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Forord
Hvordan skal Norge bruke sitt gigantiske oljefond? Skal oljefondet fortsette å investere som om klimakrisen
ikke eksisterte, eller skal oljefondet bli en aktiv aktør som bidrar til overgangen til en fossilfri og
bærekraftig fremtid?
Når dette skrives er Oljefondet (Statens pensjonsfond utland) på nesten 4500 milliarder kroner, det vil si en
knapp million per nordmann. Pengene tilhører fellesskapet, og bruken av dem har en svært langsiktig
tidshorisont. Verden over er det mange som beundrer fondets etiske profil og den åpenheten det har
praktisert siden 2004, da første generasjons etiske retningslinjer ble etablert.
Framtiden i våre henders arbeid spilte en fremtredende rolle. Våre avsløringer om oljefondets mange
uetiske investeringer, og rapporten «Verdiløse penger – veien mot et etisk oljefond», bidro i avgjørende grad
til opprettelsen av «Graver-utvalget» som utarbeidet de etiske retningslinjene.
Mange tar det nok for gitt at fondet plasserer sine penger i tråd med Norges internasjonale forpliktelser. For
eksempel: Vi har sluttet oss til klimakonvensjonens mål om å holde den globale temperaturstigningen
under to grader. Da er det vel naturlig å forvente at Oljefondets investeringer gjenspeiler dette målet? Slik
er det ikke i dag.
Oljefondet er en sterk økonomisk muskel som kan brukes til en overgang fra fossil energi til fornybar energi.
Det er likevel, sett fra finansmiljøene, enklere å gå ut fra at vi kan fortsette å investere i selskaper innenfor
olje, kull og gass. Fins det egentlig noen gode alternativer, spør disse miljøene. Vårt svar er at klimarisikoen
blir oversett når investeringene følger vante spor. Vi mener også at den økonomiske risikoen ved i dag å
investere tungt i fossil energi, blir oversett.
Formålet med denne rapporten er å avlive myten om at Oljefondet er nødt til å følge «business-as-usual»,
og å vise at det er mulig å bidra til omstilling globalt ved å legge om fondets portefølje fra fossile til
fornybare investeringer. Vi ønsker å legge grunnlaget for en ny generasjon etiske retningslinjer.
Retningslinjer som tar ansvar for jordas klima.

