Finansdepartementet. Finansdepartementet
har fulgt alle disse tilrådningene. 21
konkluderte med en tilrådning om
å trekke seg ut av virksomheter15 (5
saker gjaldt uttrekk, 16 negativ filtrering). Samlet sett hadde disse selskapene en markedsverdi på 14,2
milliarder kroner (NBIMs årsrapport
2006: 48). Beslutningen om uttrekk
videreformidles til Norges Bank, som
besørger de finansielle prosedyrene
ved nedsalget. I henhold til etablerte
prosedyrer har banken to måneder på
seg for å selge seg ned i selskapet før
uttrekket offentliggjøres.

2.3.2. Uttrekk eller eierskapsutøvelse?
Så langt har samtlige av Etikkrådets
tilrådinger omhandlet selskaper som
allerede finnes i porteføljen. Dette
gjør at Norges Banks eierskapsutøvelse i noen tilfeller vil kunne sammenfalle med Etikkrådets arbeid. Unntaket er den negative filtreringen, hvor
eierskapsutøvelse ikke vil være relevant
som virkemiddel. For å sitere finansminister Kristin Halvorsen: ”Man
får ikke et selskap som produserer
landminer til å slutte med å produsere
landminer, og begynne å produsere
økologiske gulrøtter” (Foredrag,
Polyteknisk Forening, 30.01.2007).
Uttrekk innebærer at man selger
seg ut av et selskap. Når man selger seg
ut gir man samtidig slipp på de eierrettighetene som følger med eierposisjonen – grunnlaget for å kunne utøve
eierskap. En beslutning om uttrekk
er derfor også en beslutning om ikke
å forsøke å endre virksomheten gjennom eierskapsutøvelse. Det er derfor
nødvendig å avklare hvordan SpU
15 I Totalsaken tilrådet ikke Etikkrådet uttrekk (se fotnote 10).

avveier bruken av henholdsvis eierskapsutøvelse eller uttrekk i situasjoner der begge virkemidlene kan være
relevante. Martin Skancke beskriver
prosessen rundt uttrekket slik:
– Norges Bank er den formelle eieren av aksjeporteføljen og forvalter
eierrettighetene, og avgjør om eierskapsutøvelse er et
egnet virkemiddel.
Hvis
Finansdepartementet får en
tilråding fra Etikkrådet om uttrekk,
vil man legge frem
problemstillingen
for Norges Bank
og spørre om de
har noen planer for eierskapsutøvelse
i forhold til dette selskapet. Finansdepartementet får en redegjørelse fra
Norges Bank. Deretter vil Finansdepartementet treffe en beslutning om
uttrekk på bakgrunn av tilrådningene
fra Etikkrådet og Norges Bank. To
spørsmål står sentralt: Er det en uakseptabel risiko for at vi vil medvirke
til uetisk virksomhet? Er det mulig å
oppnå noe gjennom eierskapsutøvelse?
(Skancke, intervju)

organisert. For det første vil eierskapsutøvelsen ha forrang i forhold til de
andre virkemidlene i situasjoner hvor
de overlapper hverandre. For det andre retter eierskapsutøvelsen seg mot
bredden i det etiske arbeidet, med mål
om å benytte eierrettighetene aktivt
for å bedre den etiske profilen til selskapene i porteføljen.

...Norges Banks eierskapsutøvelse
spiller en svært sentral rolle i forhold
til hvordan det etiske arbeidet rundt
SpU er organisert.

At SpU trekker seg ut av et selskap,
medfører ikke nødvendigvis at de
etiske bruddene som er knyttet til virksomheten opphører. Andre investorer,
som opererer med langt mindre ambisiøse kriterier for etisk virksomhet
enn SpU, vil kunne ta over eierandelene i selskapet, med den konsekvens
at eiernes samlede evne til å øve press
på selskapsledelsen svekkes. Finansdepartementet anser derfor eierskapsutøvelsen som det viktigste – og foretrukne - virkemiddelet i fondets etiske
arbeid, og en beslutning om uttrekk
skal først fattes etter at Norges Bank
har uttømt mulighetene til å skape
positive endringer i virksomheten
gjennom eierskapsutøvelse.
I sum indikerer dette at Norges
Banks eierskapsutøvelse spiller en
svært sentral rolle i forhold til hvordan det etiske arbeidet rundt SpU er

3. Norges Banks eierskapsutøvelse
Innledningsvis vil det gis en kortfattet
redegjørelse for hvordan Norges Bank
har organisert arbeidet med eierskapsutøvelse (3.1.). Deretter følger en
sammenfatning av bankens eierskapsarbeid så langt. Tre spørsmål vil stå
sentralt:

• Hvilke etiske problemstillinger har

•
•

vært mest sentrale for Norges Banks
eierskapsutøvelse så langt og hva er
grunnlaget for at man har valgt å
fokusere på nettopp disse problemstillingene? (3.2.)
Hvordan utøver Norges Bank eierskap? (3.3.)
Hvilke resultater har kommet ut av eierskapsutøvelsen? (3.4.)

Avslutningsvis vil det redegjøres for
hvordan Norges Bank har rapportert
om eierskapsutøvelsen utad (3.5.).
Samlet sett danner 3.1. – 3.5. det
empiriske grunnlaget for diskusjonen
om Norges Banks eierskapsutøvelse
har vært tilfredsstillende, på bakgrunn
av den funksjonen dette virkemiddelet
er tenkt å ha ifølge retningslinjene (se
kapittel 2). Dette er kjernen i kapittel
4.
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3.1. Corporate governance
Eierskapsutøvelse innebærer at man
aktivt benytter de rettighetene man
har som aksjeeier til å påvirke selskapets virksomhet. Det er særlig to
former for eierrettigheter som har
relevans i denne sammenhengen: Å
stemme, eller å fremme egne forslag,
ved generalforsamlinger og muligheten til å initiere en dialog med
selskapet om konkrete trekk ved virksomheten. Makten som ligger i disse
rettighetene vil avhenge av flere faktorer: Blant annet hvor store eierandeler man har i det aktuelle selskapet,
selskapsledelsens lydhørhet overfor
aksjonærdemokratiet og den interne
maktfordelingen mellom selskapsledelsen, styret og aksjonærene.
Fordi Finansdepartementet har
delegert forvaltningsansvaret for SpU
til Norges Bank, er det banken som
står som den formelle eieren av aksjeporteføljen. Departementet har derfor besluttet at banken også skal stå
for fondets eierskapsutøvelse. Finansdepartementets mulighet til å legge
føringer for hvordan Norges Bank skal
opptre som eierskapsutøver skjer gjennom de forskriftene og retningslinjene
man knytter til mandatet (se 2.2.2).
Formelt sett ble eierskapsutøvelse
en del av Norges Banks forvalteroppdrag gjennom Stortingets vedtak om
å innføre etiske retningslinjer for
Statens Petroleumsfond den 19. november 2004. Bankens arbeid med å
styrke satsingen på eierskapsutøvelse
kom imidlertid i gang allerede i 2003
(NBIMs årsrapport 2006: 40). På
dette tidspunktet var målsettingen for
eierskapsutøvelsen snevrere enn det
retningslinjene indikerte, og gikk ut
på å sikre bankens finansielle interesser som aksjonær – hva man ofte kaller
eierskapsutøvelse i snever forstand.
NBIM overtok stemmegivningen
for hele aksjeporteføljen fra 2005.
Inntil da hadde eierrettighetene for
den eksterne delen av porteføljen blitt
forvaltet av den respektive forvalterinstansen. Dette ledet til en sterkere
satsing på eierskapsutøvelse i Norges
Bank, med etableringen av en egen
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”corporate governance”–gruppe i
september 2005 (NBIMs årsrapport
2006: 3). Gruppen ledes av Henrik
Syse, og hadde ressurser tilsvarende
6 årsverk til rådighet i 2006. Totalt
var det ansatt 146 personer i NBIM
samme år (132 fast ansatte og 14 heltidsengasjementer) (NBIMs årsrapport 2006: 53). I løpet av 2007 er
det planlagt en ytterligere utvidelse
av gruppen til 10 personer. I tillegg
er det satt av 10 millioner kroner til
gjennomføring av stemmegivning, utvikling og kjøp av IT-systemer, kjøp av
ekstern analyse, kommunikasjonstjenester og eksterne konsulenttjenester
(NBIMs årsrapport 2006: 41).

3.2. Satsingsområder
Eierskapsutøvelse bygger på summen
av de rettigheter man besitter gjennom ens eierposisjoner. Dette gjør at
strategien for eierskapsutøvelsen må
ses i sammenheng med de eierposisjonene man har. For SpU er det særlig
to aspekter som har relevans i forhold
til strategiutformingen for eierskapsutøvelsen:
For det første består SpUs portefølje av rundt 3400 selskaper fordelt
på ulike markeder og regioner. Corporate governance-gruppens størrelse
tatt i betrakting, sier det seg selv at
man ikke kan forvente tett oppfølging
av alle etiske problemstillinger i alle
selskapene som befinner seg i porteføljen. Eierskapsutøvelsen må konsentreres til visse satsningsområder og
visse selskaper.
For det andre er SpUs gjennomsnittlige eierandel i porteføljeselskapene
0,4 %. Selv om totalverdien til fondet
gjør SpU til en av verdens største investorer, er eierskapet spredt på mange
selskaper. Dette begrenser eiermakten,
og SpU kan ikke forventes å bli lyttet
til alene ut fra sin finansielle betydning som investor.
Disse to premissene har avgjørende
betydning for den overordnede strategien NBIM har lagt for sin eierskapsutøvelse. Grovt sett bygger den på to
grunnideer:

1) Å skille ut konkrete satsningsområder
(både på saks-, selskaps- og markedsnivå) i stedet for å arbeide bredt, og
2) å arbeide på flere nivåer (porteføljeselskaper, andre fondsforvaltere, regulerende myndigheter og offentlige kanaler) for å oppnå resultater i forhold til
de satsningsområdene man har valgt å
fokusere på.

3.2.1. Kriterier for utvelgelse av
satsningsområder
I årsrapporten for 2006 trekker NBIM
frem følgende kriterier for hvilke områder de anser det mest hensiktsmessig
å fokusere på:
De skal være relevante for investorer
generelt og vår portefølje spesielt;
de skal være egnet for dialog med
selskaper og / eller regulerende myndigheter, og gi mulighet for reelt gjennomslag; og de skal kunne forsvares
finansielt, siden vi handler i egenskap
av investor, ikke som politisk aktør
eller idealistisk organisasjon. Det siste
betyr at vi må identifisere temaer der
etikk og langsiktig finansiell avkastning går hånd i hånd, siden det er på
slike områder at en investor kan forventes å få gjennomslag.
(NBIMs årsrapport 2006: 69).

På pressekonferansen som ble avholdt i
forbindelse med offentliggjøringen av
årsrapporten for 2006 sammenfattet
Knut Kjær grunnlaget for satsningsområdene i fire punkter:
- Viktigheten for avkastningen
- Sannsynligheten for at NBIM kan bidra med endringer
- Mulighet for å identifisere enkeltselskaper, bransjer og jurisdiksjoner
- Potensial for samarbeid med andre
investorer

Samlet sett indikerer dette at Norges
Bank særlig fokuserer på to aspekter
i utvelgelsen av målene for sin eierskapsutøvelse:
For det første skal målene ha relevans i forhold til ambisjonen om å si-
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kre den langsiktige finansielle avkastningen
til fondet.
For det andre vil utvelgelsen
avhenge av hvor stor sannsynlighet
det er for å oppnå konkrete resultater.
Dette vil bero på utsiktene for dialog
med selskaper og myndigheter, mulighetene for å innlede samarbeid
med andre investorer og de tekniske
utfordringene som ligger i å angripe
tematikken (å innhente relevant og etterrettelig informasjon, å identifisere
enkeltselskaper, bransjer og jurisdiksjoner, et cetera).
		

3.2.2. Fokusområder

Ifølge Henrik Syse har corporate governance gruppens arbeid konsentrert
seg om fire områder til nå:
”Så langt har fokuset særlig vært
knyttet til selskapers policy for rapportering om menneskerettigheter
og miljø (…) Fra høsten 2006 har
vi begynt å konsentrere oss spesielt
om spørsmål som har med barns rettigheter og barnearbeid å gjøre, og fra
våren 2007 setter vi også i gang arbeid med enkeltselskaper – basert på
utredningsarbeid som vi allerede har
holdt på med en tid – rundt lobbying
om miljøtemaer, med hovedvekt på
klimaspørsmål. Videre har vi arbeidet
med god selskapsstyring (”good corporate governance”), blant annet med
fokus på investorers rett til å bruke sin
stemmerett, og retten til å nominere
og velge styremedlemmer.”
(Syse, intervju)

Tre av disse områdene inngår også i
strategiplanen for eierskapsutøvelsen
for perioden 2007-2010 (se NBIMs
årsrapport: Temaartikkel 2), som ble
vedtatt av hovedstyret i Norges Bank.
Totalt er det valgt ut seks satsingsområder16. Fire er knyttet til eierskapsrettigheter:
16 NBIM understreker at de også følger opp
andre temaer, som arbeidstakerrettigheter,
menneskerettighetsbrudd, lederavlønninger
og korrupsjon, når de behandles på generalforsamlinger eller er en del av internasjonale
kampanjer som NBIM forholder seg til sammen med andre investorer (NBIMs årsrapport
2006: 70).

