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Beslutning om å inkludere AECOM    
Mai 2020 
 

 

Innledning 
 

KLP og KLP-fondene (heretter kalt KLP) besluttet i 2018 å utelukke selskapet AECOM fra 
sine investeringer på grunn av selskapets produksjon av sentrale komponenter til 
kjernevåpen. 
 
AECOM er et amerikansk ingeniørselskap notert på NYSE. Norges Bank annonserte den 12. 
mai 2020 at utelukkelsen av selskapet var opphevet.1 Norges Bank fattet beslutningen etter 
en tilrådning om å oppheve utelukkelsen av AECOM fra Etikkrådet i mars 2020. 
 
 

Etikkrådets begrunnelse 
 

I sin tilrådning om utelukkelse begrunnet Etikkrådet anbefalingen slik:  
 

Av opplysningene på selskapets og de statlige anleggenes hjemmesider fremgår det 
at virksomheten ved anleggene blant annet omfatter utvikling, testing, vedlikehold og 
lagring av stridshodene til kjernevåpen, og at AECOM har en sentral rolle i denne 
virksomheten ved å ha drifts- og operatøransvar. Etikkrådet har tidligere lagt til grunn 
at slik virksomhet må anses å utgjøre produksjon av kjernevåpen, og har tidligere 
anbefalt utelukket selskaper med tilsvarende virksomhet.2  
 

AECOM arbeider med "utvikling, testing, vedlikehold og lagring" av kjernefysiske stridshoder 
ved flere anlegg eid av den amerikanske staten, inkludert Los Alamos National Laboratory, 
Lawrence Livermore National Laboratory, og Nevada National Security Site.  
 
Selskapet kunngjorde i en pressemelding 3. februar 2020 at det har solgt sin Management 
Services- virksomhet til et annet selskap.3 På forespørsel fra Etikkrådet bekrefter selskapet 
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22.04.2016. URL: https://etikkradet.no/files/2018/01/Tilr%C3%A5dning-AECOM-20439.pdf. 
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at det ikke lenger har noen virksomhet ved statlige anlegg som produserer kjernevåpen, og 
heller ikke har noen annen virksomhet i tilknytning til kjernevåpenproduksjon.4 
 

 

KLPs retningslinjer og analyse 
 

Med bakgrunn i informasjonen fra selskapet selv og Etikkrådet vurderer KLP at det ikke 
lenger er grunn for å utelukke AECOM på grunn av kjernevåpenproduksjon.  
 

Beslutning 
 

KLP og KLP-fondene opphever utelukkelsen av AECOM. 
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