Arild Hermstad
Leder, Framtiden i våre hender
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Sammendrag
Klimakrisen er den største utfordringen verden står overfor i dag. Klimaendringene påvirker allerede
samfunn og folk over hele kloden, og en rekke land har ikke økonomi til å tilpasse seg slike endringer.
Grunnleggende menneskerettigheter som retten til liv, helse, livsopphold og mat, står på spill for milliarder
av mennesker.
Statens Pensjonsfond – Utland (heretter Oljefondet) er ett av de største pensjonsfondene i verden, takket
være inntekter fra utvinningen av olje og gass. Samtidig har Norge som langsiktig investor et ansvar for ikke
å investere i klimaødeleggelse.
Oljefondet har en portefølje som investeres svært bredt, og er en såkalt ”universell eier.” Universelle eiere
kjennetegnes av at de har små eierandeler i hvert av selskapene, men eierskapet dekker til gjengjeld hele
spekteret av økonomien. Det oppstår dermed en betydelig forbindelse mellom porteføljen og økonomien
som helhet.
De fleste selskaper integrerer ikke miljørelaterte kostnader når de tar sine investeringsbeslutninger.
Langsiktige miljøkonsekvenser av virksomheten som naturinngrep, utslipp av giftige stoffer eller
klimagassutslipp, blir ikke systematisk innarbeidet. Kostnadene overføres til fellesskapet eller til andre
selskaper. Miljørelaterte kostnader overføres ikke minst til fremtidige generasjoner. Utgiftene som følger av
miljøproblemer og klimaendringer, vil påvirke andre deler av investorenes porteføljer negativt, ettersom
beholdningene dekker hele økonomien.
Oljefondet er investert på en måte som forhindrer oppnåelse av internasjonale målsettinger. Norge har
sluttet seg til et mål om at økningen av den globale gjennomsnittstemperaturen ikke skal overstige to
grader. Men investeringsprofilen til fondet er overeksponert i fossil sektor, noe som undergraver
togradersmålet.
Denne rapporten viser hvordan oljefondet kan ta en rekke grep for å vri investeringene i en klimavennlig
retning. Fra å investere passivt i status quo, kan Norges oljemilliarder være med på å snu utviklingen og
fremme en økonomi som ikke er basert på fossil energi. Vi viser også hvordan fondet kan endre sin
langsiktige investeringsprofil slik at det blir godt posisjonert dersom verden lykkes med å innføre gode
klimatiltak, det vil si tiltak som begrenser den globale oppvarmingen til maksimum to graders økning.
Rapporten trekker frem eksempler fra fondsforvaltning hvor det brukes best-i-klassen filtrering, og hvor det
settes klare mål for hvor stor andel av fondet som skal være miljørettede investeringer.
Videre tar vi opp behovet for mer åpenhet i eierskapsutøvelsen av fondet for å sikre kontinuerlig fremgang i
disse spørsmålene.
Vi mener Norge kan og bør spille en viktig rolle internasjonalt gjennom sin forvaltning av oljefondet og ha
beste investeringspraksis. Norge kan og bør ligge i front med en klimavennlig fondsforvaltning.
For å få til det har vi følgende hovedanbefalinger:
 Klimahensyn må integreres som et grunnleggende premiss i forvaltningen av fondet.
 Best-i-klassen filtrering må tas i bruk på hele eller deler av fondet.
 Det må bli mulig å gjøre uttrekk av selskaper på grunnlag av høye klimagassutslipp
 De miljørelaterte investeringene må økes drastisk
 Det må bli mer åpenhet i eierskapsutøvelsen av fondet
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1. Innledning
Oljefondet er kjent som et ledende pensjonsfond internasjonalt både finansielt og etisk. De etiske
retningslinjene som ble vedtatt i 2004, ble en milepæl i ansvarlige investeringers historie og har vært
førende for andre investorer. Norge blir sett på som et forbilde, og et av de fremste eksemplene på et land
som forvalter oljeformuen på en ansvarlig måte.
Siden den gang har mye skjedd i investeringsverdenen, og det norske oljefondets posisjon som et forbilde
utfordres. Finanskrisen har satt den tradisjonelle investeringsmodellen under press, og utfordret
internasjonale investorers syn på risiko og langsiktighet. Samtidig blir det tydeligere at flere andre sosiale og
miljømessige faktorer kan utgjøre en finansiell risiko som bør påvirke den langsiktige investeringsstrategien.
Tidligere ble klima sett på som et «ikke-finansielt» hensyn. Men i tiden etter at FNs klimapanel la frem sin
fjerde hovedrapport, har klimaproblematikken i økende grad blitt tatt på alvor i økonomiske modeller.
Stern-rapporten, skrevet av den britiske økonomen Nicholas Stern (Stern Review on the Economics of
Climate Change), er blitt en viktig referanse. Stern beregnet de økonomiske konsekvensene av forventete
klimaendringer, og påpekte hvordan oppfattelsen av klima som en «ikke-finansiell» risiko utgjør en ren
markedssvikt og fører til en svært ineffektiv ressursbruk. Samtidig har oppmerksomhet omkring katastrofer
som British Petroleums Deepwater Horizon og andre farlige karbonintensive prosjekter, som kanadisk
oljesand, bidratt til å rette søkelyset mot vår avhengighet av fossilt brensel, og hvilken mulig risiko den
utgjør for et oljerikt land som Norge.
Flere investorer har i kjølvannet av denne utviklingen begynt å jobbe med en ny investeringsstrategi som tar
utgangspunkt i både finansiell og ikke-finansiell risiko med sikte på langsiktig avkastning. Dette kan være
starten på en ny epoke i utviklingen av ansvarlige investeringer, spesielt for institusjonelle investorer som
pensjonsfond.1
Antall medlemmer i FNs Principles for Responsible Investment (PRI)2 har de senere årene økt kraftig og
omfatter nå over 1000 fond eller fondsforvaltere med en samlet formue på rundt 30 billioner dollar3. Flere
samarbeidsprosjekter mellom investorer, som for eksempel the Institutional Investors Group on Climate
Chance (IIGCC), har utviklet nye tilnærminger til klimarelaterte investeringer for store, langsiktige investorer.
Mer penger enn noensinne rettes mot bærekraftige investeringsmuligheter. Det er langt igjen, men samtidig
dukker stadig nye initiativer opp innen ansvarlige investeringer.
Finansdepartementet anerkjenner at «ansvarlig investeringspraksis er et felt som er i rask utvikling
internasjonalt»,4men har likevel gjort lite for å videreutvikle investeringsstrategien i klimavennlig retning de
siste årene. Revideringen av de etiske retningslinjene ble vedtatt i 2009 og trådte i kraft fra mars 2010.
Strategien for ansvarlig investeringspraksis omfatter fra da av følgende områder: Internasjonalt samarbeid
og bidrag til utvikling av beste praksis; miljørelaterte investeringer; forskning og utredning;
eierskapsutøvelse; observasjon og utelukkelse av selskaper.
I 2009 ble det også besluttet å etablere et program for miljørelaterte investeringer. Disse investeringene skal
i følge Finansdepartementet ligge på mellom 20 og 30 milliarder kroner årlig. I 2012 var de på 26 milliarder
kroner, dvs. 0,7 prosent av fondet. Samtidig viste beholdningsoversikten for SPU en økning av fossile
investeringer i 2012, og disse investeringene utgjør en stor andel av aksjebeholdningene til fondet. En
undersøkelse Framtiden i våre hender har gjort, viser at Oljefondet per i dag investerer i 86 av verdens 100
mest karbonrike oljeselskaper, og 60 av de 100 kullselskapene med størst kullreserver – målt etter deres
påviste karbonressurser5. I løpet av 2012 har Oljefondet økt eierandelen i flertallet av disse selskapene.
1
2
3
4
5

