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Tilrådning om å oppheve utelukkelsen av selskapet 

Singapore Technologies Engineering Ltd. fra Statens pensjonsfond utland
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1 Sammendrag 

Etikkrådet tilråder å oppheve utelukkelsen av selskapet Singapore Technologies Engineering 

Ltd. fra Statens pensjonsfond utland. Selskapet har siden 2002 vært utelukket på grunnlag av 

produksjon av antipersonell landminer. Denne virksomheten har nå opphørt, og det er ikke 

lenger grunnlag for å utelukke selskapet.  

2 Bakgrunn 

I 2001 ble Petroleumsfondets folkerettsråd og uttrekksmekanismen som skulle sikre at fondets 

investeringer ikke var i strid med Norges folkerettslige forpliktelser, etablert. Folkerettsrådet 

avga i 2002 en tilrådning til Finansdepartementet om utelukkelse av selskapet Singapore 

Technologies Engineering Ltd., som produserte antipersonell landminer.
1
 Begrunnelsen var at 

fondets investering i selskapet kunne anses å være i strid med Norges forpliktelser etter 

Landminekonvensjonen, nærmere bestemt medvirkningsforbudet i konvensjonens artikkel 

1 (1).
 2

 Tilrådning ble tatt til følge, og selskapet ble utelukket fra fondet. 

Utelukkelsen ble videreført under de nåværende retningslinjer for observasjon og utelukkelse 

av selskaper fra Statens pensjonsfond utland
3
 og har vært opprettholdt frem til nå. 

Ifølge retningslinjenes § 5(5) kan Etikkrådet på bakgrunn av ny informasjon anbefale Norges 

Bank at utelukkelse av selskaper oppheves. 

3 Informasjon fra selskapet 

Selskapet offentliggjorde i november 2015 en erklæring om at det ikke lenger har noen 

virksomhet i tilknytning til produksjon verken av antipersonell landminer eller klasevåpen:  

«As a responsible military technology manufacturer, we are not in the business of 

designing, producing and selling of anti-personnel mines and cluster munitions or 

any related key components.»
4
 

Etikkrådet har henvendt seg til selskapet og mottatt bekreftelse på at denne erklæringen 

gjelder for hele selskapets virksomhet og alle datterselskaper.
5
 

4 Etikkrådets vurdering 

På bakgrunn av det overstående anser Etikkrådet at det ikke er grunnlag for å opprettholde 

utelukkelsen av selskapet.  

                                                 
1
 Folkerettsrådets tilrådninger: http://etikkradet.no/historikk/folkerettsradets-tilradninger/. 

2
 Landminekonvensjonen (Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of 

Anti-Personnel Mines and on Their Destruction): http://www.icbl.org/media/604037/treatyenglish.pdf . 
3
 Retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland: 

https://lovdata.no/dokument/INS/forskrift/2014-12-18-1793?q=retningslinjer+++pensjonsfond+++utland.  
4
 Selskapets nettside: http://www.stengg.com/corporate-governance/sustainability.  

5
 Epost fra selskapet til Etikkrådet, 1. desember 2015.  
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5 Tilrådning 

Etikkrådet tilråder å oppheve utelukkelsen av selskapet Singapore Technologies Engineering 

Ltd. fra Statens pensjonsfond utland. 
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