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Ti års bidrag fra Norge til 
en mer forsvarlig verdens-
orden står på spill. Etikk-

rådet for Statens pensjonsfond
utland – Oljefondet – har hittil
gitt råd direkte til Finansdepar-
tementet for å unngå at fondet
– og vi – tjener på grove og
systematiske menneskerettig-
hetsbrudd, rettighetsbrudd i
krig, alvorlige miljøskader og
andre uetiske investeringer. Nå 
drøfter Stortinget å nedlegge
denne ordningen.

Hvorfor?
Et strategiråd nedsatt av 

Finansdepartementet har anbe-
falt å legge denne uttrekksme-
kanismen til Norges Bank. Men
å la sentralbanken passe inves-
teringsetikken blir som å la 
bukken passe havresekken:
Etiske hensyn blir amputert, 
underordnet avkastningskravet
og skjult.

Etikkrådet anbefaler å trekke
fondet ut av bedrifter som
maksimerer avkastning ved 
grove etiske overtramp. Anbefa-
lingene har fått stor oppmerk-
somhet i inn- og utland. Andre
fond har fulgt Etikkrådet og

trukket seg ut. Utelukkede
selskaper spør hvordan de kan
vinne tilbake tapt omdømme
hos investorer, kunder, 
domstoler og ansatte. FNs tidli-
gere spesialrepresentant for
menneskerettigheter og
næringsliv John Ruggie har 
brukt Etikkrådets erfaringer for
FNs veiledende prinsipper for
næringsliv og menneskerettig-
heter.

Stortingets kongstanke med
etisk forvaltning blir snudd på 
hodet dersom Etikkrådet legges
under Norges Bank. Forslaget
senker de etiske minstekravene
til fondet, for Norges Bank skal
bare stille krav som ikke redu-
serer avkastningen.

Det blir også mindre innsyn,
og dermed umulig å overvåke
om fondsforvalterne er lojale

mot våre folkevalgtes krav: at
vårt pensjonsfond ikke skal
berike seg ved ugjerninger i
utlandet.

Strategirådet mener at 
bankens «eierskapsdialog» vil
ha større virkning når banken
bak lukkede dører kan bruke
uttrekk som ris bak speilet. Men
forslaget vil virke motsatt:
Banken får færre etiske
skranker, og uttrekkstrusselen
vil ha mindre troverdighet.

Dagens etikkregler forbyr 
fondet å tjene på bedrifter som
bruker grove etiske overtramp
som middel for å øke avkast-
ningen. Optimister kan tro at
Norges Bank fortsatt vil ta opp
menneskerettighetsbrudd og
miljøskader i sine samtaler med
selskapslederne. Men forslaget
avgrenser eierskapsutøvelsen til
de overtrampene som også truer
avkastningen på sikt, som klima-
trusler og korrupsjon. Banken

skal tie om uetisk medvirkning 
til systematiske og grove
menneskerettighetsbrudd eller 
om gruvers lokale forurensning
av grunnvann – så lenge slikt
skadeverk ikke truer den lang-
siktige avkastningen. Strategi-
rådet aksepterer nemlig bare de
etiske prinsippene som ikke 
påvirker fondets avkastning.

Nyordningen vil gjøre det
lettere for bedriftsledere å 
hindre uttrekk, fordi Norges 
Bank lettere kan la seg å over-
tale – siden den også skal 
maksimere avkastningen.

Strategirådet vil ikke engang
at anbefalingene om uttrekk 
skal være offentlige. Uten
åpenhet om begrunnede uttrekk 
forsvinner mange av ringvirk-
ningene for en bedre verden, for 
da blir bedriftens omdømme
ikke berørt, og andre investorer
kan ikke følge opp.

Hemmeligholdet gjør det
også vanskelig for Stortinget og 
befolkningen å ha innsyn og 
tillit til hvordan Norges Bank 
håndterer slike kryssende inter-
esser. 