Mercer. Responsible Investment’s next decade: Developing CalPERS Total Fund process for ESG integration. 2011. s.3
PRI har utarbeidet et sett med retningsgivende standarder for ansvarlige investorer
Tallet er fra april 2012, kilde: http://www.unpri.org/about/ (en US trillion, er en europeisk billion)
Det kongelige finansdepartementet. Meld. St. 17 (2011-2012): Forvaltningen av Statens pensjonsfond 2011. 2012. s.93
http://www.framtiden.no/201305216113/aktuelt/etiske-investeringer/oljefondet-kjoper-seg-opp-i-olje-og-kull.html

5

Framtiden i våre hender mener at tiden er inne for en større endring av SPUs investeringsstrategi. Ved at
store kapitalforvaltere, som det norske SPU, aktivt kanaliserer sine investeringer til selskaper og teknologi
som kan skape en klimavennlig fremtid, kan fondsforvaltning gi et viktig bidrag til å løse de enorme
klimautfordringene som verden står overfor. Dette er nødvendig for å redusere den globale oppvarmingen,
men også for å sikre lønnsomheten til det norske SPU som langsiktig investor.
Norge kan og må gå foran, og gjøre oljefondet til et eksempel på at det er mulig å ha en framtidsrettet,
ansvarlig og klimavennlig investeringspraksis.
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2. Klima og investeringer – stor risiko, større muligheter
Det er en rekke etiske grunner for at SPU bør gjøre mer for å løse klimakrisen: Det er stadig mindre
forsvarlig at Norge bruker penger fra karbonintensiv oljeutvinning til å investere i enda mer oljeutvinning
verden over. Klimaendringene påvirker allerede samfunn og folk over hele kloden, og en rekke land har ikke
økonomi til å tilpasse seg slike endringer. Grunnleggende menneskerettigheter som retten til liv, helse,
livsopphold og mat, står på spill for milliarder av mennesker. Landene som rammes hardest, er som kjent de
som har bidratt minst til klimaendring.
Vi vil hevde at karbonintensive investeringer også strider imot SPUs formål om å være en langsiktig investor.
Det er grunn til å tro at investeringer i karbonintensiv industri vil bli mindre lønnsomme etter hvert som
flere land tar klimautfordringen på alvor og innfører avgifter og utslippsbegrensninger for denne typen
industri. SPU er sterkt eksponert mot fossilindustrien. De investerer i olje, kull og gass-selskaper som til
sammen har tilgang på mer fossile ressurser enn det som er mulig å forbrenne dersom vi skal unngå mer
enn to graders oppvarming. Pågående endringer i verdens energimarkeder viser tegn til redusert forbruk av
kull og olje.
Konsulentselskapet Mercer har på oppdrag fra Finansdepartementet skrevet rapporten Climate Change
Scenarios. Tailored report hvor de ser på innvirkningen av klimaendringer på fondets portefølje. Denne
baserer seg på hovedrapporten fra en internasjonal utredning om langsiktige konsekvenser av
klimaendringer for globale kapitalmarkeder. Initiativet til den internasjonale utredningen kom også fra det
norske Finansdepartementet, og var et samarbeidsprosjekt mellom konsulentselskapet Mercer og 14 store
institusjonelle investorer i Europa, Nord-Amerika, Asia og Australia. Rapporten ble bestilt i 2009.
Mercer la frem resultatene fra hovedrapporten i begynnelsen av 2011, mens resultatene fra Mercers
analyse av SPU ble lagt frem i 2012. Mercers SPU-analyse omtales blant annet i Stortingsmelding 17
(2011/2012): Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2011.
Mercers6 gjennomgang skulle se på hvordan fondet er posisjonert i forhold til ulike mulige fremtidige
klimascenarier. Gjennomgangen konkluderer med at fondet er dårlig posisjonert hvis verden lykkes med å
implementere globale tiltak for å møte klimautfordringen.
I tillegg er fondet er utsatt for risikoen ved en kraftig prisnedgang i petroleumssektoren, som vil påvirke
både fondets inntektskilde og avkastningen fra investeringene.7
De nye etiske retningslinjene fra 2010 anerkjenner at «god avkastning på lang sikt er avhengig av en
bærekraftig utvikling i økonomisk, miljømessig og samfunnsmessig forstand samt velfungerende, legitime
og effektive markeder.»8 Framtidige nordmenns rett til å ta del i oljeformuen er grunnleggende i
forvaltningen av SPU. Vi vil hevde at det er en lite langsiktig investeringspolitikk å ikke ta klimarisiko mer på
alvor. Framtiden i våre hender mener at SPU, som en konsekvens av behovet for en effektiv klimapolitikk og
fondets egne retningslinjer, må redusere eksponeringen mot fossilindustrien.