• Retten til å stemme
• Retten til å nominere og velge styremedlemmer

• Retten til å handle fritt med sine egne
aksjer

• Retten til åpen og rettferdig informasjon

To satsingsområder omhandler ”fremtidig sosial og miljømessig bærekraft:

• barns rettigheter innenfor verdikjeden

•

til multinasjonale selskaper, særlig relatert til begrensning av barnearbeid
og tiltak for å sikre barns helse;
selskapers agering overfor nasjonale og
overnasjonale myndigheter i spørsmål
relatert til langsiktige miljøforandringer – dette inkluderer bl.a. risikoen for
alvorlig klimaendring, ødeleggelse av
økosystemer og biodiversitet og omfattende og langsiktig ødeleggelse av
vannressurser og tilgang på rent vann”.

(NBIMs årsrapport 2006: 41).

For de sistenevnte satsingsområdene
synes samsvaret med de overordnede
målsettingene for eierskapsutøvelsen
som er gitt i de etiske retningslinjene
å være klar. I forhold til de øvrige fire
punktene, som går på eierskapsrettigheter, kan koblingen virke mindre åpenbar. Begrunnelsen til Norges
Bank er at disse rettighetene er ”nødvendige for å oppnå reell innflytelse
og dialog med selskapene” og at de
slik sett er ”en forutsetning for arbeidet med sosiale og miljørelaterte
spørsmål” (NBIMs årsrapport 2006:
41). Vi vil komme nærmere inn på
dette i del 4.

3.3. Utøvelse av eierskap
Hvilke arbeidsmetoder benytter
Norges Bank i eierskapsutøvelsen?
I årsrapporten for 2006 står det at
”NBIM utøver sitt eierskap gjennom
stemmegivning, selskaps- og myndighetskontakt, nettverksarbeid med
andre investorer og gjennom bidrag
til en bred og offentlig debatt om

god eierskapsutøvelse og eierstyring”
(NBIMs årsrapport 2006: 69).
Dette indikerer at NBIMs eierskapsutøvelse står i forhold til fire
aktørnivåer: Porteføljeselskapene (direkte kontakt og stemmegivning), andre investorer (nettverkssamarbeid),
regulerende myndigheter (kontakt/
lobbyvirksomhet) og offentlige kanaler (bidra til offentlig debatt om eierskapsutøvelse og eierstyring). Hvilket
eller hvilke nivå(er) man arbeider mot
vil variere fra sak til sak. Nedenfor
følger en redegjørelse for NBIMs eierskapsutøvelse med utgangspunkt i
disse nivåene.

3.3.1. Porteføljeselskaper
Arbeidet som skjer i forhold til porteføljeselskapene (altså: de selskapene
som til enhver tid befinner seg i porteføljen) utgjør en sentral del av eierskapsutøvelsen. Dette skjer både gjennom direkte kontakt mellom NBIM og
selskapene og gjennom stemmegivning
ved generalforsamlinger. Ifølge Syse
har man i hovedsak valgt å fokusere på
de 500 største eierandel-ene i porteføljen (Syse, intervju).
I startfasen valgte NBIM å fokusere
på arbeidet som er knyttet til å etablere
systemer i forhold til stemmegivningen. På sikt anses den direkte kontakten med selskapene å være det viktigste
virkemiddelet i eierskapsutøvelsen,
selv om stemmegivning forblir en viktig del av NBIMs arbeid og ofte utgjør
et nødvendig startpunkt for god selskapkontakt. (Syse, intervju).

3.3.1.1. Direkte kontakt
NBIM innledet direkte kontakt med
11 selskaper i 2006. Av disse ble kontakten med tre selskaper beskrevet som
”god”. Den langsiktige målsettingen
til banken er å ha etablert konstruktiv kontakt med 20-30 av selskapene
i porteføljen (Henrik Syse, orienteringsmøte i Norges Bank, 06.03.07). I
løpet av 2007 anslår Syse at man vil ha
tatt kontakt med rundt 50 selskaper.
Mellom 20 og 25 % vil skje i samarbeid med andre fond (Syse, intervju).
NBIM har til nå ikke villet offentliggjøre hvilke selskaper de har
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Figur 3: NBIMs deltakelse på generalforsamlinger 2004-2006
2004 inkluderer både NBIM og eksterne
forvaltere. 2003 er utelatt fra tabellen
fordi eierskapsutøvelse ikke var en del av
Norges Banks mandat før 2004.

vært i kontakt med og hvilke saker
man har tatt opp. Årsaken til at man
har villet begrense innsynet i forhold
til denne siden av forvaltningen, er en
antakelse om at man vil oppnå bedre
resultater i den direkte selskapskontakten gjennom diskresjon. Banken
har imidlertid varslet at den vil gi en
generell orientering om selskapskontakten etter hvert som det blir mer å
rapportere om (Gjedrem, pressekonferanse for NBIMs årsrapport 2006),
og Syse bekrefter at årsrapporten for
2007 vil inneholde mer informasjon
om den direkte kontakten mellom
NBIM og selskapene (Syse, intervju).
Hvor detaljert denne rapporteringen vil være, er fremdeles uavklart,
men ifølge Syse ”vil det være åpenhet
om hvor mange vi har snakket med,
hva vi har snakket om og hva vi har
oppnådd” (Syse, orienteringsmøte i
Norges Bank, 06.03.07).

3.3.1.2. Generalforsamlinger
SpU har investeringer i nærmere 3400
selskaper. Ambisjonsnivået for den direkte selskapskontakten står dermed
for under én prosent av selskapene som
befinner seg i porteføljen. I forhold til
de fleste selskapene i porteføljen vil
derfor generalforsamlingene være den
viktigste arenaen for eierskapsutøvelse.

Stemmegivning

Figur 4: NBIMs stemmegivning i antall
saker 2004-2006
2004 inkluderer både NBIM og eksterne
forvaltere. 2003 er utelatt fra tabellen
fordi eierskapsutøvelse ikke var en del av
Norges Banks mandat før 2004.
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NBIM begynte å stemme på generalforsamlinger i 2003. De eksterne forvalterne har imidlertid utøvet stemmerett for midlene de har forvaltet
for Petroleumsfondet siden 1999
(NBIMs årsrapport 2004). Fra og
med 2005 har NBIM utøvet stemmerett for hele SpUs aksjeportefølje
(altså både for den interne og den
eksterne forvaltningen).
I 2006 deltok NBIM på 2928 generalforsamlinger -– 79 % av møtene
det var mulig å stemme på. Totalt
stemte banken i 26826 saker. Dette er
en opptrapping fra 2005, hvor NBIM
deltok på 2705 generalforsamlinger
(78% av møtene det var mulig å delta
på) og stemte i 20307 saker. I 2004
stemte NBIM på 132 generalforsamlinger i 1541 saker. Samme år stemte

eksterne forvaltere på 584 generalforsamlinger i 8179 saker (NBIMs
årsrapport 2004-2006).
I hver sak som er oppe til votering
kan det stemmes for, imot eller avholdende (i visse tilfeller kun for eller
avholdende). Vektingen av stemmene
avhenger av eierandelen man har
i selskapet. I gjennomsnitt var
NBIMs stemmerett 0,391 % (Kjær,
pressekonferanse for NBIMs årsrapport 2006)17.
Stemmegivningen skjer vanligvis
enten elektronisk eller ved at man gir
en representant som møter på generalforsamlingen fullmakt til å stemme på
NBIMs vegne (såkalt ”proxy” stemmegivning). Hvordan representanten
skal stemme i de enkelte sakene, er
avklart på forhånd. Prinsippene for
NBIMs stemmegivning er ikke offentlige, men bankens retningslinjer er
i stor grad sammenfallende med ISS’
(International Shareholder Services)
prinsipper for stemmegivning, verdens
største leverandør av informasjon og
tjenester i forhold til corporate governance-spørsmål. I tillegg til dette gjør
NBIM selvstendige vurderinger på
bakgrunn av egen research i forhold
til saker man anser som særlig viktige.
Dette gjelder spesielt spørsmål som
sorterer under de nevnte satsningsområdene (se kap. 3.2.) (Syse, intervju og
Cappelen, intervju).
Nærmere 55 % av voteringene omhandlet styrerelaterte saker; som valg
av styremedlemmer og styrets struktur. Rundt 20 % gikk på rutinemessige sider ved virksomheten, som
vedtektsendringer, godkjennelse av
regnskap, årsrapport, utbytte og revisorhonorarer, 10 % av voteringene var
knyttet til bonuser og avlønning, 8 %
var relatert til kapitalisering (aksjeutvidelse), 4 % omhandlet reorganisering,
som godkjenning av oppkjøp og sammenslåinger, 3 % var aksjonærforslag og
17 De fleste selskaper praktiserer prinsippet om ”one share – one vote”, slik at stemmevektingen avhenger av hvor stor aksjepost
man besitter. I andre selskaper er aksjene
inndelt i klasser, vanligvis A- og B-aksjer, med
ulike eierrettigheter knyttet til seg.
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1 % gikk på mekanismer mot oppkjøp.
(NBIMs årsrapport 2006: 43-45).

Aksjonærforslag og votering
imot ledelsen
I forhold til eierskapsutøvelse er det to
sider ved stemmegivningen som har
spesiell relevans: Hvor mange ganger
man stemte imot selskapets ledelse og
hvor mange ganger man stemte for
aksjonærforslag, som normalt sett er
forslag som ikke har støtte fra ledelsen,
i og med at den ikke har lagt dem frem
til votering selv. Et siste viktig moment er hvor mange ganger man selv
har fremmet forslag som aksjonær. Så
langt har ikke Norges Bank fremmet
egne forslag, men ifølge Syse er det
”overveiende sannsynlig at dette vil
skje i løpet av den kommende fireårsperioden” (Henrik Syse, orienteringsmøte i Norges Bank, 06.03.07).
NBIM stemte imot ledelsens forslag
i 2164 saker i 2006, hvilket tilsvarer 8
% av antallet saker som var oppe til votering. Over 40 % av disse sakene var
styrerelaterte og nærmere 25 % gikk
på avlønning.
I 2006 støttet NBIM 52 % av aksjonærforslagene som var oppe til votering – en økning på 9 % i forhold
til 2005 (NBIMs årsrapport 2006:
46). Selv om hovedvekten av aksjonærforslagene omhandler spørsmål
knyttet til rapportering og opsjonsavtaler / lederlønninger, kommer saker som har med sosiale og miljømessige spørsmål å gjøre som oftest opp
gjennom aksjonærforslag. Syse anslår
at rundt 20 % av aksjonærforslagene
går på saker relatert til etikk og miljø
(Syse, intervju). 80-90 % av aksjonærforslagene oppnår ikke flertallsstøtte.
Dessuten har slike forslag ofte bare
rådgivende status. Dette er blant annet tilfelle i USA hvor aksjonærforslag
forekommer hyppigst. Like fullt kan
det å fremme aksjonærforslag være
med på å igangsette konkrete prosesser i selskapene, uavhengig av om
de oppnår flertallsstøtte.
I årsrapporten for 2006 kommer
det ikke klart frem hvilke aksjonærforslag banken har stemt for og hvilke

de har stemt imot ved de ulike generalforsamlingene. Banken har imidlertid signalisert at den planlegger å
offentliggjøre alt stemmegivningsmaterialet fra generalforsamlingene
som ble avholdt i 2007 (Gjedrem,
pressekonferanse NBIMs årsrapport
2006). Dette vil sannsynligvis skje i
forbindelse med årsrapporten 2007
(i slutten av februar 2008). Hvordan
man skal rapportere om stemmegivningen, er fremdeles ikke avklart.
I årsrapporten for 2006 blir det
listet opp 20 typer aksjonærforslag
som NBIM hadde støttet i 2006. 13
av disse gikk på eierskapsstyring. De
øvrige 7 var direkte relatert til etikk og
miljø. Sistnevnte var ”aksjonærforslag
som krevde

3.3.2. Andre investorer
Som minoritetsaksjonær vil NBIM
ofte være avhengig av å samarbeide
med andre investorer for å kunne legge
tilstrekkelig press på selskapene. Delvis skjer dette gjennom store, formelle
nettverk, som The International Corporate Governance Network (ICGN),
delvis skjer det gjennom samarbeid
med andre enkeltinvestorer (først og
fremst andre pensjonsfond).

