
 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venstres forslag til uttrekkskriterier 
for Statens Pensjonsfond Utlands 
virkemiddelbruk og investeringer i 
kull- og petroleumsselskaper. 
 

 

 

Presentert på Venstres landsmøte 2015, Tromsø, lørdag 11. april 

 

 



 

 2 

1. Bakgrunn 
Som en del av Stortingets behandling av Innst. 141 S (2013-2014), representantforslag fra 
Arbeiderpartiet om å utrede Statens pensjonsfond utlands investeringer i kullselskaper, fikk 
Venstre gjennomslag for at det skulle nedsettes en ekspertgruppe. Ekspertgruppens mandat 
var å vurdere om utelukkelse av kull- og petroleumsselskaper fremstår som en mer effektiv 
strategi enn eierskapsutøvelse for å adressere klimaspørsmål og bidra til fremtidige 
endringer. Gruppen ble også bedt om å gi råd om mulige kriterier for utelukkelse av denne 
type selskaper, og gruppens anbefalinger skal inngå som en del av grunnlaget for neste 
stortingsmelding om SPU våren 2015. Denne meldingen ble lagt fram i går (fredag 10.4.). 

Ekspertgruppen ble satt ned 4. april 2014 og la fram sin rapport 3. desember 2014. 

Rapporten ble møtt med til dels sterk kritikk fra miljøbevegelsen. Venstre deler langt på vei 
denne kritikken. Spesielt gruppens mandat om å fremme mulige kriterier for utelukkelse av 
kull- og petroleumsselskaper er ikke fulgt opp. Det finnes ingen spor av slike kriterier i 
rapporten. Ekspertgruppen har derfor ikke levert de de ble bedt om. Heller ikke den 
meldingen som ble lagt fram fra regjeringen i går inneholder noen forslag til eventuelle 
kriterier for uttrekk eller utelukkelse av kull- og petroleumssalskaper. Det blir derfor 
Stortingets oppgave å gjøre dette arbeidet. Venstre er innstilt på å søke et bredest mulig 
flertall for å gå lengst mulig i utelukkelse av alle kullselskaper og de mest forurensende og 
miljøskadelige olje- og gasselskaper.  

--- 

Spørsmålene om utelukkelse av kull- og petroleumsselskaper er etter Venstres syn ganske 
overflatisk drøftet i eksportgruppens rapport. I pressemeldingen fra ekspertgruppen 
8.12.2014 skriver gruppen at «Etter vår mening kan ikke kull- og petroleumselskapenes 
energiproduksjon, energibruk eller CO2-utslipp i seg selv sies å være i strid med alminnelig 
aksepterte etiske normer. Vi anbefaler derfor ikke en automatisk utelukkelse av alle kull- og 
petroleumsprodusenter fra fondet.»  

Greuppen foreslo imidlertid å gjøre det mulig å utelukke enkeltselskaper der man finner at 
«selskapet bidrar til eller er ansvarlig for handlinger eller unnlatelser som er svært skadelig 
for klimaet.». 

Venstre mener at disse to anbefalingene er motstridende.  Selv om utvalget ikke direkte 
anbefalte uttrekk av kullselskaper, vil formuleringen «svært skadelig for klimaet» måtte bety 
at investeringer både i kullselskaper og enkelte oljeselskaper kan trekkes ut. 

Oljefondets administrerende direktør, Yngve Slyngstad, utelukker heller ikke et videre 
nedsalg i kullselskaper. Fondet har solgt seg ut av flere kullselskap fordi det mener 
forretningsmodellen ikke er bærekraftig, og at det dermed er dårlig business å investere i 
slike selskaper. Kullandelen er imidlertid ikke redusert fordi fondet mener kull er dårlig for 
miljøet.   

Til Dagens Næringsliv 11. februar i år presiserer Slyngstad at det er nødvendig med klare 
instrukser fra Stortinget hvis kullselskaper skal utelukkes på en tilsvarende måte som tobakk. 