2.1 Universelt eierskap
Som en stor investor med en diversifisert portefølje, er SPU en ”universell eier.” Universelle eiere eier små
deler av hvert selskap de investerer i, men eierskapet dekker hele spekteret av økonomien. Det oppstår
dermed en betydelig forbindelse mellom diversifiserte porteføljer og økonomien som helhet. Siden SPU i
praksis eier en stor andel av verdensøkonomien, sier det seg selv at fondet må ta hensyn til et så bredt
økonomisk perspektiv som mulig.
6

Mercer. Climate Change Scenarios. Tailored report. http://www.regjeringen.no/pages/1934920/GPFG_Mercer_March2012.pdf
Wong, K., White, A., Pamlin, D., og Reinvang, R. (Innovest Strategic Value Advisors og WWF). Fund Management in the 21st Century: The role of
sovereign wealth funds in a low carbon future. 2008. s.67
8
Det kongelige finansdepartement. Retningslinjer for Norges Banks arbeid med ansvarlig forvaltning og eierskapsutøvelse i Statens pensjonsfond
utland (SPU). 2010. §1(1)
7
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De fleste selskaper inkorporerer ikke miljørelaterte
kostnader (for eksempel helsekostnader ved
forurensing), men overfører kostnadene til
fellesskapet eller til andre selskaper.9 Denne
overføringen kalles ”to externalise” på engelsk, og
oversettes noen ganger med ”å eksternalisere”.
Som regel tas verken sosiale eller miljømessige
kostnader inn i selskapenes investerings- og
kostnadsberegninger.
Hvis en investor investerer i selskaper som setter
ut miljø- og klimakostnader til andre, oppnår man
en fortjeneste på kort sikt. Men store
institusjonelle investorer som SPU risikerer
samtidig å skyte seg selv i foten. Utgiftene som
følge av miljøproblemer og klimaendringer vil
påvirke andre deler av de institusjonelle
investorenes porteføljer negativt, ettersom
beholdningene dekker hele økonomien10.

BP og Deepwater Horizon
BPs oljeutslipp i Mexicogulfen i april 2010 er
blitt et eksempel som viser både hvordan
universelle eierskapsporteføljer er spesielt
utsatt for miljørisiko og betydningen av de
universelle eierskapsprinsipper. Tapene i det
norske oljefondet trekkes frem eksplisitt som
en illustrasjon i en rapport skrevet for FNs
miljøprogram, UNEP FI. Her fremgår det at
Oljefondet tapte mer enn 1,4 milliarder dollar
på sin aksjepost på 1,75 prosent i BP.
BP står nå overfor over 400 rettssaker fra
aksjonærer, inkludert flere amerikanske
pensjonsfond.
BP har til nå satt av 42,2 milliarder US dollar
for å dekke erstatningskrav etter ulykken.
Kilde: Trucost (for the Principles for Responsible