• at selskaper utarbeider etiske retnings-

•

•

•

•

•
•

linjer knyttet til menneskerettigheter
og rapporterer om etterlevelsen av
disse, særlig for virksomhet i land der
menneskerettigheter tradisjonelt ikke
blir respektert.
at selskaper rapporterer om bærekraft
og selskapets innvirkning på økonomi, samfunn og miljø (”triple-bottomline”)
at det rapporteres om selskapers retningslinjer for like rettigheter for arbeidstakerne og hvilke tiltak selskapet
har iverksatt for å sikre likebehandling
at selskaper innen petroleumssektoren
rapporterer om virksomhetens følger
for økosystemet i konkrete geografiske områder
at selskaper innen petroleumssektoren rapporterer om hvordan de vil
forberede seg på og tilpasse seg eventuelle endringer i reguleringer knyttet
til klimaendringer, og hvilken effekt
dette vil ha på deres konkurransesituasjon
at selskaper offentliggjør støtte til
politiske partier
at selskaper offentliggjør eller innfører
retningslinjer basert på internasjonalt
anerkjente standarder for arbeidsforhold ved utenlandske underleverandører, og at det blir gjennomført
kontroller og rapportering av forholdene”
(NBIMs årsrapport 2006: 48).

Sentralbanksjef Svein Gjedrem
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I årsrapporten for 2006 trekker
NBIM frem to konkrete nettverk man
har deltatt i:

• ICGN, ”et verdensomspennende

nettverk for investorer og tjenesteleverandører innen eierskapsutøvelse og selskapsstyring” (NBIMs
årsrapport 2006: 43), som primært
arbeider mot nasjonale og overnasjonale myndigheter og andre nøkkelaktører i markedet. Samlet sett
forvalter medlemmene i ICGN 10
000 milliarder dollar.
• Council of Institutional Investors
(CII), et forum for institusjonelle
aksjeeiere i USA som arbeider for
å bedre premissene for eierstyring.

- En kartlegging av Norges Banks eierskapsutøvelse for Statens pensjonsfond – Utland.
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I tillegg nevnes det at man har tilsluttet seg investoroppropet knyttet
til EITI (Extractive Industries Transparency Initiative), som søker å
bekjempe korrupsjon, og at man har
deltatt i utarbeidelsen - og vært blant
de første underskiverne - av FNs ”Principles for Responsible Investments”
(PRI), som søker å styrke fokuset på
at ”naturmiljø, sosiale forhold og selskapsstyring kan innvirke på fondets
avkastning” blant investorer og forvaltere (NBIMs årsrapport 2006: 43).
Ifølge Syse ble det i 2006 innledet
konkrete samtaler med andre europeiske og amerikanske pensjonsfond
med sikte på å starte prosesser mot
enkeltselskaper. Fordi disse prosessene ennå ikke er avsluttede, vil ikke
NBIM oppgi hvem disse er eller
hvilke prosesser det dreier seg om. Et
unntak er samarbeidet man hadde
med tre av Europas største pensjons-

© Norges Bank
fond, britiske Hermes og nederlandske
ABP og PGGM, om en samlet innsats
i forhold til det amerikanske kredittilsynet (SEC) for å gi aksjonærene
adgang til styrevalg i USA (Financial
Times, 22.01.2007: 1)18 .
18 ”I de fleste selskaper i USA kan det bare
stemmes for eller avholdende på kandidater
som stiller til styrevalg, ikke imot. Dette innebærer at man i teorien kan stemmes inn i
styret med kun én ja-stemme. I fjor innførte
over 180 børsnoterte selskaper nye regler for
valg av styremedlemmer som krever at de må
oppnå minst 50 % ja-stemmer for å bli valgt”
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Det er styret som utgjør aksjonærenes
viktigste kontaktpunkt mot selskapets virksomhet. Aksjonærenes medvirkning til nominasjon og valg av
styremedlemmer er derfor et fundamentalt spørsmål i eierskapsarbeidet,
og det er særlig aktuelt i mange børsnoterte selskaper i USA der styreleder
og administrerende direktør ofte er
samme person.

3.3.3. Regulerende myndigheter
Ikke alle typer problemstillinger
knyttet til eierskapsutøvelse lar seg løse
gjennom kontakten med porteføljeselskapene. Dersom de angår strukturelle trekk ved de markedene selskapene
inngår i, vil det ofte kunne være mer
hensiktsmessig å arbeide i forhold til
regulerende myndigheter. Et eksempel
er NBIM, Hermes, ABP og PGGMs
fremstøt i forhold til amerikanske
myndigheter med krav om å styrke
aksjonærenes adgang til styrevalg i
USA. Som oftest
skjer dette arbeidet
gjennom større
formelle nettverk,
som ICGN, eller
i samarbeid med
andre enkeltinvestorer.
Med unntak
av dialogen med
det amerikanske
kredittilsynet, vet
vi lite om NBIMs
konkrete kontakt
med regulerende
myndigheter.
I
årsrapporten for
2006 skriver banken at man ”i løpet
av 2006 ga innspill til høringer og
lignende for å bidra til at myndighetsorganer, børser og andre regulerende
myndigheter utvikler og overvåker
regelverk som best mulig sikrer ivaretakelse av eierrettigheter i samsvar med Norges Banks prinsipper”
(NBIMs årsrapport 2006: 43).

(Syse 2007).

3.3.4. Offentlige kanaler
Et av kravene de etiske retningslinjene
stiller til Norges Banks er å utvikle
interne retningslinjer for hvordan de
generelle prinsippene Stortinget har
vedtatt integreres i eierskapsutøvelsen. De interne retningslinjene ble
offentliggjort i 2005 i dokumentet
”Prinsipper for eierskapsutøvelse og
ivaretakelse av finansielle verdier”19.
Arbeidet med å gjøre disse prinsippene kjent for porteføljeselskapene,
andre investorer og øvrige aktører med
interesse for bankens eierskapsutøvelse, har vært en prioritert oppgave i
både 2005 og 2006. Dette har skjedd
gjennom å forfatte tidsskriftartikler
og kronikker, foredragsaktivitet, samt
deltakelse på seminarer og konferanser
(NBIMs årsrapport for 2006: 41).

3.4. Resultater
Ifølge Syse har de viktigste resultatene
fra eierskapsutøvelsen skjedd der selskaper har fulgt opp stemmegivningen fra generalforsamlingene: – Dette
gjelder særlig åpnere rapportering om
sosiale og miljømessige spørsmål, samt
spørsmål om stemmeregler og investorers innflytelse på selskapsstyringen. Den største enkeltseieren er nok
det stadig økende antallet selskaper i
USA som har åpnet for bedre adgang
til å bestemme hvem som sitter i selskapenes styrer. Det er riktignok ikke
bare vår seier – vi har vært én av mange
– men saken viser at aksjonærer har
gjennomslag (Syse, intervju).
I forhold til den direkte selskapskontakten har resultatene så langt
vært varierende:
– Det er betydelig forskjell mellom selskapene når det gjelder hvor
villige de er til å inngå i dialog. Noen
steder får vi gode, konsise svar, og det
fremvises virkelig vilje til utveksling av
synspunkter. Andre steder prøver man
å unngå investorers henvendelser. Det
sistnevnte er nok vår største hindring
i den faktiske dialogen, understreker
Syse (Syse, intervju).
19 Disse prinsippene vil bli revidert og oppdatert i 2007 (NBIMs årsrapport 2006: 41).

- En kartlegging av Norges Banks eierskapsutøvelse for Statens pensjonsfond – Utland.

I tillegg til dette fremholder han at
NBIM har klart å markere seg som
en aktiv aktør innen eierskapsutøvelse
– både i forhold til andre investorer,
selskaper og offentligheten, blant
annet gjennom internasjonal presseoppmerksomhet og forespørsler
om å snakke på konferanser og i andre
fora. – Utover det er det for tidlig å
snakke om konkrete resultater, siden
det gjerne tar mange år før man kan
avlese tydelige endringer i selskapers
oppførsel som følge av aktivt eierskap,
hevder Syse: – Vi er nå inne i den første
perioden der aktivt eierskap er integrert i Norges Banks fire-års-strategi.
Det er en naturlig ambisjon at vi innen
utgangen av den perioden skal ha sett
konkrete resultater, i form av endringer i selskapene og i markedene, som
følge av vårt engasjement, sammen
med andres. Slik det ser ut nå, våren
2007, klarer vi å få tunge aktører i tale
innenfor flere av våre satsningsområder. Når vi legger det sammen med
offentliggjøringen av stemmegivningen for 2007 i forbindelse med neste
årsrapportering, vet jeg at vi gradvis
kommer til å kunne vise til stadig flere
resultater av arbeidet (Syse, intervju).

3.5. Rapportering
Som tidligere nevnt har Finansdepartementet pålagt Norges Bank å
rapportere om eierskapsutøvelsen i
årsrapporten. Under følger en oversikt over hvordan Norges Bank har
rapportert om de ulike sider ved eierskapsutøvelsen (tidspunkt i parantes):
NBIM har offentliggjort:

• Hvilke prinsipper som ligger til
grunn for eierskapsutøvelse (2005).

• Hvilke satsningsområder NBIM

vil ha for perioden 2007-2010
(årsrapport 2006).
• Hvor mange generalforsamlinger
man har stemt på, og i hvor mange
saker man har stemt (årsrapport
2004-2006).
• Hvor mange ganger man har stemt
imot selskapets ledelse (årsrapport
2004-2006).

• Hvor mange ganger man har stemt

at man i de fleste tilfeller vil redegjøre
for konkrete saker som er tatt opp
med regulerende myndigheter (Syse,
intervju).

for aksjonærforslag (årsrapport
2004-2006).
• Eksempler på saker man har støttet
på generalforsamlinger i 2006 som
angår spørsmål knyttet til eier- 4. Evaluering av Norges Banks
skapsstyring, etikk og miljø (årsap- eierskapsutøvelse
port 2005-2006).
• Ett konkret tilfelle av samarbeid Hvor godt har Norges Bank forvaltet
med andre fondsforvaltere (sa- oppgaven som eierskapsutøver? For
marbeidet med Hermes, ABP og å kunne besvare dette spørsmålet
PGGM om et felles utspill til det må vi starte med å konkretisere en
amerikanske kredittilsynet om å målestokk:
styrke aksjonærenes rettigheter i
Norges Bank utøver eierskap på
forhold til valg av styremedlem- oppdrag fra Finansdepartementet.
mer) (årsrapport 2006).
Bankens oppgave er således å forvalte
• Ett
konkret
tilfelle av diaHvor godt har Norges Bank forvaltet
log med regulerende mynoppgaven som eierskapsutøver?
digheter
(se
over).
eierrettighetene i tråd med oppdragsNBIM har sagt at de vil komme til å giverens ønsker. For å avklare hva
offentliggjøre:
disse ønskene består i, må man skille
mellom to nivåer: På den ene siden er
• Stemmegivningsmaterialet
fra det de formelle instruksene Finansgeneralforsamlinger (årsrapport departementet har gitt gjennom de
2007).
etiske retningslinjene. På den andre
• Informasjon om selskapskontakt siden er det de uformelle instruksene
på et generelt plan (i betydningen Finansdepartementet gir til banken
”hvor mange vi har snakket med, gjennom å signalisere hvilke etiske
hva vi har snakket om og hva vi har ambisjoner man har for SpU.
oppnådd”) (årsrapport 2007).
De formelle instruksene til Norges
Bank har vi presentert i kapittel 2.2.2.
NBIM har sagt at de ikke vil komme For argumentet videre er det særlig ett
til å offentliggjøre:
aspekt som vil stå sentralt: I grunnlaget for de etiske retningslinjene
• Informasjon om den direkte kon- presiseres det at ”finansformuen må
takten man har hatt med konkrete forvaltes slik at den gir god avkastning
selskaper (annet enn unntaksvis).
på lang sikt, noe som er avhengig av
en bærekraftig utvikling i økonomisk,
NBIM har ikke avklart i detalj om økologisk og sosial forstand. Fondets
(eller hvordan) de vil komme til å of- finansielle interesser skal styrkes ved at
fentliggjøre:
eierposisjoner fondet har, brukes for å
fremme en slik bærekraftig utvikling”
• Informasjon om samarbeid med (se vedlegg 1).
andre fondsforvaltere.
De uformelle instruksene bygger på
Informasjon
om
dialog
med
regude
signalene finansminister Halvor•
lerende myndigheter.
sen ga fra talerstolen på Polyteknisk
Forening: Perspektivet for fondet går
Syse understreker imidlertid at NBIM ”hundrevis av år fremover”. For å sikkommer til å gi løpende orienteringer re fondets langsiktige avkastning må
i årsrapportene om hvordan man ar- man arbeide for en ”økonomisk, økobeider på begge disse områdene, og logisk og sosialt bærekraftig utvikling”.