– Det kommer an på hvordan man definerer kull. Snakker vi om rene kullprodusenter, er det 
en liten sektor. Det er ikke noe problem for oss, innenfor mandatet, å selge alt, men det må 
også være i tråd med mandatets intensjon om finansiell avkastning, sier Slyngstad. 

file://prins1/brukere/geo/Documents/utrede%20Statens%20pensjonsfond%20utlands%20investeringer%20i%20kullselskaper
https://www.regjeringen.no/contentassets/b28a0f34d860490da2c4accc41f92de6/norsk_sammendrag.pdf
https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/dep/fin/pressemeldinger/2014/Rapport-fra-ekspertgruppe-om-investeringer-i-kull--og-petroleumsselskaper/Pressemelding-fra-Ekspertgruppen-for-Statens-pensjonsfond-utlands-investeringer-i-kull--og-petroleumsselskaper/id2342792/
http://www.dn.no/nyheter/finans/2015/02/11/2158/Oljefondet/utelukker-ikke-salg-av-kull
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Slyngstad sier også at dersom samme regelverk skal gjelde for kull som tobakk og våpen, 
må man først definere hva som ligger i dette for at det skal være mulig å gjennomføre det. 
Hvorvidt den jobben foretas i Stortinget, om vi får den jobben, eller om det gis til oss av 
Finansdepartementet, er tre forskjellige veier som er politikernes ansvar. Vi gjør ikke annet 
enn å gjennomføre det mandatet vi blir satt til å gjøre, sier Slyngstad til DN. 

Venstre mener at denne jobben må foretas av Stortinget og den må foretas i forbindelse med 
behandlingen av forvaltningsmeldingen for SPU 2014, denne våren. Derfor vil Venstre 
fremme de konkrete forslagene som framgår av dette dokumentet i den forbindelse.  

Målet om å begrense temperaturøkningen til to grader er ikke bare et uttrykk for en alvorlig 
politisk bekymring for fremtidige klimaendringer, men er også et signal om at det haster med 
å sette i verk tiltak. Det Londonbaserte Carbon Tracker Initiative har vist at bare en liten del 
av reservene som er grunnlaget for børsnoterte karbonselskapers markedsverdi kan brukes 
om global oppvarming skal kunne begrenes til mindre enn to grader. 

Ekspertgruppen understreker at det ligger utenfor dets mandat å gjøre en «fullstendig 
analyse» av spørsmålene de er bedt om å vurdere, og at det bør arbeides videre med disse. 
Dette må være den eneste logiske forklaringen på at de så totalt har sett bort fra de 
langsiktige konsekvensene av klimaendringer. 

Det er også grunn til å minne om at det i forbindelse med utarbeiding av retningslinjer for 
offentlig eierskap de senere årene er det tatt initiativer for nettopp å utvikle nye finansielle 
instrumenter som på forretningsmessig grunnlag kan bidra til å øke finansieringsmulighetene 
for klimavennlige investeringer, på bekostning av det motsatte. Venstre ser ingen grunn for at 
det samme skal legges til grunn for eierskapsutøvelsen av oljefondet. 

--- 

Per 1. april 2015 er SPUs verdi nær 7 000 mrd. NOK. Investeringene er spredt på om lag 
9 000 selskaper i 75 ulike land. 1,3 prosent av alle børsnoterte aksjer eller selskaper i hele 
verden eies av SPU. 2,4 prosent av Europas børsnoterte aksjer/selskaper eies av SPU. Med 
tanke på at Norge utgjør om lag 0,7 promille av verdens befolkning eier vi, det norske 
fellesskap, en betydelig andel av verdens verdier.  

Etter vårt syn er det ingen tvil om at SPUs håndtering av klimarelaterte investeringer vil 
kunne påvirke andre store investorer og andre lands vilje til å iverksette tiltak for å redusere 
utslipp av klimagasser. Dette kan skje gjennom signaleffekter og ved at klare retningslinjer 
for SPUs investeringer vil kunne bidra til å gjøre det lettere for andre investorer og sette 
tilsvarende mål. 

Som eier av Statens Pensjonsfond Utland (Oljefondet) har også den norske stat etter 
Venstres syn et etisk forvalteransvar. Venstre er derfor ikke enige med ekspertgruppens 
konklusjon om at «Bruk av fondet som et klimapolitisk verktøy utover hva som er forenlig 
med fondets rolle som finansiell investor, vil etter vårt syn være både uheldig og lite 
effektivt.» 