Siden mellomstore og store bedrifter er ansvarlige
Investment Association og United Nations Environment
Programme Finance Initiative, UNEP FI). Universal
for 35 prosent av disse miljøkostnadene
Ownership: Why environmental externalities matter to
(kostnader som kommer fra skader påført
institutional investors. 2011. s.8
miljøet), beregner UNEP FI at slike kostnader
Aftenposten skrev nylig om saken:
tilsvarer halvparten av en typisk stor institusjonell
http://www.aftenposten.no/okonomi/DeepwaterHorizon-ulykken-har-til-na-kostet-250-milliarder-kronerinvesteringsportefølje.11 UNEP FI skriver at det
7189518.html
ikke er mulig å slippe unna disse kostnadene: De
kommer til å berøre porteføljen i form av skatt, forsikringspremier, inflasjon og den fysiske kostnaden i
forbindelse med katastrofer.12 For å unngå disse kostnadene, bør derfor universelle eiere sørge for at
miljøkostnadene inkluderes i beregningene av hvorvidt de aktuelle investeringene er lønnsomme på lang
sikt. I løpet av de siste årene har katastrofer som Deepwater Horizon (se sidestolpe) og Fukushima vist hva
som skjer når investorer ikke tar hensyn til langsiktig risiko.
Selskapet MSCI, som supplerer investorer med verktøy for investeringsbeslutninger13, sier følgende:
“Companies with forward‐looking strategies to mitigate the financial and operational risks specific to their
industry are better positioned for competitive advantage, while laggards are vulnerable to unanticipated
costs.”14 Selskaper som tar innover seg fremtidige risikomomenter er bedre posisjonert enn etternølere,
som blir sårbare for uventede kostnader.
MSCI utfordrer store investorer til å anerkjenne konsekvensene av det universelle eierskapet i hele sin

9

De miljørelaterte kostnadene kalles ofte for “eksternaliteter” (“externalities” på engelsk). Det dreier seg om kostnader som ikke
inkorporeres i selskapenes egne kostnader, og som dermed overføres til fellesskapet og til andre selskaper.
10
Med et Business as usual beregner finansinitiativet til FNs miljøprogram (UNEP FI) at de årlige miljøkostnadene i 2050 vil utgjøre
18 prosent av globalt bruttonasjonalprodukt (BNP). Mellom 69 og 73 prosent av disse kostnadene vil skyldes klimaendringer.
Trucost (for the Principles for Responsible Investment Association og United Nations Environment Programme Finance Initiative,
UNEP FI). Universal Ownership: Why environmental externalities matter to institutional investors. 2011. s.4
11
Ibid. s.8
12
Ibid.
13
MSCI is a leading provider of investment decision support tools to around 7,500 clients worldwide, ranging from large pension
plans to boutique hedge funds. http://www.msci.com/#
14
Briand, R., Urwin, R., og Chin Ping Chia (MSCI ESG Research). Integrating ESG into the investment process: From Aspiration to
Effective Implementation.. 2011. s.3
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investeringsstrategi, og slår fast at langsiktige investorer har et forvalteransvar for å sikre at
investeringene er bærekraftige over en lengre periode.15
I Stortingsmelding 10 (2009/2010) diskuterer Finansdepartementet universelt eierskap. Meldingen
anerkjenner SPU som en universell eier ”per definisjon”, og peker på klimarisiko som en av de største
risikofaktorene for fondet. Departementet slår også fast at ”utvidet bruk av utvelgelseskriterier, for
eksempel innenfor karbonutslipp”, kan hjelpe fondet til å tilpasse seg de største risikoene.
Departementet konkluderer med at teorien om universelt eierskap kan ”danne en overbygning for mye av
fondets arbeid med ansvarlige investeringer” og lover ”å konkretisere hva som bør legges i rollen som
universell eier”.16
Finansdepartementet nedsetter med jevne mellomrom et Strategiråd som får i oppgave å se på den
langsiktige investeringsstrategien til SPU. Strategirådet nedsatt i 2013 skal avlevere rapport i oktober 2013
og har fått i mandat å:
«gi råd om hvordan investeringsstrategien kan videreutvikles og bidra til økt åpenhet og debatt om viktige
valg knyttet til fondets investeringsstrategi.
Rådet skal vurdere hvordan en kan lukke eventuelle avvik fra beste praksis internasjonalt for ansvarlige
investeringer slik at fondet er en pådriver for utviklingen.»
Framtiden i våre hender mener at SPU må ta konsekvensen av at oljefondet er en universell eier, og bygge
dette inn i sine investeringsprinsipper. Langsiktige klimahensyn må danne grunnlaget for strategien
fremover. Fremtidige klimakostnader må bli en del av beslutningsgrunnlaget i investeringspraksisen til både
SPU og selskapene de investerer i.

