
 
 

 

 

Beslutning om inkludering i 

investeringsportefølje 
3. juni 2013 
 

 

Innledning 
KLP og KLP-fondene har besluttet å oppheve utelukkelsen av BAE Systems fra KLP og KLP-

fondenes investeringer gjeldende fra 1. juni 2013. BAE Systems er ikke lenger involvert i 

kjernevåpenproduksjon og grunnlaget for utelukkelse er derfor ikke lenger til stede.    

Bakgrunn 
BAE Systems ble i januar 2006 utelukket fra KLPs og KLP-fondenes investeringsunivers. Dette var en 

konsekvens av at Statens pensjonsfond – Utland (SPU) utelukket selskapene i 2005
1
. Også GES har 

senere anbefalt utelukkelse på samme grunnlag. 

Årsaken til utelukkelsen var at selskapene, gjennom et joint venture, har kontrollerende eierandeler i 

selskapet MBDA som produserte kjernevåpenmissilet ASMP-A til det franske forsvaret. 

Dialog 
KLP og KLP-fondene har ikke hatt, eller prøvd å initiere, dialog med selskapet i løpet av 

utelukkelsesperioden. 

Tilrådningen om inkludering er basert på Etikkrådets kontakt med selskapet og SPUs opphevelse av 

ekskludering.
2 
Etikkrådet skrev til selskapet i juni 2012 med spørsmål om MBDA fortsatt var involvert 

i produksjon av kjernevåpen. Selskapet har svart på Etikkrådets henvendelse: 

 BAE Systems opplyser at MBDAs produksjon av ASMP-A nå er sluttført. Selskapet opplyser 

videre at det er involvert i utviklingen av Storbritannias nye flåte av strategiske 

undervannsbåter, men at selskapet ikke har befatning med selve kjernevåpnene som disse vil 

føre. 

 

 

                                                      
1
 Etikkrådet tilrådning om uttrekk 19. september 2005: 

http://www.regjeringen.no/pages/1661428/Tilrådning%20kjernevåpen%2019%20sept%202005.pdf 
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 Etikkrådets tilrådning om opphevelse av utelukkelsen 31. august 2012: 

http://www.regjeringen.no/upload/FIN/etikk/2013/bae_finmec.pdf 
 

http://www.regjeringen.no/pages/1661428/Tilrådning%20kjernevåpen%2019%20sept%202005.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/FIN/etikk/2013/bae_finmec.pdf


Vurdering 

Etikkrådet for Statens Pensjonsfond - Utland 

Av SPUs etiske retningslinjer fremgår det at Etikkrådet rutinemessig skal vurdere om grunnlaget for 

utelukkelse fortsatt er til stede og har på bakgrunn av ny informasjon anbefalt Finansdepartementet at 

utelukkelsen oppheves. Ettersom MBDAs produksjon av ASMP-A har opphørt, er grunnlaget for 

utelukkelse av MBDAs eiere ikke lenger til stede. 

 

Når det gjelder selskaper som er involvert i utvikling av undervannsbåter som kan føre kjernevåpen 

(ref. BAE Systems), anser Etikkrådet at ikke all slik virksomhet nødvendigvis rammes av SPUs etiske 

retningslinjer. Etikkrådet trekker en grense mellom selskaper som er involvert i produksjon av missiler 

som fører kjernevåpen, og selskaper som er involvert i produksjonen av for eksempel undervannsbåter 

som er leveringsplattformer for missilene. Dette er i tråd med forarbeidene til de etiske retningslinjene 

som avgrenser mot å utelukke selskaper på bakgrunn av produksjon av fly som kan føre kjernevåpen.
3 

Etikkrådet anser at undervannsbåter og andre leveringsplattformer for kjernevåpenmissiler må 

betraktes på samme måte, og at BAEs virksomhet i tilknytning til utvikling av undervannsbåter derfor 

ikke omfattes av kjernevåpenkriteriet i fondets etiske retningslinjer. 

Oppsummering 
Basert på informasjon fra Etikkrådet for Statens Pensjonsfond – Utland og Finansdepartementets 

beslutning er det KLP og KLP-fondenes vurdering at BAE Systems ikke lenger er involvert i 

kjernevåpenproduksjon og at grunnlaget for utelukkelse derfor ikke lenger er til stede.    

Beslutning 
KLP og KLP-fondene beslutter at utelukkelsen av BAE Systems blir opphevet per 1. juni 2013. 
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 NOU 2003:22, vedlegg 9, pkt 9.4.6, http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/nouer/2003/nou-2003-

22/17.html?id=371890 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/nouer/2003/nou-2003-22/17.html?id=371890
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/nouer/2003/nou-2003-22/17.html?id=371890