Da er de sentrale delene av 
dagens ordning å foretrekke. 
Ved å beholde Etikkrådet på 
armlengdes avstand fra forval-
terne hindrer Stortinget

mistanke om at fondet
medvirker til grove etiske over-
tramp mot personer eller miljø
for å maksimere avkastninge
Offentliggjøring av uttrekk g
at Stortinget, Finansdeparte-
mentet, Norges Bank og
Etikkrådet også bidrar til litt
bedre spilleregler i verdens
finansmarkeder.

Vår verden trenger sårt slik
minstekrav om ikke å skade
andre i jakten på avkastning

Så hvorfor er dette forslage
kommet? Ønsker strategiråd
simpelthen å tone ned de etis
hensyn, slik at Norges Bank 
bare følger de etiske kravene
som likevel ikke reduserer
avkastningen? Det er i så fall i
strid med Stortingets målset-
ning med fondet, og i strid med
FNs retningslinjer og initiativer
som Norge hittil har støttet.

Heller enn å avskaffe et
uavhengig etikkråd for Statens
pensjonsfond utland, må utfor-
dringen for Stortinget være å 
gjøre samarbeidet, reglene og
rollefordelingen enda tydeligere
og bedre.

 Andreas Føllesdal, professor i 
politisk filosofi ved Universi-
tetet i Oslo. Var medlem av 
Etikkrådet 2004–2010.

Alt stoff som le ve res til Da gens
Næ rings liv, må pro du se res i 
hen hold   til Vær varsom-plakaten.

Da gens Næ rings liv be tin ger
seg ret ten til å lag re og utgi alt 

stoff i avi sen i elek tro nisk form, 
også gjen nom sam ar beids part ne re.

Re dak sjo nen for be hol der seg
 ret ten  til å for kor te inn send te
 ma nu skrip ter .

De batt inn legg ho no re res ikke.
De batt an svar lig:
tlf. 22 00 10 59
debatt@dn.no

Epost: debatt@dn.no Te le faks: 22 00 11 10
Ho ved inn legg/kro nikk: Maks 4500 tegn
inklusive mellomrom Un der inn legg/re plikk: 
Maks 1500 tegn (ca. 250 ord)
Legg ved por trett fo to

Å la sentral-
banken passe

investeringsetikken
blir som å la bukken
passe havresekken:
Etiske hensyn blir 
amputert, under-
ordnet avkastnings-
kravet og skjult

Etikken står på spill
Oljefondets etikkråd bør ikke legges inn under Norges Bank. Der kan etikken bli under-

ordnet avkastningen, og hemmelighold kan begrense ringvirkningene fra innsatsen, skriver
professor Andreas Føllesdal, tidligere medlem av Etikkrådet.

 AVSTAND. Ved å beholde
Etikkrådet på armlengdes
avstand fra forvalterne
hindrer Stortinget mistanke
om at fondet medvirker til
grove etiske overtramp,
skriver Andreas Føllesdal. Her
fra rådets møte tidligere
denne måneden.
Foto: Øyvind Elvsborg

VIL BEHOLDE
ETIKKRÅDET.
Tidligere
medlem 
Andreas
 Føllesdal.
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Feil om 

EU-makt

K
jetil Wiedswang beklager 

KKseg nok en gang over at 

KKNorge ikke er EU-medlem KK
i DN 25. mars. Jeg nøyer meg 

med å kommentere ett avsnitt. 

Her er det både en påstand som 

er misvisende og en som er riv 

ruskende gal.

Wiedswang mener det er 

«håpløst for norske diplomater 

å ha oversikt over alt og alle 

som beveger seg i Brussel-

jungelen». Men er det mindre 

håpløst for det danske, finske, 

eller svenske byråkratiet å 

henge med i svingene? Norge 

deltar i EUs fagkomiteer for 

saker som berører EØS. Dyna-

mikken i EU trekker makt til 

Europakommisjonen og stats-

apparatene i de største 

medlemslandene, det endrer vi 

ikke ved å underlegge oss EU på 

enda flere områder enn i dag.

Som slovakias statsminister 

Robert Fico formulerte det: 

«Det finnes små hunder og 

store hunder i EU. De små 

hundenes oppgave er å finne ut 

hvilken stor hund de skal løpe 

etter.»