2.2 Risiko og muligheter
Karbondioksid, metan og andre klimagasser utgjør noen av de mest omfattende miljøkostnader som i dag
overføres til samfunnet og til fremtidens generasjoner. Selskaper slipper å inkorporere disse kostnadene i
dag, og markedet tar heller ikke disse kostnadene med i beregningen. I tillegg får fossil energi fremdeles
store statlige subsidier.17
Tilsammen utgjør dette en markedssvikt. Stern-rapporten slo fast at den manglende inkorporeringen av
konsekvensene av klimaendringene, er den største markedssvikten noensinne. Vi kan anta at karbon, i form
av CO2-utslipp, kommer til å koste mye mer fremover for selskaper - og dermed også for investorer.
Noen stater og regionale og globale initiativer har begynt å iberegne karbonpriser og forlange at
virksomheter gjør det samme. Stern-rapporten beregnet de samfunnsmessige kostnadene av karbon
allerede i 2008 til å være på minst 85 dollar (i underkant av 500 kr) per tonn CO2. Storbritannia besluttet i
desember 2007 å innføre en skyggepris på karbon til bruk i forbindelse med offentlige investeringer i landet.
Utgangspunktet var en beregnet skadevirkning for verden av økte utslipp som var konsistent med den
konsentrasjonen som Stern-rapporten anbefalte som mål18. Senere har Storbritannia vedtatt en ny
veiledning om karbonpriser som tyder på at det blir en ”skyggepris” på 70 pund (rundt 650 kr) per tonn CO2
innen 2030 og 200 pund (rundt 1800 kr) innen 2050.19
Ifølge Grantham London School of Economics/Vivid Economics så er det beregnet at de fysiske
klimakonsekvenser kommer til å bli på mellom to og fire billioner dollar innen 2030 (og deretter mye mer
15
16
17
18
19

Ibid. s.4
Det kongelige finansdepartementet. Meld. St. 10 (2009-2010): Forvaltningen av Statens pensjonsfond 2009. 2010. s.130-132
Della Croce, R., Kaminker, C., og Stewart, F (for OECD). The Role of Pension Funds in Financing Green Growth Initiatives. 2011. s.6
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/nouer/2009/nou-2009-16/10/3/3.html?id=576424
Silver, N. Towards a Royal Bank of Sustainability: protecting taxpayers’ interests; cutting carbon risk. 2009. s.28
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hvis vi forsetter som i dag).20 Ny politikk som innfører karbonprising, kan øke karbonkostnadene med så
mye som åtte billioner dollar innen 2030.21 Samtidig trenger vi massive investeringer i ny teknologi.
2.3 Miljø, sosiale forhold og selskapsstyring
En juridisk vurdering fra advokatfirma Freshfields slo i 2005 fast at å ta hensyn til ESG-forhold, det vil si
miljø, sosiale forhold og god selskapsstyring (Environmental, Social and Governance factors), ikke bare er
juridisk akseptert, men også obligatorisk i den grad ESG-forhold kan ha en innvirkning på den finansielle
prestasjonen.22
The Investor Network on Climate Risks (INCR), som består av noen av verdens største investorer, har erklært
at de negative effektene klimaendringene allerede har på verdensøkonomien – og dermed på
investeringsporteføljene, sannsynligvis kommer til å vokse og ytterligere øke risikoen for investorer og
selskaper. I tillegg minner de om kostnadene knyttet til klimatilpasningen.23 Aktsomhet, sunn fornuft og
forpliktelser vil tvinge investorer til å ta tak i mulighetene og risikoene som klimaendringene utgjør, slår
INCR fast.24
UNEP FI viser på sin side til ny forskning som tyder på at utslippskutt i dag, kan føre til økt BNP innenfor de
største økonomiene. Utvikling av ny teknologi kan øke det globale BNP med 0,8 prosent innen 2020, i
forhold til hva en kan forvente dersom ingenting skjer.25
UNEP FI viser også at kostnadene knyttet til å inkorporere miljøkostnadene, vanligvis er lavere enn
skadekostnadene senere:
 For eksempel spares 20 dollar (116 kr26) i fremtidige helsekostnader for hver dollar som investeres i
dag for å redusere luftforurensningen.27 I tillegg har IEA beregnet at hver dollar som ikke investeres
i nødvendig bærekraftig oppgradering av energisektoren før 2020, fører til at over fire ganger så
mye må betales etter 2020 for å kompensere den manglende investeringen i klimavennlig teknologi
i dag.28
Mercer har skrevet flere rapporter om klimainvesteringer, hvor rapporten Climate Change Scenarios –
Implications for Strategic Asset Allocation fra 2011 konkluderer med at bærekraftige investeringer vil
redusere risikoen i alle mulige scenarier fremover. Dette gjelder selv i scenariene hvor det blir tatt få grep
for å motvirke klimaendringene. Årsaken er at bærekraftige investeringer både vil være bedre beskyttet mot
fysiske klimakatastrofer, og bedre forberedt på å kunne utnytte nye teknologiske og økonomiske
muligheter.29
Utslippskutt og klimatilpasning gir store muligheter for investorer fremover:
 Det internasjonale energibyrået (IEA) har anslått at energieffektivisering kan utløse 53 prosent av
verdens utslippsreduksjoner innen 203530. Det innebærer store muligheter innenfor utviklingen av
teknologi og infrastruktur.
 Innen fornybar energi, som sol-, vind- og bioenergi, kan det ifølge Deutsche bank utvikles 20
20