Å sikre at fondet ikke bidrar til farlige klimaendringer er en oppgave for oljefondets etikkråd 
som fra 2015 er lagt til Norges Bank. Stortinget har ansvar for å fastsette retningslinjer slik at 
fondets investeringer er i samsvar med en forsvarlig klimapolitikk og ikke bidrar til farlige 
klimaendringer. Dette er allerede fastslått i dagens retningslinjer for observasjon og 

http://www.carbontracker.org/
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utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland, § 3 c) at alvorlig miljøskade er kriterium for 
utelukkelse av selskaper. 

 

2. Det skjer positive ting uavhengig av regjering og ekspertutvalg 
13. mars la Norges Bank Investment Management (NBIM), som forvalter Statens 
Pensjonsfond – Utland (SPU), fram årsrapporten for 2014. De la samtidig fram et oppdatert 
forventningsdokument på klima, som viser hvilke forventninger banken har for hvordan 
selskapene forholder seg til klimautfordringen. I det nye forventningsdokumentet ber fondet 
blant annet om at selskapene tester sin forretningsmodell mot togradersscenariet. 

I 2014 har SPU trukket seg ut av 49 selskaper, og så langt i 2015 har de trukket seg ut av 20 
selskaper til. Av disse er det 20 uttrekk relatert til kull, og fem tjæresandselskaper.  

Olje- og gass-sektoren er også den sektoren som fondet har tapt mest penger på, med en 
nedgang på 10,4 prosent i 2014. Dette viser også i klartekst det Venstre har vært opptatt av 
lenge, nemlig at vi må utrede både de klimamessige og de finansielle risikoene ved at SPU 
er så tungt eksponert i olje- og kullselskaper.  
 
Uttrekkene som har skjedd i 2014 og så langt i 2015 tilsier at Oljefondet ser at risikoen ved å 
investere i kull- og tjæresandselskaper begynner å bli uholdbart høy, og tar nå ulike grep for 
å begynne å håndtere dette. De vil derfor bare være en logisk konsekvens om de nå får 
bestilling fra Stortinget om å øke investeringene i fornybar energi og noen klare kriterier for 
uttrekk av fossil energi. 

Det er også en betydelig bevegelse på nasjonalt og internasjonalt mot såkalt divestment.  

Ved presentasjonen av klimapanelets synteserapport den 4.11.2014, sa FNs 
generalsekretær Ban Ki Moon  «I have been urging companies like pension funds or 
insurance companies to reduce their investments in coal and a fossil-fuel based economy to 
move to renewable sources of energy.» 

Verdensbanken, G20 og andre internasjonale institusjoner oppfordrer investorer til å trekke 
seg ut av selskaper som får inntektene sine fra fossil energi.  

Anerkjente britiske The Guardian har satt i gang en stor kampanje for å få store globale 
investorer som Gates Foundation og Wellcome Trust til å forplikte seg til å trekke seg ut av 
de 200 største kull-, olje- og gasselskap i løpet av fem år og umiddelbart love ikke å 
investere mer i de samme selskapene. The Guardian Media Group har selv besluttet å sikre 
at egne investeringer verdt 800 mill. GBP ikke investeres i fossile energikilder. 

  

http://www.nbim.no/globalassets/documents/climate-change-strategy-document.pdf?id=5931
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2013-2014/inns-201314-096/#a3
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2013-2014/inns-201314-096/#a3
http://www.theguardian.com/environment/ng-interactive/2015/mar/16/keep-it-in-the-ground-guardian-climate-change-campaign
http://www.theguardian.com/environment/2015/apr/01/guardian-media-group-to-divest-its-800m-fund-from-fossil-fuels
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Vinneren av Sofieprisen 2013, Bill McKibben, har etablert en bred internasjonal organisasjon, 
350.org, som er aktive i over 188 land og som årlig arrangerer Global Divestment Day. 

 

 

Her hjemme har både KLP, Storebrand, Nordea og Oslo kommune tatt beslutninger om å 
trekke ut investeringer knyttet til kull. 

http://350.org/about/what-we-do/
http://gofossilfree.org/wrap-up/
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3. Venstres konkrete forslag. 
Som det framgår av stortingsmeldingen som ble lagt fram i går, vil regjeringen selv foreslå 
økte investeringer i fornybar energi, men ingen klare kriterier for uttrekk av selskaper 
innenfor kull og petroleum. Det blir dermed opp til Stortinget gjennom behandlingen av 
meldingen å foreslå slike kriterier.  