- En kartlegging av Norges Banks eierskapsutøvelse for Statens pensjonsfond – Utland.
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Vi skal ”bruke de pengene vi har til å
påvirke verden i best mulig retning”
og ”ha høyere etiske standarder enn
andre fond”.
Med bakgrunn i denne målestokken vil vi strukturere evalueringen av
Norges Banks eierskapsutøvelse rundt
tre hovedspørsmål:

• Hvordan

harmonerer Norges
Banks eierskapsutøvelse med de
formelle og uformelle instruksene
fra Finansdepartementet vi har
skissert over? Fokuserer man på
rett tematikk? Benytter man adekvate virkemidler? (4.1)
• Har Norges Banks satsing på eierskapsutøvelse vært tilstrekkelig i
forhold til å imøtekomme Finansdepartementets målsettinger? Bør
man fokusere enda sterkere på å
styrke denne siden av forvaltningen? Bør man vurdere å innføre
andre virkemidler i tillegg til eierskapsutøvelse for å styrke SpUs
etiske profil? (4.2)
• Gir Norges Banks rapportering om
eierskapsutøvelsen grobunn for ”en
høylytt offentlig debatt”? (4.3)

4.1. Forvaltning for fremtiden?
Hvordan forholder målestokken vi
har skissert over med perspektivet
Norges Bank har på sin egen rolle som
forvalter? Knut Kjær beskrev bankens
mandat på følgende måte til Dagens
Næringsliv: – Det er ofte ingen mot-

til den økonomiske avkastningen veie
tyngst. Hvis Kjærs beskrivelse representerer Norges Banks syn på hvordan avkastning og etikk skal vektes i
forhold til hverandre, er det en fundamental forskjell
mellom det vi oppfatter som grunnlaget for de etiske
retningslinjene og
forvalterinstansens
tolkning. Målestokken vi mener ligger
til grunn for forvaltningen av SpU bygger på et langsiktig
perspektiv på ”god
avkastning” (i betydningen ”hundrevis av år fremover”)
som
forutsetter
en bærekraftig utvikling i økonomisk,
økologisk og sosial
forstand. I dette
perspektivet vil ikke
etikken ”alltid være 1 milliard kroner
det nest viktigste”.
Snarere tvert om.
Denne evalueringen vil ta utgangspunkt i at Norges Banks rolle som
forvalter ses i sammenheng med den
målestokken vi har definert på bakgrunn av de formelle og uformelle
instruksene fra Finansdepartementet,
og ikke Kjærs tolkning av mandatet.

4.1.1. Om Norges Banks mandat

Brundtlandkommisjonens
definisjon på en bærekraftig
utvikling, som ligger til
Perspektivet for fondet går ”hungrunn for Graverutvaldrevis av år fremover”.
gets forståelse av begrepet
(og dermed også de etiske
retningslinjene), er at den
setning mellom god etikk og god skal ”ivareta den nålevende generaavkastning. For langsiktige investorer sjonens behov, uten å ødelegge muer det snarere tvert imot. Men slik vårt lighetene for kommende generasjoner
mandat er, vil etikken alltid være det til å tilfredsstille sine behov” (NOU
nest viktigste. Kravet om god avkast- 2003:22: 15). Hvordan skal dette
ning kommer først” (Knut Kjær, sitert hensynet, som altså har status som et
i Dagens Næringsliv 2007: 39).
”grunnlag” for de etiske retningslinUnderforstått: I de tilfellene hvor jene, ivaretas gjennom virkemidlene
økonomisk avkastning og etikk står i som definerer rammene for SpUs
et konkurranseforhold, vil hensynet etiske arbeid?
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Selv om uttrekk på bakgrunn av sosiale og miljømessige årsaker20 både
kan skape ringvirkninger i markedet
og ha en viktig signaleffekt i forhold
til andre selskaper, vil virkemiddelet

© Norges Bank

primært rette seg mot ”verstinger” i
porteføljen. Målsettingen om å skape
en bærekraftig utvikling står i forhold
til bredden i SpUs etiske innsats, og må
derfor primært ivaretas gjennom eierskapsutøvelse. Men hvor godt samsvarer dette med det fokuset NBIM har
hatt for eierskapsutøvelsen så langt?
I et debattinnlegg i Dagens Næringsliv den 2. mars 2006 hevdet lederen for
Graverutvalget, Hans Petter Graver, at
Norges Bank hadde tolket sitt mandat
skjevt i betydningen at man fokuserte
for sterkt på corporate governance og
for lite på etikk. Graver utdyper dette
slik:

20 Så langt har 5 selskaper blitt trukket ut
av porteføljen av sosiale og miljømessige hensyn: Kerr-McGee (31.mai 2005), som følge
av oljeleting på sokkelen utenfor Vest-Sahara,
Wal-Mart Stores Inc., USA og Wal-Mart
Stores Inc., Mexico (31.mai 2006), for brudd
på menneske- og arbeidsrettigheter, Freeport
McMoRan (31.mai 2006), for alvorlige skader
på miljøet og DRD gold Limited (11. april
2007), for alvorlige skader på miljøet.

- En kartlegging av Norges Banks eierskapsutøvelse for Statens pensjonsfond – Utland.

– Norges Bank prioriterte veldig
tydelig at de ville utvikle det de allerede
var i gang med: Eierskap i betydningen
corporate governance og forholdet
mellom aksjonærer og selskapsledelse.
Etikken kom i annen rekke. Dette er
en prioritering som kan diskuteres.
Etter at retningslinjene var på plass
burde man kanskje startet med etikken og ikke corporate governance. Selv
om Norges Bank argumenterer med at
de må etablere premissene for en aktiv eierskapsprofil før de kan begynne
å fokusere på de etiske oppgavene, er
dette noe som kan utvikles parallelt.
Det er et spørsmål om ressursbruk.
(Graver, intervju).

Her reiser Graver to viktige problemstillinger:

• Har Norges Bank skjevtolket
mandatet ved å fokusere for mye
på eierskapsrettigheter og for lite
på etikk?
• Har ressursbruken til banken vært
mangelfull i forhold til å kunne
møte bredden i eierskapsarbeidet?

Vi vil starte med å drøfte Gravers
første innvending og komme tilbake
til spørsmålet om ressursbruk i 4.2.
Så langt har NBIM valgt å fokusere
mye av innsatsen i eierskapsutøvelsen
på eierskapsspørsmål. For den kommende fireårsperioden er fire av seks
satsningsområder direkte relatert
til eierskapsrettigheter og selskapsstyring. En viktig begrunnelse for
at man har valgt å fokusere på eierskapsrettigheter har vært at de utgjør
premisset for at man skal kunne vinne
frem på andre områder gjennom eierskaps-utøvelse: – Det å få gjennomslag i rene corporate governance-saker
er en forutsetning for vår innflytelse
(Syse, intervju).
Har Norges Bank fokusert for mye
på å styrke eierskapsrettigheter og for
lite på andre etiske spørsmål, og kan
man – av den grunn – hevde at banken har skjevtolket mandatet slik det er
definert i retningslinjene?
Hvis vi tar utgangspunkt i retningslinjene (se 2.2.2.) synes det klart at

Norges Bank er gitt stor autonomi
i forhold til hva eierskapsutøvelsen
skal fokusere på. Forskriftene stiller
to krav: At Norges Bank utarbeider
interne retningslinjer for eierskapsutøvelse og at man redegjør for eierskapsutøvelsen i årsrapporten. Men
de gir ingen klare føringer for hvordan
hensynet til eierskapsrettigheter skal
vektes i forhold til fokuset på andre
etiske områder.
Alexander Cappelen, som både satt
i Graverutvalget og nå er engasjert i
Norges Banks eierskapsgruppe, påpeker at dette tolkningsrommet var intendert:
– Rapporten var mye mindre spesifikk i forhold til aktivt eierskap enn
de andre virkemidlene. I stor grad er
dette overlatt til Norges Bank. Man
har noen retningslinjer, som at eierskapsutøvelsen skal skje i pakt med
OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og god selskapsstyring
og FNs Global Compact, men alle var
klar over at disse var vage. De var mer
å betrakte som ledestjerner
(Cappelen, intervju).

råder som omhandler ”fremtidig sosial
og miljømessig bærekraft:

• barns rettigheter innenfor verdi-

kjeden til multinasjonale selskaper,
særlig relatert til begrensning av
barnearbeid og tiltak for å sikre
barns helse;
• selskapers agering overfor nasjonale og overnasjonale myndigheter i spørsmål relatert til langsiktige miljøforandringer – dette
inkluderer bl.a. risikoen for alvorlig klimaendring, ødeleggelse av
økosystemer og biodiversitet og
omfattende og langsiktig ødeleggelse av vannressurser og tilgang på
rent vann.”
(NBIMs årsrapport 2006: 41).

Begge disse satsingsområdene er etter vårt syn både viktige og i tråd med
det vi forstår som eierskapsutøvelsens
hovedmålsetting. Men kunne man ha
gjort mer, og i tilfelle hva?
I denne sammenheng vil vi rette
spesielt fokus på økologisk bærekraft.
Det er flere grunner til dette:
For det første vil det å overlevere
en velfylt konto til kommende generasjoner ha liten verdi i en verden som

Fordi retningslinjene ikke gir noen klar
instruks til Norges Bank
om hvordan eierskaps...slik vårt mandat er, vil etikken
utøvelsen skal forvaltes,
er det neppe grunnlag
alltid være det nest viktigste.
for å si at Norges Banks
eierskapsutøvelse ikke
Kravet om god avkastning kommer
har skjedd i samsvar
først”
		
med mandatet. Men det
–Knut Kjær
er viktig å understreke at
banken kunne ha valgt
å fokusere mer på spørsmål knyttet til preges av økologisk kollaps. For at de
etikk og miljø og mindre på eierskaps- oppsparte fondsmidlene skal ha den
styring, og fremdeles ha vært innenfor funksjonen de er tiltenkt, bør arbeidet
mandatet nettopp fordi retningslin- med å skape et marked som er mer
jene gir stort tolkningsrom. Det prin- økologisk bærekraftig ha høy prioritet.
sipielle innholdet i Gravers kritikk om
For det andre anser vi at klimatrusat banken har fokusert for tungt på selen har en særlig viktig rolle i forhold
eierskapsspørsmål og for lite på etikk til å skape en bærekraftig utvikling.
kan derfor fremdeles være gyldig.
Høsten 2006 utkom Sternrapporten,
et 600 sider langt dokument som
4.1.2. Økologisk bærekraft
omhandlet de økonomiske kostnadene knyttet til global oppvarming. På
For den kommende fireårsperioden oppdrag av den britiske regjeringen
har NBIM plukket ut to satsingsom- hadde den anerkjente økonomen Sir
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Nicholas Stern, tidligere sjefsøkonom
i Verdensbanken, ledet arbeidet med
å tallfeste de økonomiske kostnadene
som er knyttet til klimaforandringer.
Rapporten konkluderer med at det
finnes ”overveldende vitenskapelige
bevis” for at global oppvarming finner
sted, og at dette vil ha store konsekvenser for både våre livsbetingelser
og situasjonen i verdensøkonomien:

sjonen i verden. For en langsiktig
investor med en bredt sammensatt
portefølje som SpU, vil avkastningen i stor grad følge konjunkturene i
markedet. Slik sett har SpU alt å tape
på ikke å tillegge kampen mot klimaforandringene høy prioritet.
For det tredje er det en viktig
grunntanke ved de etiske retningslinjene at SpU skal forvaltes i overensstemmelse med
nordmenns etiske
oppfatninger.
”Siden vi ikke
bare forvalter fondet på vegne av
oss selv, men også
på vegne av fremtidige generasjoner av nordmenn,
vil vi dessuten
måtte forholde
oss til hvordan
vi tror våre etterkommere hadde
ønsket at fondet ble forvaltet”
(Cappelen 2004:
CO 2 forurensing i USA. Shell Martinez i California
80). Med utgangspunkt i Sternrapportens dystre
Climate change will affect the basic fremtidsscenario er det grunn til å
elements of life for people around the anta at fremtidige generasjoner av norworld – access to water, food produc- dmenn vil tillegge økologisk bærekraft
tion, health, and the environment. enda større verdi enn vi gjør i dag.
Hundreds of millions of people could
For det fjerde mener vi at SpU
suffer hunger, water shortages and har en særlig forpliktelse i forhold
coastal flooding as the world warms.
til å styrke satsingen på miljø i kraft
Using the results from formal econo- av at fondet i hovedsak stammer fra
mic models, the Review estimates that inntekter fra olje- og gassutvinning.
if we don’t act, the overall costs and Våre inntekter har en økologisk kostrisks of climate change will be equiva- nad som rammer globalt. Vi selger et
lent to losing at least 5 % of global GDP produkt som frigjør klimagasser, og
each year, now and forever. If a wider bærer dermed et særskilt moralsk anrange of risks and impacts is taken into svar for de klimaendringene bruken
account, the estimates of damage could av fossilt brennstoff skaper. Hvis vi i
rise to 20% of GDP and more.
tillegg investerer i virksomheter som
(Stern 2006: vi). bidrar til ytterligere miljøødeleggelser,
vil det økologiske fotavtrykket knyttet
Dersom Sternrapportens prognoser til SpU være enda mer omfattende.
om et årlig fall på 5-20 % av den globale BNP som følge av fremtidige Det sier seg selv at SpU ikke kan redde
klimaforandringer stemmer, er det verden fra økologisk kollaps alene.
innlysende at dette vil få katastro- Fondet er én aktør blant mange, og
fale følger for den økonomiske situa- spørsmålet vi må stille er hva SpU kan
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og bør gjøre for å bidra til å bremse klimaforandringene. SpU er en finansformue, og Norges Banks oppgave er å sikre fondets langsiktige avkastning, ikke
å være en miljøorganisasjon. Valget av
satsningsområder som kan bidra til å
styrke arbeidet mot klimaforandringer
er således betinget av et de ikke bryter
med, og ideelt sett trekker i samme retning som, det overordnede målet om å
sikre fondets finansielle interesser.
For den kommende fireårsperioden har NBIM valgt å fokusere på
selskapers lobbyvirksomhet mot det
politiske etablissementet for å motarbeide klimatiltak. Dette bunner i en
forståelse av at kampen mot klimaforandringer i hovedsak vil skje gjennom de reguleringer og vedtekter som
fattes på myndighetsnivå:
Hvert enkelt porteføljeselskaps utslipp
av karbondioksid (CO2) og andre
klimagasser er som oftest verken ulovlige eller umoralske i seg selv. Det er
den totale mengden som er problemet.
Det er dessuten lite realistisk at selskaper som produserer CO2 og andre
klimagasser, vil redusere sine utslipp
dersom det ikke finnes lovfestede reguleringer som gjelder både en selv og ens
konkurrenter. Riktignok vil selskaper
på eget initiativ, av økonomiske grunner, kunne redusere klimagassutslipp
for å bedre sin profil og tillit, eller for
å være bedre rustet overfor offentlige
reguleringer som likevel vil komme.
Initiativer for å styrke slike insentiver
vil NBIM i mange tilfeller støtte (…)
Det er likevel politiske initiativer og
markedsreguleringer – nasjonalt og internasjonalt – som vil være avgjørende
i kampen mot klimaforandringer
(NBIMs årsrapport 2006: 72-3).

Selv om NBIM tar høyde for at selskaper også kan igangsette klimatiltak
på eget initiativ, anser man at den
avgjørende kampen mot klimaforandringene vil skje på det politiske plan.
Det siste har NBIM sannsynligvis
rett i; for å løse klimaproblemet kreves
det gjennomgripende endringer av
både samfunnsstrukturer og økonomiske rammebetingelser. Slike gjen-
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nomgripende endringer er det kun
mulig å skape i nasjonale og internasjonale politiske fora. Å fokusere på selskapenes lobbyvirksomhet i forhold
til regulerende myndigheter er derfor
et svært viktig arbeid som bør tillegges
høy prioritet. Men dette innebærer
ikke at kampen mot klimaforandringene kun skjer på det politiske plan.
Både næringsliv og enkeltselskaper er
en del av problemet, og må også være
en del av løsningen.
En av de største utfordringene i
forhold til klimaendringer, er at ansvaret utvannes fordi enkeltaktørenes
bidrag til helhetseffekten er vag. Å
skape økt bevissthet om selskapenes
delaktighet i klimaendringene er derfor svært viktig. Dette kan både bidra
til å skape incentiver for å bedre egen
miljøprofil i selskapene og til å påvirke
politiske myndigheter til å introdusere
rammebetingelser som fremmer utvikling av klimavennlig produksjon og
klimavennlige produkter.
Å skaffe tilveie informasjon om
enkeltselskapenes delaktighet i klimaforandringene kan både skje gjennom
den direkte kontakten man har med
selskapene og gjennom samarbeid
med andre investorer og fondsforvaltere. Et eksempel på dette er The
Carbon Disclosure Project (CDP),
en kollektivt initiert anmodning fra
institusjonelle investorer til store selskaper om å rapportere om egne utslipp av drivhusgasser. Mer enn 1000
store selskaper rapporterer i dag om
utslippene sine til CDP.
NBIM har så langt valgt ikke å
slutte seg til CDP. 01. februar 2007
ble oppropet (CDP5) sendt ut til mer
enn 2400 selskaper. Det sto 284 institusjonelle forvaltere bak initiativet
med en samlet forvaltningskapital på
41 billioner dollar (altså rundt 140
ganger størrelsen av SpU)21, deriblant
Hermes, ABP, PGGM, CalPERS, de
svenske pensjonsfondene Första og
Tredje AP-fonden, det franske pensjonsfondet Caisse des Dépôts, og en
rekke norske forvaltere, som Store21 http://www.cdproject.net/ (informasjon
hentet 12.04.2007).

brand, KLP, Terra forsikring, Vital
forsikring og DnB NOR.
Vi mener det er to grunner til at
NBIM bør stille seg bak CDP: For det
første trekkes CDP frem som eksempel i Graverrapporten på typer tiltak
SpU bør slutte opp om (NOU 2003:
22: 28). For det andre står flere av
de institusjonelle forvalterne NBIM
tidligere har samarbeidet med, som
Hermes, ABP og PGGM, allerede bak
initiativet. I Graverrapporten står det
at ”plikten til å utnytte fondets virkemidler [vil] være særlig sterk (…) der
det foreligger mulighet til å øve ekstra
innflytelse på utviklingen gjennom
samarbeid og samvirke med andre investorer som har en uttalt og utformet
praksis for etisk forvaltning og eierskap” (NOU 2003:22: 22).
En annen mulighet er å fremme forslag
på generalforsamlinger og forsøke
å endre selskapenes virksomhet i en
mer klimavennlig retning gjennom
aksjonærdemokratiet.
Viktigheten
av aksjonærforslag skal imidlertid
ikke overdrives. 80-90 % oppnår ikke
flertallsstøtte. Dessuten har slike
forslag ofte bare rådgivende status.
Dette gjelder blant annet i USA, hvor
aksjonærforslag forekommer hyppigst.
Like fullt kan det å fremme aksjonærforslag ha en indirekte verdi i kraft av
å anspore til dialog med selskapsledelsen.
Dette viser at Norges Banks fokus
på å styrke eierskapsrettigheter vil være
et viktig satsningsområde i forhold til
muligheten til å påvirke selskapenes
virksomhet i en mer bærekraftig retning. Dersom banken inntar en mer
aktiv rolle på generalforsamlinger ved
å fremme klimaprogressive forslag, vil
det å fokusere på eierrettigheter få en
annen status i forhold til ambisjonen
om å styrke satsingen på å skape en
mer bærekraftig utvikling.
Evnen man har til å påvirke selskapenes virksomhet som investor
vil selvsagt variere, men mye tyder på
at det er et klimaskifte – i billedlig
forstand – blant de store aktørene på
markedet til å ta klimaspørsmålet på
alvor. Shell-sjef Jeroen van der Veer

benyttet taletiden på World Economic Forum i Davos til å fastslå at
debatten om følgene av og årsakene til
klimaendringene er over. Problemstillingen videre er å finne en løsning på
hva vi kan gjøre med drivhusgassene
(Hellstrøm, kronikk i Aftenposten
29.01.2007). Utfordringen er å bringe
ambisjonene fra festtalene inn i den
konkrete virksomheten, og her har
SpU - ut fra sin posisjon som stor og
langsiktig investor - en viktig rolle å
spille som katalysator.
Et annet virkemiddel NBIM bør vurdere å benytte seg av som et ledd i
eierskapsutøvelsen, er muligheten til
å kunne selge seg ut av selskaper som
motarbeider de langsiktige interessene
SpU har i å skape en mer økologisk
bærekraftig utvikling.
På et informasjonsmøte i Norges
Bank den 26.02.2007 argumenterte
Kjær med at det ikke er ønskelig å
selge seg ut av selskaper fordi dette
avspiser en fra muligheten til å påvirke
gjennom eierskapsutøvelse. Men er
dette et argument i de tilfellene hvor
man ikke kommer noen vei med eierskapsutøvelse? Skal man opprettholde
eierskap i selskaper hvis virksomheten
motarbeider de langsiktige interessene
til fondet?
Viktigheten av å reise denne problemstillingen bunner ut i at Etikkrådets tilrådninger om uttrekk kun står
i forhold til alvorlig miljøkriminalitet.
Så langt har dette omfattet to gruveselskaper, Freeport McMoRan og
DRD gold Limited, som forårsaket
miljøødeleggelser ved å deponere avgangsmasser, deriblant tungmetaller, i
naturlige vassdrag. Men sett i forhold
til SpUs langsiktige interesser i å skape
økologisk bærekraft for å sikre fondets fremtidige avkastning, kan andre
former for globale miljøødeleggelser
være langt mer alvorlige enn de lokale
miljøødeleggelsene som oppstår gjennom deponering av avgangsmasser i
vassdrag.
Hvis vi legger Sternrapportens
analyser til grunn, vil klimaendringene kunne få katastrofale følger for
verdenssamfunnet – ikke bare økolo-
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gisk, men også sosialt og økonomisk.
SpU er, som sagt, en langsiktig investor
med en bredt sammensatt portefølje
som har sterke økonomiske interesser
i å ta klimaproblemet på alvor. Like
fullt er det en rekke selskaper i SpUs
portefølje som aktivt motarbeider
innsatsen for å gjøre noe med klimatrusselen ut fra snevre og kortsiktige
egenhensyn.
Et eksempel er den amerikanske
oljeindustriens langvarige innsats for å
avdramatisere følgene av CO2-utslipp.
I 2006 rullet reklamefilmen ”we call it
life” på amerikanske fjernsynsskjermer, en kampanje mot ”the alleged
global warming crisis and the calls by
some environmental groups and politicians for reduced energy use”. Reklamesnutten ender med følgende ord:
”(…) carbon dioxide; it isn’t smog or
smoke. It’s what we breathe out and
plants breathe in. Carbon dioxide:
They call it pollution, we call it life”22 .
Avsenderen var tenketanken Competitive Enterprise Institute (CEI), hvor

Hvilken effekt ville det ha om SpU
solgte seg ut av disse selskapene?
Den 19.03.2007 ble det holdt et
seminar om SpU i Washington. Blant
de fremmøtte var representanter fra
Wal-Mart og Freeport, selskaper som
tidligere har blitt kastet ut av SpUs
potensielle investeringsportefølje, og
C. Fred Bergsten, leder for USAs viktigste forskningsinstitutt på internasjonal økonomi, Peterson Institute for
International Economics, siden 1981.
I et intervju med NRK uttalte Bergsten følgende:
– Even big US companies do not
like the negative publicity that would
come from being excluded from the
potential portfolio of the Norwegian
pension fond (NRK radios økonominytt, 20.03.2007).
Dette utsagnet problematiserer
Kjærs påstand om at SpU mister
muligheten til å påvirke selskapene i
positiv retning ved å selge seg ut. Riktignok er ikke Etikkrådets uttrekksmekanisme, som Bergsten sikter til, fullt
ut sammenlignbar
med at Norges
Carbon dioxide: They call it pollution,
Banks selger seg
ut av et selskap.
we call it life
En viktig forskjell
Fra reklamefilmen “we call it life”
er den negative
publisiteten som
American Petroleum Institute (API) ligger i begrunnelsen for Etikkrådets
– den viktigste interesseorganisasjon tilrådninger om uttrekk. Men dette
for oljeselskaper som opererer i USA innebærer ikke at et nedsalg ikke kan
– er en sentral finansiell støttespiller.
gi en viktig signaleffekt i markedet,
Dette eksempelet illustrerer vik- som igjen kan skape et sterkere press
tigheten av NBIMs satsing på å mot- på selskapet til å endre innstilling.
arbeide petroleumsindustriens lobEt annet moment som bør komme
byvirksomhet i forhold til påvirke inn i vurderingen er hvorvidt mulighetopinionen og regulerende myndighet- en for nedsalg i enkeltselskaper kan gi
er ved å avdramatisere klimatrusselen. eierskapsutøvelsen større påvirkningsMen hva om eierskapsutøvelsen ikke makt. Det er grunn til å anta at portevinner frem? Bør Norges Bank vurdere føljeselskapene har en egeninteresse i at
å selge seg ned i (eller kanskje også ut en langsiktig finansiell aktør som SpU
av) selskaper som ikke etterkommer eier andeler i virksomheten. Å benytte
SpUs krav?
nedsalg som virkemiddel kan således
I 2006 anslo Changemaker at SpU styrke fondets muligheter til å øve press
hadde investert over 27 milliarder på andre porteføljeselskaper gjennom
kroner i selskaper som var medlemmer eierskapsutøvelse. For å benytte et veli API (Klassekampen, 17.07.2006). brukt sitat fra Al Capone: ‘You can go
a long way with a smile. You can go a
22 Reklamefilmen kan ses på følgende interlot farther with a smile and a gun’.
nettadresse: http://www.cei.org/pages/co2.
Samlet sett indikerer dette at SpU, i de
cfm
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tilfeller hvor man ikke når frem med
eierskapsutøvelse, bør vurdere å selge
seg ut av selskaper som motarbeider
de langsiktige finansielle interessene
fondet har i å skape sosial, økonomisk
og økologisk bærekraft.
Selv om vi er enig i NBIMs vurdering i at selskapers lobbyvirksomhet
overfor regulerende myndigheter er
et viktig satsningsområde i forhold
til miljøspørsmål, mener vi at banken
kan styrke sin innsats på dette feltet
ved også å ha en bredere arbeidsflate.
Over har vi gitt fire konkrete forslag
til hva NBIM kan gjøre for å styrke
sin satsing på å skape en mer økologisk
bærekraftig utvikling:

• Å legge ytterligere press på enkelt-

selskaper for at de skal bedre egen
klimaprofil.
• Å støtte opp om the Carbon Disclosure Project.
• Å fremme aksjonærforslag på generalforsamlinger for å styrke innsatsen i forhold til klimaspørsmål.
• Å åpne for nedsalg i selskaper som
gjennom sin virksomhet motarbeider SpUs langsiktige interesser
i å skape en bærekraftig økologisk
utvikling.