Mercer. Climate Change Scenarios – Implications for Strategic Asset Allocation. 2011. s.12
Ibid. s.11-13
22
Freshields Bruckhaus Deringer (for the United Nations Environment Programme Finance Initiative, UNEP FI). A legal framework
For the integration of environmental, social and governance issues into institutional investment. 2005. s.13
23
Investor Network on Climate Risks (INCR). 2012 Investor Action Plan on Climate Change Risks & Opportunities. 2012, s.1
24
Ibid.
25
Trucost (for the Principles for Responsible Investment Association og United Nations Environment Programme Finance Initiative,
UNEP FI). Universal Ownership: Why environmental externalities matter to institutional investors. 2011. s.20
26
Omregning til norske kroner er basert på gjennomsnittlig dollarkurs sept 2011-august 2012: 5,83 kroner
27
Trucost (for the Principles for Responsible Investment Association og United Nations Environment Programme Finance Initiative,
UNEP FI). Universal Ownership: Why environmental externalities matter to institutional investors. 2011. s.33-34
28
World Economic Forum (WEF). Energy for Economic Growth: Energy Vision Update 2012. 2012. s.39
29
Mercer. Climate Change Scenarios – Implications for Strategic Asset Allocation. 2011. s.15
30
Deutsche Bank (DB) Climate Change Advisors. Investing in Climate Change 2011. 2011. s.118
21
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millioner arbeidsplasser innen 2030.31
 Greenpeace har beregnet at en ”energirevolusjon” kan gi 33 prosent flere jobber i energisektoren.32
 The International Energy Agency har regnet ut at vi trenger 17.000 milliarder dollar i teknologiske
investeringer i energisektoren frem mot 2030, for å unngå mer enn 2-graders oppvarming
 Videre anslås de forventede kostnadene som er nødvendige for å modernisere den globale
infrastrukturen til 41.000 milliarder dollar (mesteparten i vannrelatert infrastruktur).33
«Grid-paritet» nærmer seg, det vil si at kostnadene for ny fornybar energi nærmer seg kostnadene til annen
strøm. Dette innebærer at investeringer i infrastruktur for fornybar energi blir attraktive investeringer.34
Vi har her vist at grønne investeringer gir store muligheter fremover. Likevel utgjør de grønne
investeringene mindre enn én prosent av globale pensjonsfondsporteføljer, ifølge OECD.35 SPUs egne
miljørettede investeringer ligger i dag nettopp på dette nivået, og utgjør rundt 0,7 prosent av fondet.