Som det framgår av Lov om Statens pensjonsfond § 2 annet ledd og § 7 er det 
Finansdepartementet som fastsetter kriterier for observasjon og utelukkelse av 
enkeltselskaper eller sektorer gjennom Retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra 
Statens pensjonsfond utland (Forskrift 2014-12-18-1793) 

Venstre vil i stortingsbehandlingen derfor fremme følgende forslag: 

1. Stortinget ber regjeringen om å endre retningslinjene (Forskrift 2014-12-18-1793) for 
observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland § 2 (kriterier for 
produktbasert utelukkelse av selskaper) som følger: 

Ny bokstav d) utvinner kull eller produserer kraft fra kull 

Ny bokstav e) produserer eller utvinner olje og gass som er særlig forurensende eller 
miljørisikabel. 

2. Stortinget ber regjeringen om å endre retningslinjene (Forskrift 2014-12-18-1793) for 
observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland § 3 (kriterier for 
atferdsbasert observasjon og utelukkelse av selskaper), bokstav c) til:  

c) alvorlig miljø- og klimaskade.  

Venstre foreslår videre at følgende uttrekkskriterier legges til grunn for å forstå ny bokstav d) 
og e) i § 2 og endring av bokstav c) i § 3 i de foreslåtte endringene over. 

 

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-12-21-123?q=lov+om+statens+pensjonsfond
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Uttrekkskriterier fra kullselskaper 
1) Rene kullgruveselskap (mer enn 25 prosent av inntektene kommer fra utvinning av 

kull, eller som produserer mer enn 20 mill. tonn kull årlig). 

2) Kraftselskaper som baserer mer enn 25 pst av samlet kraftproduksjon fra kull.  

3) Selskaper som driver eller planlegger produksjon av kull til flytende brensel eller kull 
til gass.  

4) Selskaper som får minst 25 prosent av inntektene fra kull, kullgruver eller kullkraft, 
eller hvor 25 prosent av energibruken kommer fra kull. 

 

Uttrekkskriterier fra særlig forurensende oljeselskaper 
1) Selskaper som søker etter prosjekter som er avhengig av oljepriser som ikke er 

forenlig med togradersmålet.  

2) Selskaper som produserer eller er involvert i utvinning av olje fra tjæresand.  

3) Selskaper som produserer eller er involvert i utvinning av olje og gass fra skifer.  

4) Selskaper som driver petroleumsaktivitet i svært sårbare områder, som f.eks. Arktis.  

5) Selskaper med høyest utslipp per produsert enhet (fat olje), f.eks. mer enn 25 pst 
over snittutslipp. 

6) Selskaper som utvinner de dyreste og mest forurensende olje- og gassreservene, 
f.eks. mer enn 25 pst over snittkostnader.  

Venstre har ikke den totale oversikten over hvor mye de foreslåtte uttrekkskriteriene vil 
medføre når det gjelder antall selskaper og verdi. Vi har bedt utredningsseksjonen på 
Stortinget om hjelp for å finne relevante tall, og vil også stille departementet utfyllende 
spørsmål i forbindelse med behandlingen av forvaltningsmeldingen om SPU. Det vi vet er 
imidlertid at det allerede finnes nok av eksisterende tallmateriale som viser hvilke selskaper 
det i så fall er naturlig å trekke seg ut av.  

SPU hadde f.eks. per 31.12.2014 investert verdier tilsvarende 85 mrd. NOK i 20 olje- og 
gasselskaper med høyest utslipp per produsert enhet (fat olje) i et utvalg som utgjør 43 % av 
aksjebeholdningen i olje- og gassektoren og investeringer tilsvarende om lag 110 mrd. NOK i 
de 15 olje- og gasselskapene med største totalutslipp av CO2. Totalt hadde SPU 
investeringer i 465 ulike olje- og gasselskaper til en verdi på om lag 270 mrd. kroner i 2014. 
Se vedlegg 1 og 2 for nærmere detaljer.  