Så hevder Wiedswang at situ-

asjonen er blitt enda vanskeli-

gere for Norge «ettersom makt 

er flyttet fra Europakommi-

sjonen til Europaparlamentet og 

til de nasjonale hovedstedene». 

Hvor tar han dette fra? I alle fall 

ikke EUs traktater. Siden Maas-

trichttraktaten for drøyt 20 år 

siden har EU ved hver eneste 

traktatrevisjon flyttet makt fra 

nasjonal myndigheter til Brus-

sels organer.

Økt makt til Europaparla-

mentet med Lisboatraktaten 

kommer ikke fra Europakommi-

sjonen, som fortsatt har suveren 

forslagsrett, men ved at parla-

mentet er blitt mer likestilt m
ed 

EUs ministerråd – altså 

medlemslandenes regjeringer 

(med tilhold i hovedstedene).

 Heming Olaussen, leder i Nei 

til EU
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Symbol-

politikk

O
ljefondet skal antagelig 

selge seg ut av bedrifter 

som driver med kullkraft. 

Visstnok for miljøets skyld. 

Dette er symbolpolitikk. Disse 

aksjene blir jo straks kjøpt av 

andre investorer, og miljøgevin-

sten er null.

Det er en god huskeregel i 

aksjemarkedet: «Shares are not 

sold, they are bought».

Leif O Leif O
d, Oslod, Oslo
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Cupcakes i raushetens tid

I det siste har det pågått en 

debatt om kvinnelige ledere 

som kommuniserer både 

med hverandre og offentlig-

heten på sosiale medier. 

Forutsigbart nok i et land 

forskerne plasserer sammen 

med Pakistan og Sør-Korea 

blant landene i verden med 

strengest sosiale normer for 

akseptabel adferd, har debatten 

i stor grad dreid seg om disse 

kvinnene benytter riktige ord. 

Uttrykk som «fineste» og «you 

rock!» er blitt brukt som eksem-

pler på hvor ille det er.

Den delen av diskusjonen 

bommer på mål.

Mer spennende er det å se på 

hvilke muligheter den digitale 

revolusjonens sosiale fase 

skaper. I denne fasen endres 

kommunikasjonsformer mellom 

mennesker. Ikke bare 

budskapet, men dets avsender 

blir viktig. Det gjelder også i 

arbeidslivet. Også på toppen, 

men aller mest blant medarbei-

dere som i større grad kommu-

niserer på tvers for å løse 

oppgaver uten ledernes 

innblanding.

Intranettene erstattet intern-

avisene for noen år siden. Nå 

erstattes intranettene av 

bedriftsinterne sosiale medier i 

de fleste større virksomheter. I 

disse digitale nettverkene 

utveksles informasjon, bygges 

relasjoner og gjennomføres 

prosjekter. På min jobb ser 

intranettet allerede ut som en 

krysning av Facebook og 

Twitter. Sosiale medier er ikke 

en hobby for spesielt interes-

serte, men et viktig verktøy for 

alle ansatte i deres jobb-

hverdag.

I denne konteksten er det 

altså at noen kvinner med tunge 

samfunns- og lederposisjoner 

gjør seg synlige. Det er kombi-

nasjonen av to ting som gjør 

denne synligheten viktig nå når 

sosiale medier blir et tungt 

jobbverktøy. 

For det første driver Norge 

med en meningsløs sløsing av 

menneskelig talent. Vi kommer 

til verden med en ganske 

normalfordelt kurve av vett og 

forstand. Likevel tilhører 97 

prosent av norske toppledere ett 

av kjønnene – mitt. Vi mister 

altså betydelige mengder med 

talent underveis. På veien fra 

skole til topplederjobb faller de 

aller fleste kvinner fra. Noen 

gjennom valg av utdanningsret-

ning, andre i den kritiske 

småbarnstiden.

Å stoppe dette talentsløseriet 

er ikke et kvinnespørsmål. Det 

er et samfunnsspørsmål. Det er 

av avgjørende viktighet for 

norsk konkurransekraft i årene 

fremover at vi klarer å dyrke 

frem de beste lederne. Både i 

næringslivet og andre steder. 

