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2016:
UiT etablerte etiske retningslinjer for hvem vi kan 
samarbeide med og hva vi kan samarbeide om



Universiteters samfunnsoppdrag

• Utdanning
• Forskning
• Innovasjon
• Formidling
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Universiteter er et instrument som skal bidra til å bygge samfunnet



Krav til universiteters samarbeid

• Følge norsk lov
• Faglig interessant
• Følge etiske retningslinjer for statstjenesten
• Ikke subsidiering
• Åpenhet om resultater
• Universitetet skal eie resultatene
• ++++
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Statens pensjonsfond utland - ekslusjon

• Produksjon av tobakk
• Produksjon av særskilte våpentyper
• Kullgruvedrift eller kullbasert 

energiproduksjon

• Grov korrupsjon
• Alvorlige eller systematiske brudd på 

menneskerettighetene
• Alvorlig miljøskade
• Bidrag til klimaendringer
• +++
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Atferd
Produkter



Hvilken relevans har Statens pensjonsfond utland 
sine vurderinger for universiteter?

• SPU vurderer ikke norske selskaper
• SPU vurderer kun selskaper over en viss størrelse
• Det er forskjell på å investere penger i et selskap og å samarbeide med 

selskapet.
• Institusjoner selvstendig ansvar for å vurdere de etiske sidene ved et 

samarbeid.

• => kan ikke basere oss utelukkende på SPUs vurderinger, MEN vi kan støtte 
oss på deres vurderinger når vi gjør egne vurderinger.
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«Overvåking» av samarbeidspartnere

• Vurdering av samarbeidspartnere er komplisert
– Store konserner
– Innsyn utfordrende
– Informasjon er ferskvare

• Avtale om at partnerne tilfredsstiller hverandres etiske retningslinjer
• Gjensidig varslingsplikt ved endring
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All kunnskap kan misbrukes
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Involvering av organisasjonen

• Åpent møte
• Ulike utvalg og lederfora
• Høringsrunde
• Styrebehandling
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Vurderingskriterier for å utelukke samarbeid 
med eksterne virksomheter

• UiT skal ikke inngå samarbeid med virksomheter som har en drift som 
innebærer alvorlige brudd på grunnleggende etiske normer. Følgende anses 
som brudd på grunnleggende etiske normer:
– grove eller systematiske krenkelser av menneskerettigheter
– barnearbeid
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Vurderingskriterier for å utelukke samarbeid 
med eksterne virksomheter (forts.)

• Samarbeidsprosjekter skal ikke inngås med de deler av en virksomhet som 
er dømt for eller er under mistanke for følgende brudd på grunnleggende 
etiske normer:
– korrupsjon
– produksjon av våpen som ved normal anvendelse bryter med 

grunnleggende humanitære prinsipper
• UiT skal heller ikke samarbeide med de deler av en virksomhet som deltar 

aktivt i krigshandlinger.
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Vurderingskriterier for å utelukke samarbeid 
med eksterne virksomheter (forts.)

• Videre skal UiT ikke inngå samarbeid der samarbeidets art bryter med 
grunnleggende etiske normer, herunder:
– krenkelse av menneskerettigheter
– barnearbeid
– korrupsjon
– skader på klima og miljø
– produksjon av våpen som ved normal anvendelse bryter med 

grunnleggende humanitære prinsipper
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Rutiner for vurdering av samarbeidspartnere

• Statens pensjonsfond utland sine vurderinger benyttes for de selskapene der 
slike vurderinger foreligger.

• En selvstendig vurdering gjøres.
• Den samarbeidende virksomheten forelegges vurderingen og gis mulighet 

for å gi tilbakemelding på denne.
• UiT ønsker åpenhet om vurderingene.
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UiTs etiske retningslinjer for samarbeid…

…er et arbeid under konstant utvikling
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