Venstre mener at forvaltningen av Oljefondet har en betydelig signaleffekt i forhold til store 

investorer internasjonalt, og en endret politikk slik vi har skissert her vil derfor få store ring-
virkninger. Det vil også være en økonomisk mer bærekraftig forvalting enn fortsatte 
investeringer i energiformer som må reduseres og fases ut, dersom vi skal ha mulighet til å 
nå togradersmålet. 
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Om ikke den globale oppvarmingen begrenses, raskt og betydelig, vil omfanget av 
helseskadene for dagens barn og fremtidige generasjoner bli alvorlige. Trolig mer alvorlige 
enn de samlede skadene tobakksrøyking har ført til. Når SPU kan brukes som et redskap 
mot tobakk, kan og må det brukes som et redskap mot de mest forurensende fossile kildene: 
kull, olje og gass. 

 

4. Andre forslag: Statsobligasjoner, investeringer i flere land og 
menneskerettigheter. 
Venstre kommer også til å fremme enkelte andre forslag i behandlingen av 
forvaltningsmeldingen for SPU 2014. Konkret dreier dette seg bl.a. om å utvikle etiske 
retningslinjer for statsobligasjoner. Venstre er bekymret over at SPU f.eks. har 15,4 mrd. 
NOK plassert i statsobligasjoner i Russland (per 31.12.14). Venstre ønsker også en strategi 
for å styrke menneskerettighetene knyttet til SPUs investeringsunivers og en større andel av 
investeringene til fattige land.  

Konkret vil Venstre fremme følgende forslag: 

«Stortinget ber regjeringen Stortinget ber regjeringen foreta en ny og mer grundig 
gjennomgang av muligheten for å utvikle etiske retningslinjer for statsobligasjoner, hvor 
åpenhetskriterier hos utstederlandene ligger til grunn.» 

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til strategi for styrking av 
menneskerettighetene generelt med særlig fokus på urfolks rettigheter i forbindelse med 
forvaltningen av Statens pensjonsfond utland.» 

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å opprette et investeringsprogram innen 
Statens pensjonsfond utland (SPU), med samme krav til forvaltningen som andre 
investeringer i SPU, med formål om å investere i bærekraftige bedrifter og prosjekter i fattige 
land, med en målsetting om samlet investeringsramme på minst 10 mrd. kroner.» 
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VEDLEGG 1: 

Oversikt over kull og olje- og gasselskap med størst utslipp (Kilde: Fossil Free Index) 

 

 

 

  

http://fossilfreeindexes.com/research/the-carbon-underground/
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VEDLEGG 2: 

Oversikt over selskaper med høyt utslipp per produsert enhet (fat olje)  

 

 

Per 31. desember 2014 hadde SPU følgende investeringer i selskapene med utslipp over 
den grønne linja (Kilde: Government Pension Fund Global Holdings 2014): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nbim.no/fondet/beholdninger/
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SELSKAP 
VERDI NOK PER 
31.12.2014 

EIERANDEL 

Oil Search LTD 551 316 022 0,75 

Repsol 1 900 242 475 1,00 

Imperial Oil 1 111 728 703 0,40 

Woodside Petro 1 627 331 717 0,85 

OMV AG 1 125 072 575 1,72 

Suncor Energy 2 964 405 324 0,86 

Talisman Energy 464 283 721 0,76 

Canadian Natural Resources Ltd 2 097 552 784 0,83 

Eni Spa 7 260 215 419 1,52 

OMV Petrom SA 173 739 145 0,37 

Santos LTD 430 727 213 0,86 

Royal Dutch Shell PLC 32 501 407 076 2,02 

Petroleo Brasileiro SA 2 227 054 047 0,43 

Occidental Petroleum Corp 3 547 894 193 0,76 

Cenovus Energy Inc 984 368 987 0,84 

Afren PLC 208 883 765 3,41 

BP PLC 18 913 498 863 2,16 

Premier Oil PLC 387 071 015 3,88 

ConocoPhillips 5 657 832 775 0,89 

Roc Oil Co LTD 0 0 

Rosneft OAO 323 501 014 0,12 

Apache Corp 1 325 682 646 0,75 

TOTALT: 85 783 809 479  

 