Klar norsk og internasjonal 

forskning viser at et av de 

viktigste tiltakene for å 

motvirke talentfrafallet er tyde-

lige rollemodeller og mentorer.

For det andre vet vi at det er 

flere kvinnelige enn mannlige 

brukere av nesten alle sosiale 

medier fra Facebook til 

Linkedin. Når kvinner som har 

hatt suksess gjennom sosiale 

medier viser at de også er 

mennesker med gode og onde 

dager, kan det gi inspirasjon til 

kvinner som skal balansere jobb 

med livet utenfor. Ikke bare til 

dem. Jeg trengte litt av den 

inspirasjonen selv da jeg for å 

finne tid til å skrive denne 

teksten plasserte begge barna 

foran tv-en med hver sin panne-

kake i hånda.

De kan også gi inspirasjon til 

å fortsette med det både fors-

kning og praksis viser oss at er 

veien til suksess, nemlig å stå 

for noe, bygge på sine sterke 

sider og defokusere sine mindre 

sterke.

Vi må ikke undervurdere 

disse kvinnenes lesere. De som 

leser dem, vet at de kun har 

fortjent retten til å prate om de 

faktisk lykkes med det de gjør. 

De som bare prater, faller fort 

gjennom.

HP i Norge leverer strålende 

resultater, kåres av konsernet til 

å ha den beste kundestrategien 

i verden og øker både 

med arbeider- og kundetil-

fredshet årlig. Det, Anita Krohn 

Traaseth, er godt nok for oss 

svina. You rock!

 Bård Standal, direktør for 

strategisk gjennomføring, Stat-

kraft
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Ledelse

SMART BRUK AV SOSIALE MEDIER. HP i Norge  med Anita Krohn Traa-

seth i spissen leverer strålende resultater og kåres av konsernet til å ha 

den beste kundestrategien i verden. Foto: Mikaela Berg

Flere innlegg,  

se neste side

Jens Stoltenberg har rett angående lønn og 

konkurranseevne, men Erna Solberg har et godt poeng: 

Når bedring i eksportprisene gir lønnsøkning, ikke 

«bonus», har vi et problem den dagen prisene faller.

Solbergs 

gode poengSolberg

D
en siste tiden har det 

pågått en diskusjon om 

det egentlig er så farlig at 

lønningene i Norge har steget så 

mye de siste årene. Det startet 

med en figur hvor regjeringen 

sammenlignet utviklingen i 

norske reallønninger med 

produktivitetsutviklingen.

Arbeiderpartiets Jens Stolten-

berg mente sammenligningen 

var irrelevant fordi mye av real-

lønnsveksten skyldes at norske 

bedrifter har opplevd høye 

priser på sine produkter 

samtidig som vi forbrukere har 

fått billigere importvarer. 

Dersom de ansatte ikke hadde 

fått sin del av prisstigningen på 

eksportproduktene, ville det 

vært eierne som hadde fått hele 

gevinsten.

Flere økonomer har støttet 

Stoltenbergs vurdering. Og de 

har selvfølgelig rett – i det 

minste isolert sett.

Norsk økonomi har i vel ti år 

opplevd en sterk bedring i 

bytteforholdet overfor utlandet, 

det vil si at eksportprisene har 

steget mye sammenlignet med 

prisene på det vi importerer. 

Vårt lands realinntekt har i 

disse årene steget med omtrent 

det dobbelte av produksjons-

veksten.

Det meste av bytteforholds-

gevinsten er knyttet til prisopp-

gangen på olje og gass, men 

også når en holder den utenfor, 

har vi opplevd en bedring i 

bytteforholdet. Norsk tradisjo-

nell eksport er råvaretung, i 

tillegg har leveransene av utstyr 

og tjenester til oljevirksomhet i 

Norge og utlandet vokst mye. 

Prisene på disse produktene har 

steget.

Prisen på varer vi i all 

hovedsak importerer, som 

skjorter og mobiltelefoner har 

derimot falt.

Vi har tjent grovt på Kinas 

fremvekst som stor eksportør av 

billige forbruksvarer og stor 

importør av olje og råvarer. 

