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Innledning  
KLP og KLP-fondene (heretter kalt KLP) har besluttet å utelukke selskapet Elco Ltd (Elco) fra sine 

investeringer på grunn av en uakseptabel risiko for at selskapet, gjennom sitt datterselskap Electra 

Ltd, medvirker til alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner. 

Beslutningen er i stor grad basert på Etikkrådets tilrådning om å utelukke Elco fra Statens 

pensjonsfond utland (SPU) som ble offentliggjort 2. september 2021,1 da Norges Bank annonserte at 

selskapet var utelukket fra SPU. 

Elco er et israelsk konglomerat med virksomhet innen blant annet energiforsyning, bygg- og 

anleggsvirksomhet, eiendom og forbruksvarer. 

KLP utelukket i juni 2021 datterselskapet Electra Ltd på bakgrunn av en uakseptabel risiko for 

medvirkning til brudd på menneskerettigheter i krig og konflikt situasjoner gjennom sin tilknytning til 

de israelske bosetningene på Vestbredden.2 

Ifølge opplysninger på egen hjemmeside eier Elco 49 prosent av aksjene i Electra,3 og omtaler 

selskapet som sitt datterselskap: «Our subsidiary Electra Ltd completed the acquisition of two 

contracting companies …».4 Videre er samme person administrerende direktør i Elco5 og 

styreformann i Electra.  

Etikkrådets begrunnelse   
I Etikkrådets tilrådning er det vurdert at det er «…en uakseptabel risiko for at Electra gjennom sin 

anleggsvirksomhet i tilknytning til israelske bosettinger på Vestbredden, medvirker til alvorlige 

krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner. Elco medvirker til det samme 

gjennom sitt eierskap i Electra.». Etikkrådet legger til grunn at «de israelske bosettingene på 

Vestbredden er oppført i strid med folkeretten, og at deres eksistens og stadige utvidelser påfører 

den palestinske befolkningen i området betydelig skade og ulempe». 

I Etikkrådets vurdering heter det: 

Etikkrådet har på bakgrunn av tilgjengelig informasjon vurdert om det er uakseptabel risiko 

for at Elco og Electra medvirker til alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig- eller 

konfliktsituasjoner. 

Etikkrådet tar som utgangspunkt at Elco eier like under 50 prosent av aksjene i Electra og er 

største eier i selskapet, og at Elco omtaler Electra som sitt datterselskap. Videre er 

administrerende direktør i Elco også styreformann i Electra. Etikkrådet legger til grunn at Elco 

har avgjørende innflytelse på virksomheten i Electra. Etikkrådet anser derfor at Elco kan sies 

å medvirke til normbrudd som begås av Electra. 

 
1 https://www.nbim.no/no/oljefondet/nyheter/2021/beslutninger-om-utelukkelse2/  
2 https://www.klp.no/om-klp/samfunnsansvar/artikler/derfor-ekskluderer-klp-16-selskaper-etter-fn-

rapport/Beslutning%20om%20%C3%A5%20utelukke%20selskaper%20med%20tilknytning%20til%20bosetnin

gene%20p%C3%A5%20Vestbredden.pdf  
3 https://www.elco.co.il/#overview  
4 https://www.elco.co.il/investors#letter  
5 https://www.elco.co.il/#leadership  
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Etikkrådet legger til grunn at Electra nylig har vunnet en anbudskonkurranse om bygging av 

et større veianlegg som har som primært formål å betjene israelske bosettinger på 

Vestbredden, og at selskapet også tidligere har bygget veier med samme formål. Etikkrådet 

anser derfor at det er en uakseptabel risiko for at Electra gjennom sin anleggsvirksomhet i 

tilknytning til israelske bosettinger på Vestbredden, medvirker til alvorlige krenkelser av 

individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner etter retningslinjenes § 3 bokstav b. Elco 

medvirker til det samme gjennom sitt eierskap i Electra. 

Etikkrådet bemerker videre at Elco ikke har besvart deres henvendelser hvor selskapet ble invitert til 

å gi eventuelle merknader til et forelagt utkast til tilrådningen.  

En mer detaljert beskrivelse av saken finnes i Etikkrådets tilrådning.6 

KLPs retningslinjer og analyse 

KLP anser menneskerettigheter som en separat eksklusjonsgrunn, med bakgrunn i at 

menneskerettigheter er representert som en egen grunnpilar i FNs Global Compact. 7 Dette stemmer 

overens med retningslinjene til Statens Pensjonsfond Utland (SPU).8  

I punkt 6.3 i "Retningslinje for KLP som ansvarlig investor" heter det at: «KLP skal utelukke selskaper 
fra investeringer der det er en uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til eller selv er ansvarlig 
for … alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner.»9 

Videre fremgår det av de samme retningslinjene at KLP skal følge ekskluderinger foretatt av SPU. 

Resonnementet i Etikkrådets tilrådning er godt begrunnet og inkluderer omfattende kildemateriale. 

KLP ser på derfor ingen grunn til å avvike fra deres konklusjon.  

Beslutning 

KLP og KLP-fondene utelukker Elco Ltd fra sine investeringer på grunn av en uakseptabel risiko 

for at selskapet gjennom sitt datterselskap Electra Ltd medvirker til alvorlige krenkelser av 

individers rettigheter i krig og konfliktsituasjoner.  

 

 
6 https://files.nettsteder.regjeringen.no/wpuploads01/sites/275/2021/09/Electra-Ltd-og-Elco-Ltd-NO-13759.pdf  
7 FNs Global Compact  
8 Retningslinjer for observasjon og utelukkelse av selskaper fra Statens pensjonsfond utland 
9 Retningslinjer for KLP som ansvarlig investor  
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