4.2. Har satsingen på eierskapsutøvelse vært god nok?
I sin kritikk av at Norges Bank har
fokusert for mye på eierskapsspørsmål
og for lite på etikk, understreket Graver at det var snakk om ressursbruk. Ved
utgangen av 2006 besto NBIMs eierskapsgruppe av seks årsverk23 . I tillegg
var det satt av rundt 10 millioner kroner til å dekke utgifter knyttet til eierskapsutøvelsen. Med tanke på at denne
gruppen skal forvalte eierrettigheter
for 726 milliarder kroner fordelt på
3400 porteføljeselskaper, er det grunn
til å spørre om denne satsingen er god
nok for å dekke den tematiske bredden i SpUs etiske arbeid.
23 I dag (mai 2007) er det 7 personer tilknyttet NBIMs eierskapsgruppe.
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På pressekonferansen i forbindelse
med årsrapporten for 2006 imøtekom
sentralbanksjef Gjedrem denne innvendingen ved å peke på at det ikke
er mulig å vurdere etikkarbeidet ”ut
fra antallet hoder” som er tilknyttet
eierskapsgruppen. Like fullt synes det
plausibelt å anta at økte ressurser vil
virke styrkende på bankens eierskapsutøvelse. Hva skulle ellers være beveggrunnen for å utvide eierskapsgruppen til 10 personer i 2007?
En mulig årsak til at Norges Bank
ikke bruker større ressurser på eierskapsutøvelse enn den gjør i dag kan
være at eierskapsgruppen kun har vært
funksjonell i rundt ett og et halvt år24,
og at den derfor fremdeles ikke er
ferdigutviklet i størrelse. Den planlagte utvidelsen av gruppen fra 6 til 10
årsverk i løpet av 2007 underbygger
denne tesen. Cappelen tror det ligger
i kulturen i Norges Bank at man vil
bygge opp dette gradvis:
– Når man begynte å forvalte penger
selv skjedde jo dette også veldig gradvis. I begynnelsen ble nesten hele porteføljen forvaltet eksternt. Selv hadde
man bare en liten ”lekeportefølje”.
Etter hvert som man opparbeidet seg
kompetanse, begynte man å forvalte
større og større andel selv. Jeg tror
dette bildet gjentar seg i forhold til
eierskapsutøvelse - man går litt sakte
frem

(Cappelen, intervju).

Hvis Cappelen har rett i dette, er det
grunn til å tro at bankens satsing på
eierskapsutøvelse vil styrkes i årene
fremover. Utgiftene som er knyttet
til forvaltningen av SpU dekkes av
Finansdepartementet. I kraft av at eierskapsutøvelsen utgjør det viktigste
virkemiddelet for å påvirke virksomheten til porteføljeselskapene, er det
ønskelig at Finansdepartementet gir
tydelige signaler til Norges Bank om
24 Hans Petter Graver har rettet kritikk mot
det han mener er sendrektighet fra bankens
side fordi det tok nærmere ett år fra retningslinjene trådte i kraft til Norges Bank opprettet
en egen corporate governance avdeling (Morgenbladet 2006).

at man har økonomisk spillerom til å
satse tyngre på denne siden av forvaltningen. Dette vil etter vårt syn både
være en viktig og en riktig prioritering
for å styrke den etiske profilen til SpU,
ved at man vil kunne fokusere på et
bredere tematisk felt og arbeide mot
flere aktører. I denne rapporten har
vi kommet med fire konkrete forslag
til hvordan vi mener Norges Bank
kan styrke sin satsing i forhold til ambisjonen om å arbeide for økologisk
bærekraft.
Med utgangspunkt i målestokken vi
har lagt til grunn innledningsvis i dette
kapittelet, er det imidlertid grunn til
å reise spørsmål om de virkemidlene
som utgjør grunnlaget for SpUs etiske
arbeid i dag vil være tilstrekkelige for
kunne møte ambisjonene. Vi vil derfor foreslå å tillegge et fjerde virkemiddel: Positiv filtrering.

4.2.1 Positiv filtrering
Som fond investerer SpU i ulike utenlandske verdipapirer. Gjennom disse
verdiplasseringene er man delaktig i å
understøtte ulike typer virksomheter.
Positiv filtrering innebærer at man
begrenser investeringsuniverset til selskaper som oppfyller bestemte kriterier.
Disse kriteriene kan defineres vidt eller
snevert, avhengig av hva som er den
normative målsettingen med filtreringen. SpU har tidligere benyttet positiv
filtrering gjennom Miljøfondet, som
ble avviklet i 2004 (se kapittel 1.3.).
SpUs størrelse tatt i betraktning,
anser vi det å være uaktuelt å benytte
positiv filtrering som virkemiddel for
hele fondet. Vi mener imidlertid at
Finansdepartementet bør vurdere å
gjeninnføre positiv filtrering for deler
av porteføljen i forbindelse med evalueringen av SpUs etiske retningslinjer.
Tidligere har vi argumentert for
hvorfor vi mener fondet har en sterk
egeninteresse som langsiktig investor i å skape økologisk bærekraft. De
langsiktige kostnadene ved ikke å være
med på å understøtte virksomheter
som kan bidra til å bremse mengden
av klimautslipp kan bli store for en
langsiktig finansiell aktør som SpU.
Sternrapporten legger til grunn at man

kan bremse de verste effektene ved
klimaforandringene ved årlig å bruke
1% av den globale BNP på klimaforebyggende arbeid. Den hevder også at
investeringene som gjøres i forhold til
klimatiltak i løpet av de nærmeste 1020 årene, vil ha massiv påvirkning på
klimaforandringene i det kommende
århundret. Hvis vi ikke gjør noe vil vi
derimot kunne skape en økonomisk
og sosial situasjon lik den vi hadde under depresjonen på 1930-tallet og de
store krigene i forrige århundre. Og,
understreker Sternrapporten: ”[It]
will be difficult or impossible to reverse these changes” (Stern 2006: vi).
Selv om positiv filtrering nødvendigvis vil innebære at man tar økt økonomisk risiko for deler av fondet, vil den
langsiktige økonomiske gevinsten til
fondet som helhet derfor kunne oppveie et eventuelt tap.
Slik vi ser det er det særlig to former for positiv filtrering som kan være
aktuelle for å bedre SpUs klimaprofil:
Temabaserte investeringer som integrerer klimahensyn og opprettelsen av
et klimafond25 .
Vi mener det er en mangel ved SpUs
investeringsstrategi at den nærmest
entydig fokuserer på økonomiske
kriterier. Ved å benytte temabaserte
investeringer kan man i større grad
enn i dag også vektlegge økologiske
og sosiale hensyn. En mulighet er å
benytte eksterne forvaltere som driver
med temabaserte investeringer, som
for eksempel DnBNORs Miljøfond.
En gjengs innvending mot temabaserte investeringer er at den finansielle risikoen øker ettersom investeringsuniverset reduseres. Ifølge Nagell
og Lindberg er det imidlertid ikke slik
at man nødvendigvis ”trenger å ofre
avkastning for å integrere bærekraft i
investeringene. Et eksempel er DOW
Jones Sustainability Index som har
gjort det nesten 5 % bedre enn markedet den siste seksårsperioden” (Nagell
& Lindberg: 2007). Dessuten vil
temabaserte investeringer kunne ha en
positiv effekt på den langsiktige verdi25 Se for eksempel Nagell & Lindberg:
2007.
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en til porteføljen som helhet, i kraft av
at man kan bidrar til å styrke satsingen
på selskaper som er med på å skape økt
økologisk og sosial bærekraft.
En annen mulighet er å opprette et
eget klimafond for å støtte forskning
og utvikling av fornybare energikilder

fentlig debatt rundt SpUs forvaltning.
Fordi det dreier seg om ”det norske
folks sparepenger” skal det norske
folk være delaktig i debatten rundt
hvordan disse sparepengene forvaltes.
For å skape offentlig debatt om SpU
er det helt grunnleggende at man gir
tilgang på informasjon.
Retningslinjene gir ingen
Retningslinjene gir ingen klar
klar instruks om hvordan
Norges Bank skal rapinstruks om hvordan Norges Bank
portere om eierskapsutøvelsen. I Graverrapskal rapportere om eierskapsutporten står det at det må

øvelsen.

og ressurseffektivitet. New Energy Finance estimerte at det ble det investert
63 milliarder dollar, eller rundt 380
milliarder kroner, i virksomheter som
utvikler ren energi på verdensbasis i
2006 (The Economist 18.11.2006,
s. 68). Dersom SpU hadde fulgt opp
Sternrapportens anbefaling og benyttet 1 % av fondsmidlene til å investere i virksomheter innenfor denne
sektoren, ville dette innebære en sektorvis tilskuddsøkning på rundt 5 %.
En mindre ambisiøs, men like fullt
viktig, satsing kunne være å plassere
avgiftsinntektene staten henter for
utslipp av CO2 i petroleumssektoren
på kontinentalsokkelen (som nå går
direkte inn i oljefondet) inn i et klimafond. I 2006 ga disse avgiftene staten
en inntekt på 3,4 milliarder kroner.
Selv om et klimafond nødvendigvis
vil innebære at man tar høyere risiko
for en del av porteføljen, er det ikke gitt
at det å investere i virksomheter som
utvikler grønn energi vil være et tapsprosjekt. Ifølge The Economist spår
analytikere at denne sektoren vil vokse
med 20-30 % årlig det kommende
tiåret (The Economist 18.11.2006,
s. 68). Slik sett kan ”grønne investeringer” også vise seg å være økonomisk
lønnsomme på kort sikt.

4.3. Om rapportering
Fra talerstolen på Polyteknisk forening
understreket finansminister Halvorsen flere ganger viktigheten av of-
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stilles krav om god rapportering om hvordan eierskapspolitikken utføres i praksis. En slik
rapport bør inneholde informasjon
om de retningslinjer som forvalteren
trekker opp, hvordan disse har blitt
fulgt opp, herunder hvordan det har
blitt stemt på vegne av Petroleumsfondet på selskapers generalforsamling. Videre må det arbeides med et
rapporteringssystem som sikrer at det
blir gitt fyllestgjørende informasjon
om Norges Banks dialog med selskaper, men uten at dette svekker mulighetene for å nå frem i dialogen med
enkeltselskaper
(NOU 2003: 22: p. 29).

For generalforsamlingssesongen 2007
har sentralbanksjef Gjedrem varslet full offentliggjøring av NBIMs
stemmegivning. Dette indikerer full
åpenhet om hvordan man har stemt
i de konkrete sakene som er oppe til
votering i de forskjellige porteføljeselskapene. Vi kan dermed konkludere
med at rapporteringen rundt stemmegivningen fullt ut følger intensjonene i Graverrapporten. Hva så med
rapporteringen rundt dialogen med
selskapene?
Som tidligere påpekt anser Norges
Bank at dette er den viktigste delen av
arbeidet i eierskapsutøvelsen. Om rapporteringen har Syse gjort det klart at
på sikt ”vil det være åpenhet om hvor
mange vi har snakket med, hva vi har
snakket om og hva vi har oppnådd”.
Dette tilsier at det vanligvis ikke vil
være offentlighet rundt hvilke sel-

skaper NBIM har vært i kontakt med
og hvilke spesifikke saker banken har
tatt opp med disse selskapene.
– At en del av arbeidet vi utfører må
være konfidensielt underveis, noen
ganger også etterpå, har ikke med
vrangvilje eller hemmelighold å gjøre,
men henger sammen med at prosessene ofte er vanskelige og omhandler
ømfintlige spørsmål. Da er det helt
naturlig at vi må være tilbakeholdne
med hvordan vi går ut offentlig, og at vi
respekterer selskapenes og andre investorers ønske om konfidensialitet. Målet
vårt er gjennomslag på en måte som er
i god overensstemmelse med vårt mandat og våre eieres ønske, ikke offentlig
oppmerksomhet eller popularitet.