Finland med Nokia og Portugal 

med skjorter har vært to av 

taperne.

Når vi måler konkurranse-

evne, har vi i alle år brukt rela-

tive lønnskostnader per produ-

sert enhet i felles valuta som 

hovedindikator. Da korrigeres 

lønnsutviklingen i Norge med 

produktivitetsveksten, og dette 

sammenholdes med hvordan 

utviklingen har vært hos våre 

handelspartnere, og korrigeres 

for endringer i valutakursen. 

Ifølge siste rapport fra Det 

tekniske beregningsutvalget for 

inntektsoppgjørene, har 

konkurranseevnen målt på 

denne måten forverret seg med 

rundt 20 prosent de siste ti 

årene.

I dette konkurranseevnemålet 

tas det ikke hensyn til hva som 

har skjedd med de relative 

prisene på de produktene vi 

produserer. Sammen med 

kolleger i Nordea i de andre 

nordiske landene har jeg laget 

en konkurranseevneindikator 

hvor også utviklingen i produkt-

prisene er tatt med.

Figuren gjengir denne indika-

toren for de nordiske landene 

pluss USA og Tyskland. Lønns-

kostnadene per produsert enhet 

korrigert for prisstigningen på 

produserte produkter sammen-

holdes med det samme i EU 15, 

det vil si med gjennomsnittet 

for de 15 landene som utgjorde 

EU før utvidelsen østover i 

2004. For Norge er det prisstig-

ningen på bruttonasjonalpro-

duktet utenom olje og gass vi 

ser på.

Figuren er laget slik at når en 

kurve går opp, så har lønnskost-

nadene i landet økt mindre enn 

produktprisene sammenholdt 

med hva tilfellet har vært i EU 

15. Konkurranseevnen kan da 

sies å være bedret. Når kurven 

synker, er det motsatt: konkur-

ranseevnen er forverret.

Indikatoren viser at

 Fastlands-Norges 

konkurranse evne har vært 

ganske stabil siden 2002.

 Finland og Danmark 

opplevde en klar forverring i 

konkurranseevnen.

 Sverige og Tysklands konkur-

ranseevne ble bedret.

Økningen i produktprisene våre 

(utenom olje og gass) har 

kompensert for den relative 

økningen vi hadde i lønnskost-

nadene. Norsk tradisjonell 

eksport har da også utviklet seg 

bedre i forhold til veksten i 

markedene i EU 15 enn det 

finsk og dansk eksport har 

gjort.

Det er imidlertid ikke upro-

blematisk at en særegen 

oppgang i prisene på det vi 

produserer fører til en høyere 

lønnsvekst enn i andre land. En 

særegen prisoppgang snur ofte 

til et særegent prisfall:

 Høye priser er et signal om at 

produksjonen skal økes.

 Er det snakk om produkter 

basert på råvarer med begren-

sede forekomster, eller hvor 

noen har tilnærmet monopol, 

lokker høye priser frem tusenvis 

av kreative personer som vil 

forsøke å utvikle alternative 

produkter. Og noen lykkes som 

regel.

 Etter en tid kommer derfor 

UENIGE OM LØNNS-

VEKST. Statsminister Erna 

Solberg og Arbeiderpartiets 

leder Jens Stoltenberg.  

Foto: Ida von Hanno Bast
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Når vi ser på prisene

Konkurranseevne korrigert for eksportpriser i forhold til 

EU15.
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prisene normalt ned, og land 

som har tilpasset lønningene til 

høye produktpriser, får 

problemer.

 Lønningene må ned og ledig-

heten stiger inntil det har 

skjedd.

Det er derfor risikabelt å 

bruke periodevise prisgevin-

ster på eksportvarer til perma-

nente lønnsøkninger. Øknin-

gene bør i tilfe
llet gis som 

variabel lønn som faller bort 

når prisene kommer ned igjen. 

Det har nok i for liten grad 

skjedd i Norge.

Så ja, Jens Stoltenberg har 

rett, men Erna Solberg har også 

et godt poeng.

 Steinar Juel, sjeføkonom i 

Nordea
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