(Syse, intervju).

Slik vi ser det er det forståelig at
Norges Bank i visse tilfeller må opptre
konfidensielt for å oppnå resultater.
Like fullt er det viktig at banken er seg
bevisst at en offentlig debatt om SpU
fordrer tilgang på informasjon. Etikkrådet strategi har for eksempel vært å
offentliggjøre hele begrunnelsen for
hvorfor man anbefaler uttrekk. Ifølge
Nystuen er dette unikt:
– Det er mange fond som har trukket
seg ut fra Wal-Mart, men det er ingen
andre som har begrunnet hvorfor
med 20 sider godt belagt dokumentasjon. Dette gjør at det blir vanskelig å
kalle oss useriøse. Og det skaper ringvirkninger: Andre investorer følger etter oss fordi de ser at våre begrunnelser
er godt dokumentert og gode. Svenske
AP2 kastet for eksempel ut Wal-Mart,
og viste til vår begrunnelse

(Nystuen, intervju).

Dette peker på en annen viktig effekt
av offentliggjøringen av begrunnelsen
for uttrekket: negativ publisitet:
– Det er den offentlige begrunnelsen
for uttrekket som er viktigst, og ikke
uttrekket i seg selv. Det er dette som
skaper oppstuss - en situasjon de
fleste selskaper ikke ønsker å havne i
(Nystuen, intervju).
Etikkrådets konklusjon i forhold
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til tilrådningen om uttrekk fra WalMart illustrerer hvorfor: ”Det later til
å være en systematisk planlagt praksis
fra selskapets side å bevege seg på, eller
over, grensen for det som er aksepterte normer for arbeidsmiljø. Mange
av bruddene er grove, de fleste bruddene ser ut til å være systematiske, og
til sammen danner dette et bilde av et
selskap som gjennom sin totale aktivitet utviser manglende vilje til å motvirke normbrudd i sin virksomhet”
(Finansdepartementet, pressemelding
43/2006, 06.06.2006).
En tredje viktig grunn til at Etikkrådet har valgt fullstendig offentliggjøring av grunnlaget for å trekke seg
ut av selskaper, er at det demokratisk
sett er viktig. – Vi snakker om det
norske folks sparekonto. Når vi skal
gjøre inngrep i denne sparekontoen
gjennom å utelukke selskaper som finansielt sett kunne ha vært gode plasseringer, bør dette begrunnes. Og det
norske folk bør ha innsyn i disse begrunnelsene (Intervju, Nystuen)
Vi kan sammenfatte Nystuens begrunnelse for hvorfor hun mener det
er viktig med fullstendig offentliggjøring av Etikkrådets anbefalinger i
tre punkter: For det første vil en godt
dokumentert begrunnelse for hvorfor
man velger å trekke seg ut av et selskap kunne skape ringvirkninger. Andre forvaltere kan følge etter, slik at
presset på det respektive selskapet blir
sterkere. For det andre har offentliggjøringen en egenverdi i kraft av at
den negative publisiteten som oppstår
i oppstusset rundt uttrekket styrker
viljen til samarbeid. For det tredje er
fullstendig offentliggjøring viktig demokratisk sett fordi det dreier seg om
det norske folks sparekonto.
En fjerde årsak som kan tillegges
er at frykten for den negative publisiteten som er knyttet til et uttrekk
vil kunne ha konsekvenser for selskapenes vilje til å imøtekomme SpUs
ønske om dialog. Dette innebærer at
Etikkrådets offentliggjøringsstrategi
rundt uttrekkene kan utgjøre en viktig
funksjon for Norges Banks muligheter til å utøve eierskap.

– For selskapene tror jeg ikke det
eksisterer det noen prinsipiell forskjell mellom arbeidet til Etikkrådet
og Norges Bank. Selv om vi har ulike
mandater, blir vi nok oppfattet som
samme aktør fordi de fleste fond som
driver med etisk forvaltning ikke har
dette skillet. Slik sett kan Etikkrådets
arbeid tenkes å ha en positiv effekt på
Norges Banks muligheter til å utøve
aktivt eierskap fordi selskapene ser at
det er en reell mulighet for at fondet
trekker seg ut.

(Intervju, Nystuen).

Nystuen understreker at hun kun kan
vurdere viktigheten av offentliggjøring
med utgangspunkt i prosessene knyttet
til Etikkrådets oppgaver og mandat.
Men kan disse begrunnelsene også sies
å ha relevans i forhold til diskusjonen
om Norges Banks rapportering om eierskapsutøvelse?
Som tidligere nevnt skiller Etikkrådets arbeid seg fra Norges Banks på
vesentlige punkter. En viktig forskjell
mellom mandatene er at retningslinjene understreker
at begrunnelsene
til Etikkrådet skal
være offentlige,
noe som ikke spesifiseres i forhold
til rapporteringen
rundt eierskapsutøvelsen. Samtidig sier ikke retningslinjene noe
om hvor detaljert
Etikkrådet skal utdype sin begrunnelse. Å publisere
et dokument på
20 sider som begrunner hvorfor man velger å trekke
seg ut av Wal-Mart, er Etikkrådets
egen vurdering. Man har gått lenger
enn det retningslinjene i utgangspunktet krever. Slik sett kan Etikkrådets
offentliggjøringsstrategi og begrunnelsen Nystuen har gitt for hvorfor
dette anses som viktig fremdeles sies
å ha relevans i forhold til diskusjonen
rundt NBIMs rapporteringsrutiner.
Hvilke gevinster kan man hente ut av

større grad av åpenhet om den direkte
kontakten man har med selskapene?
Vil det å rapportere om en positiv dialog med et selskap kunne skape positive markedseffekter for det respektive
selskapet fordi det viser lydhørhet
overfor sine aksjonærer? Vil rapporteringen om manglende respons fra
et selskap kunne presse frem en vilje
til dialog? Vi vil la disse spørsmålene
stå åpne. Poenget er å problematisere
om økt åpenhet omkring sider ved selskapskontakten også kan gi muligheter, ikke bare begrensninger.
Et forslag kunne være å offentliggjøre informasjon om kommunikasjonen mellom Norges Bank og selskaper i forbindelse med Etikkrådets
rapportering om uttrekkssaker.
Norges Bank hevder at diskresjon
er et viktig premiss for å kunne nå frem
i den direkte selskapskontakten. Slik
sett er det en interessekonflikt mellom
ønsket om å innsyn og ønsket om diskresjon. Den konkrete rapporteringen
må vekte disse hensynene mot hverandre og skape en balanse. Spørsmålet vi

Wal-Mart
må stille er derfor om denne balansen
ivaretas i dag? Graver hevder at den
ikke gjør det:
– Ønsket om diskresjon overdrives
fra bankens side. Begrunnelsen om
fortrolige samtaler med aktørene står
ikke nødvendigvis i et misforhold til
større grad av åpenhet. Norges Bank
har en overdreven frykt for at offentlighet setter grenser for å påvirke selskapene (Graver, intervju).
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I det nevnte debattinnlegget i Dagens
Næringsliv utdyper Graver hvorfor
offentlighet rundt Norges Banks eierskapsutøvelse er så viktig:
Et viktig prinsipp for utformingen
av bankens rolle er at den skal utøve
sin rolle selvstendig uten politisk inngripen eller styring. Derfor må banken
åpent gjøre rede for sine valg og prioriteringer, slik at offentligheten får
anledning til å debattere dem og øve
påvirkning på måten banken forstår
og praktiserer etikk. Hvis dette ikke
skjer, vil banken mangle demokratisk
legitimitet for sin eierskapsutøvelse.
(Graver 2006).

Hvis vi sammenfatter disse to argumentene tar Graver til orde for å vekte hensynet til åpenhet for å skape
økt offentlig diskusjon og hensynet
til diskresjon for å øke sjansen for å
oppnå konkrete resultater gjennom
eierskapsutøvelsen annerledes enn
man gjør i dag:
– Det har vært mindre offentlighet
rundt Norges Banks eierskapsutøvelse
enn utvalget forventet. Tanken vår var
at det skulle være åpenhet og debatt
om Norges Banks rolle som aktiv eier.
Hvilke temaer bankens eierskapsutøvelse skal fokusere på
bør utformes i diaNorges Bank har en overdreven frykt
log med opinionen.
Det er derfor viktig
for at offentlighet setter grenser for å
å skape bevissthet
om kapitalforvaltpåvirke selskapene
ningen generelt i
befolkningen. For
å få til dette må Norges Banks eierskapspraksis formidles i større grad
enn bare i årsrapporten, for eksempel
gjennom seminarer eller andre arenaer
som gir rom for idéutveksling (Graver,
intervju)
Syse er uenig i at bankens informasjonspraksis ikke samsvarer med Graveruvalgets intensjoner, men er samtidig
enig i at man kan bedre formidlingen
av hvordan man forvalter det etiske
mandatet som eierskapsutøver:
– Vi kan for eksempel få en enda
bedre dialog med et bredere sett grupper og organisasjoner om hvordan vi
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forvalter vårt mandat. Og vi kan offentliggjøre enda mer etter hvert som
det blir flere resultater å fortelle om.
På begge områder er vi godt i gang,
føler jeg.

5. Konklusjon
I grunnlaget for de etiske retningslinjene heter det at SpUs langsiktige
avkastning avhenger av en bærekraftig
utvikling i økonomisk, økologisk og
sosial forstand, og at fondet skal benytte sine eierposisjoner for å fremme
en slik utvikling. Vi har tidligere
konkludert med at eierskapsutøvelsen
spiller den viktigste rollen i forhold til
denne ambisjonen fordi den retter seg
mot bredden i SpUs etiske arbeid. Viktigheten av å prioritere denne siden av
forvaltningen tungt, er derfor stor.
Fra de etiske retningslinjene trådte
i kraft i november 2004, tok det ett år
før Norges Bank opprettet en egen corporate governance avdeling. Vi er enig
i Gravers kritikk om at dette burde ha
skjedd raskere. Per i dag (mai 2007)
består Norges Banks eierskapsgruppe
av 7 personer. Med tanke på at denne
gruppen skal forvalte eierrettigheter i
3400 porteføljeselskaper og dekke den
tematiske bredden i SpUs etiske arbeid, synes dette å være i minste laget.
Selv om det er planlagt å utvide eierskapsgruppen til 10 personer løpet av
2007, er det etter vårt syn fremdeles
et stykke å gå før det er snakk om en
tung satsning på eierskapsutøvelse fra
bankens side. En ytterligere utvidelse
av eierskapsgruppen i 2008 er derfor
både ønskelig og nødvendig. Utgiftene
som er knyttet til forvaltningen av SpU
dekkes av Finansdepartementet, og departementet bør derfor gi tydelige signaler til Norges Bank om at man har
økonomisk spillerom til å satse tyngre
på denne siden av forvaltningen.
I løpet av det halvannet året eierskapsgruppen til NBIM har vært
funksjonell, har mye av arbeidet vært
fokusert rundt det å bygge opp systemer i forhold til stemmegivning, og
å etablere kontakt med selskaper og
andre fondsforvaltere. Selv om det er
for tidlig å evaluere den etiske gevin-
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sten av dette arbeidet, er det etter vårt
syn grunn til å hevde at Norges Banks
eierskapsgruppe har fått til mye i løpet av denne perioden på bakgrunn
av den tiden og de ressursene man har
hatt til rådighet.
I 2007 innledes den første perioden
der aktivt eierskap er integrert i Norges
Banks fire-års-strategi (2007-2010).
Ifølge Syse vil det være ”en naturlig
ambisjon at vi innen utgangen av den
perioden skal ha sett konkrete resultater, i form av endringer i selskapene
og i markedene, som følge av vårt engasjement, sammen med andre”
For den kommende fireårsperioden (2007-2010) har hovedstyret
til NBIM valgt ut seks satsningsområder. Fire går på spørsmål knyttet til
eierskapsrettigheter. To er knyttet til
sosial og miljømessig bærekraft. Graver har hevdet at NBIM så langt har
fokusert for tungt på eierskapsutøvelse i snever forstand, og at man burde
ha konsentrert seg om de videre etiske
problemstillingene som ligger nedfelt
i mandatet i større grad enn man gjør
i dag. Prinsipielt sett er dette en viktig
diskusjon. Vi er enige med NBIM i at
eierskapsrettigheter utgjør et viktig
premiss for å kunne påvirke virksomheten i selskapene i forhold til andre
etiske spørsmål. Like fullt dreier det
seg ikke om et ”enten – eller” i denne
sammenheng: Arbeidet med å styrke
eierskapsrettigheter kan utvikles parallelt med at man fokuser på andre
etiske spørsmål – noe eierskapsgruppen også gjør. Slik sett henger denne
kritikken sammen med spørsmålet om
ressursbruken knyttet til eierskapsutøvelsen har vært god nok så langt.
NBIM har plukket ut to satsningsområder i forhold til å styrke arbeidet
for sosial og økologisk bærekraft: Barns
rettigheter innenfor verdikjeden til
multinasjonale selskaper og selskapers
lobbyvirksomhet i forhold til å motarbeide nødvendige klimatiltak. Begge
disse satsningsområdene er etter vårt
syn viktige. De er også i tråd med det
vi oppfatter som eierskapsutøvelsens
hovedmålsetting om å skape sosial
og økologisk bærekraft for å sikre
fondets langsiktig avkastning. Men

det er samtidig grunn til å spørre om
Norges Bank kan gjøre mer i forhold
til å møte ambisjonene som ligger i
retningslinjene.
I denne rapporten har vi valgt å
fokusere på økologisk bærekraft. Årsaken til at vi har valgt å konsentrere
oss om dette aspektet er at vi anser
klimaødeleggelsene som den største
trusselen for fondets langsiktige
avkastning. Dersom
Sternrapportens prognoser om et årlig fall på
5-20 % av den globale
BNP som følge av fremtidige
klimaforandringer stemmer, er det
innlysende at dette vil
få katastrofale følger for
den økonomiske situasjonen i verden. For en
langsiktig investor med
en bredt sammensatt
portefølje som SpU, vil
avkastningen i stor grad
følge konjunkturene i
markedet. Slik sett har
SpU alt å tape på ikke
å tillegge kampen mot
klimaforandringene
høyeste prioritet. Vi
mener derfor at banken
bør styrke sin innsats
på dette feltet ved også
å ha en bredere arbeidsflate enn selskapers lobbyvirksomhet i forhold regulerende
myndigheter. Vi har fire konkrete
forslag til hvordan NBIM kan styrke
sin satsing på å skape en mer økologisk
bærekraftig utvikling:

• Å legge ytterligere press på enkelt-

selskaper for at de skal bedre egen
klimaprofil.
• Å støtte opp om the Carbon Disclosure Project.
• Å fremme aksjonærforslag på generalforsamlinger for å styrke innsatsen i forhold til klimaspørsmål.
• Å åpne for nedsalg i selskaper som
gjennom sin virksomhet motarbeider SpUs langsiktige interesser
i å skape en bærekraftig økologisk
utvikling.

Vi har også reist spørsmål om de tre
virkemidlene som ligger i SpUs etiske
verktøykasse er tilstrekkelige for å
oppnå målsettingene som er definert
i grunnlaget for de etiske retningslinjene. Vi foreslår derfor å tillegge et
fjerde virkemiddel, positiv filtrering,
der deler av fondsmidlene settes inn i
et klimafond og/eller andre former for
temabaserte investeringer.

Sternrapporten legger til grunn at man
kan bremse de verste effektene ved
klimaforandringene ved å bruke 1 %
av den globale BNP årlig. Videre understreker rapporten at investeringene
som gjøres i forhold til klimatiltak i
løpet av de nærmeste 10-20 årene, vil
ha massiv påvirkning på klimaforandringene i det kommende århundret.
New Energy Finance har estimert at
det ble investert 63 milliarder dollar,
eller rundt 380 milliarder kroner, i
virksomheter som utvikler ren energi
på verdensbasis i 2006 (The Economist 18.11.2006, s. 68). Dersom SpU
hadde benyttet 1 % av fondsmidlene
til å investere i virksomheter innenfor
denne sektoren, ville dette innebære
en økning på rundt 5 %. Selv om det

- En kartlegging av Norges Banks eierskapsutøvelse for Statens pensjonsfond – Utland.

27

å investere deler av fondsformuen i
virksomheter som fremmer klimaforebyggende tiltak vil kunne innebære
økt finansiell risiko, kan kostnadene
ved ikke å være med på å bygge opp
virksomheter som bidrar til å begrense
mengden av klimautslipp vise seg å bli
langt større for fondet som helhet.
Finansminister Halvorsen har flere
ganger ytret et ønske om en bredere
samfunnsdebatt om forvaltningen av
SpU. For å skape en bred samfunnsdebatt er det nødvendig med informasjon. Norges Bank har valgt å legge
seg på en diskret og konfidensiell linje
i forhold til rapporteringen om eierskapsutøvelsen. Begrunnelsen for
dette har vært en antakelse om at man
vil kunne nå lenger i eierskapsarbeidet
gjennom diskresjon.
Slik vi ser det er det forståelig at
Nor-ges Bank i visse situasjoner må
opptre konfidensielt for å oppnå resultater. Særlig gjelder dette i den direkte
kontakten med selskapene. Samtidig
er det klart at banken fremdeles har
noe å gå på i forhold til rapporteringen om eierskapsutøvelsen. Ifølge
Graver har det så langt vært mindre
offentlighet rundt eierskapsutøvelsen
enn det Graverutvalget hadde forventet.
Mye tyder imidlertid på at man vil
komme langt på vei i dette arbeidet
allerede til neste år: I relasjon til stemmegivningen ved generalforsamlinger
har NBIM varslet full åpenhet fra og
med årsrapporten for 2007. I tillegg til
dette vil det også komme en generell
beskrivelse av den direkte selskapskontakten i betydningen ”hvor mange vi
har snakket med, hva vi har snakket
om og hva vi har oppnådd”. Begge disse
initiativene vil være viktige i forhold til
informasjonstilfanget. Utfordringen
videre er knyttet til hvordan man skal
rapportere om hvem man har snakket
med. Et forslag kunne være å offentliggjøre informasjon om kommunikasjonen mellom Norges Bank og selskaper i forbindelse med Etikkrådets
rapportering om uttrekkssaker.
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Avslutningsvis vil vi sammenfatte
noen av rapportens konklusjoner i
fem tilrådninger (tre til Finansdepartementet og to til Norges Bank):

Til Finansdepartementet:

1. Styrk satsingen på eierskapsutøvelse
Eierskapsutøvelsen er det viktigste
virkemiddelet for bredden i SpUs
etiske arbeid og skal dekke et vidtfavnende tematisk felt. For å imøtekomme
denne utfordringen er det nødvendig
med økte ressurser. Departementet
bør derfor gi en klar instruks til Norges Bank om at man har økonomisk
dekning for å satse tyngre på denne
siden av forvaltningen.

2. Presiser mandatet
De etiske retningslinjene er ikke klare
nok i forhold til eierskapsutøvelse.
Dette står i motsetning til uttrekk
og negativ filtrering, hvor mandatet
er langt klarere definert. Selv om det
er grunnleggende forskjeller mellom
disse virkemidlene som gjør at mandatet til Norges Banks ikke kan bli
like konkret, kan man gjøre retningslinjene atskillig klarere på vesentlige
punkter enn hva de er i dag. Blant
annet gjelder dette hvordan Norges
Bank skal vurdere forholdet mellom
langsiktig og kortsiktig økonomisk
avkastning, som vil ha avgjørende betydning for hvordan banken skal vektlegge hensynet til sosial og økologisk
bærekraft.

3. Åpne for positiv filtrering

Til Norges Bank:

4. Utvid fokusområdet i forhold
til klima
Klimatrusselen kan være den største
utfordringen SPU står overfor i
forhold målet om å oppnå god og langsiktige avkastning. Kampen mot klimaforandringene bør derfor tillegges
enda høyere prioritet ved å ha en bredere arbeidsflate enn selskapers lobbyvirksomhet i forhold regulerende
myndigheter. Blant annet bør man
prioritere innsatsen med å legge press
på enkeltselskaper om å bedre egen
klimaprofil, fremme aksjonærforslag
på generalforsamlinger for å styrke
innsatsen i forhold til klimaspørsmål,
og støtte opp om initiativer som the
Carbon Disclosure Project. Vi mener
også at man bør åpne opp for å selge
seg ned i eller (i visse tilfeller) ut av
selskaper som direkte motarbeider
SpUs langsiktige interesser i å skape en
bærekraftig økologisk utvikling.

5. Mer åpenhet
For å kunne ta stilling til forvaltningen av SpU, er det nødvendig med
informasjon. Med årsrapporten for
2006 tok NBIM et viktig skritt i riktig
retning med tanke på rapporteringen
om eierskapsutøvelsen. Signalene videre tyder på at man ville komme enda
lenger i årsrapporten for 2007. Det
springende punktet vil være hvordan
banken rapporterer om den direkte
kontakten med porteføljeselskapene,
hvor ønsket om diskresjon fra NBIMs
side må vektes i forhold til ønsket om
åpenhet.

Med utgangspunkt i målsettingen om
å skape bærekraft i økonomisk, sosial
og økologisk forstand for å sikre den
langsiktige avkastningen til fondet,
bør man vurdere å innføre et fjerde
virkemiddel: Positiv filtrering. Dette
kan for eksempel skje gjennom å opprette temabaserte investeringer og/
eller et eget klimafond, som i større
grad kan styrke satsingen på økologisk
og sosial bærekraft.
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Vedlegg 1

De etiske retningslinjene for Statens pensjonsfond - Utland
Fastsatt i medhold av forskrift for forvaltning 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 produserer våpen som ved normal anvendelse
bryter med grunnleggende humanitære prinsipper
• Uttrekk av selskaper fra investeringsuniverset der det anses å være en uakseptabel risiko for å medvirke 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.

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
framgå 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 5.3.1.
3.3
Norges Bank kan delegere utøvelsen av eierrettigheter i samsvar med disse retningslinjene til eksterne forvaltere.

Referanser:
Bay, Ingrid: Verdiløse penger? Oljefondet – veien mot etiske retningslinjer.
FIVH-rapport nr . 1/2002.
Cappelen, Alexander W. 2004: Etisk
forvaltning av petroleumsfondet. Norsk
Økonomisk Tidsskrift 118 (2004) s.
77-90
Dagens Næringsliv 2007: Madsen,
Lars Backe: Rød pengemakt, artikkel i
DN Magasinet, 03./04. februar 2007
(34-41).
Financial Times 2007: Steve Johnson: Plea for democracy in corporate
US, artikkel i Financial Times, 22
Januar 2007.
Finansdepartementet, pressemeldning 26/2007: Langsiktig forvaltning av vår felles formue, publisert
13.04.2007.
Finansdepartementet, pressemeldning 43/2006: To selskaper – WalMart og Freeport – trekkes ut fra Statens pensjonsfond – Utland, publisert
06.06.2006.
Graver, Hans Petter 2006: Skuffende
om etikk, kronikk i Dagens Næringsliv,
02.03.2006.
Hellstrøm, Ulf Peder: Været skremte Davos, kronikk i Aftenposten
29.01.2007.
Klassekampen 2006: Åste Dokka:
Norge investerer i forurensningslobby,
artikkel i Klassekampen 17.07.2006.
Lov om statens Pensjonsfond [http://
www.lovdata.no/all/nl-20051221123.html]
Morgenbladet 2006: Gundersen,
Håkon: Norges Bank somler, artikkel i
Morgenbladet, 17.03.2006.
Nagell, Hile W., Lindberg, Ylva:
Oljefond uten miljøprofil, kronikk i
Aftenposten 30.01.2007.
NBIMs årsrapport 2006: Norges
Bank
NBIMs årsrapport 2005: Norges
Bank
NBIMs årsrapport 2004: Norges
Bank

Fortsetter neste side øverst til venstre

- En kartlegging av Norges Banks eierskapsutøvelse for Statens pensjonsfond – Utland.

29

Norwatch 2006: Gaarder, Pia A: Uendret etikk for Oljefondet – foreløpig, artikkel publisert på nett 13.01.2006.
[http://www.norwatch.no/index.
php?artikkelid=1438&back=1]
NOU 2003:22: Forvaltning for fremtiden. Forslag til etiske retningslinjer for
Statens petroleumsfond. Oslo: Statens
forvaltningstjeneste.
NRK radios økonominytt, 20.03.2007
OECD Pension Markets in focus, October 2006, Issue 3.
Stern, Nicholas (ed.) 2006: Stern Review: The Economics of climate change.
[http://www.hm-treasury.gov.uk/independent_reviews/stern_review_
economics_climate_change/stern_review_report.cfm]
Stortingsvedtak nr 543, 21. juni
2002
Syse, Henrik 2007: Fremtidsrettet
eierskap, kronikk i Aftenposten
27.02.2007.
The Economist 2006: Tilting at
windmills, artikkel i The Economist,
November 18th 2006.
The Times 2006: Fletcher, Martin:
Meet the most powerful man in Norway, artikkel, 09. desember 2006.

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 et eller flere selskaper på grunnlag
av produksjon av våpen som ved normal anvendelse bryter med grunnleggende
humanitære prinsipper. Rådet gir tilrådning om å trekke et eller flere 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 tilrådning 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 tilrådning, 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.

5 Utelukkelse av enkeltselskaper
Det skal føres liste over enkeltselskaper som er utelukket fra fondets investeringsunivers. Listen inngår som vedlegg til disse retningslinjene.
								
						
(kilde: Finansdepartementet).
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