2.4 Er ansvarlig investering god investering?
Kortsiktige profitthensyn gitt sitt bidrag til at fossile investeringer er lønnsomme. De grønne investeringene
har historisk sett gitt dårligere avkastning sammenlignet med investeringer i mer tradisjonelle
industrisektorer. De tradisjonelle industrisektorene tjener på at miljøkostnadene ikke er inkludert fra starten
av. Dette har skapt en tendens blant investorer til å unngå ikke-tradisjonelle lavkarboninvesteringer.
Ny forskning tyder likevel på at investorer som tar hensyn til ESG-faktorene; miljø, sosiale forhold og god
selskapsstyring, vil tjene på å ha en mer ansvarlig investeringsstrategi. Kapitalforvalteren RCMs rapport
Sustainability, opportunity or opportunity cost36 viser at integrering av ESG-forhold i
investeringsbeslutninger gjennom ”best-in-class”-filtrering, ikke har hatt negativ påvirkning på porteføljer i
perioden 2006 til 2010. Videre har de beregnet hvordan utfallet ville ha blitt dersom investorene hadde
investert mer i porteføljer med selskaper med ESG-rangeringer over gjennomsnittet. Da kunne investorene
ha økt avkastingen med 1,6 prosent per år over en femårsperiode. Siden perioden som er undersøkt dekker
både et børskrakk og en påfølgende økonomisk opptur, tyder resultatene på at ESG-fokuserte investeringer
er robuste.37
Selv om det presiseres at forvalteres ferdigheter og kunnskap spiller en veldig stor rolle for ESGprestasjoner, er det klart at selskaper som tar hensyn til ESG-forhold generelt sett er bedre styrt og dermed
presterer bedre.

2.5 Risiko og muligheter for SPU
SPUs forvaltere vet at klima er viktig. Som tidligere nevnt har Finansdepartementet gitt konsulentselskapet
Mercer i oppdrag å utarbeide en særskilt rapport om klimarisikoen knyttet til investeringene i SPU.
Mercers analyse bygger på fire mulige scenarioer for hvordan utviklingen av klimapolitikken blir frem til
2030: Scenarioet ”regionale forskjeller” (hvor forskjellige regioner gjennomfører forskjellige grader av
klimatiltak), ”Stern-alternativet” (hvor Stern-rapporten blir brukt som utgangspunkt for global
klimahandling), ”forsinket respons” (hvor regjeringer bare tar seriøse initiativer etter at klimapåvirkningene
har blitt synlige), og til slutt ”klimasammenbrudd” (hvor nesten ingenting gjøres frem til 2030, noe som
31

Ibid. s.46
Greenpeace International og European Renewable Energy Council (EREC). Energy [r]evolution: A Sustainable World Energy
Outlook. 2010. s.12
33
Deutsche Bank Group (DB Climate Advisors). 2011: The Good, the Bad and the Ugly. 2012
34
Macquarie Infrastructure and Real Assets Inc. Financing Clean Energy Infrastructure. 2012
35
Della Croce, R., Kaminker, C., og Stewart, F (for OECD). The Role of Pension Funds in Financing Green Growth Initiatives. 2011.
36
Rapporten Sustainability: opportunity or opportunity cost? er skrevet av RCM’s Systematic Equity Team. Kapitalforvalteren RCM
er igjen del av Allianz Global.
https://www.allianz.com/media/responsibility/documents/rcmsustainabilitywhitepaper2011.pdf
37
RCM. Sustainability: opportunity or opportunity cost? 2011. s.1
32
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fører til katastrofale klimaendringer deretter).
Mercers rapport om SPU understreker følgende risikoer og muligheter for fondet:38
SCENARIO

RISIKO

MULIGHETER

”Stern-alternativet”







Strukturelle endringer i finansielle
markeder gjør alternative aktiva
bedre enn aksjer.
Karbonintensive industrier trappes
ned eller forsvinner.






”Regionale forskjeller”



”Forsinket respons”








”Klimasammenbrudd”




Bare noen regioner som SPU
investerer i, klarer å få til en
overgang til en lavkarbon økonomi
og tilbyr muligheter til fondet.
Stor risiko generelt.
Obligasjoner er særlig utsatt.
Fondet har for få klimarelaterte
aktiva, de mest robuste i dette
scenarioet.
Karbonintensive investeringer kan
prestere bedre på kort sikt, men blir
straffet mer når tiltak iverksettes.
Infrastruktur som er bygget uten å
ta hensyn til overgang til en
lavkarbon infrastruktur blir avleggs
etter at tiltakene starter opp.
En karbonskatt kan føre til økt
inflasjon, som fører til at
obligasjoner gir dårlig avkastning.
Dette gir størst utslag under
”forsinket respons” fordi det
innebærer en uventet økning i
karbonprisene.
Store risikoer generelt.
Karbonintensive industrier får økte
kostnader på grunn av tømmingen
av fossile energikilder.



Positive utslag for avkastningen – men
ville hatt en enda større positiv effekt
med flere klimarelaterte aktiva.
Positivt for alle typer obligasjoner.
Teknologiselskaper og de som tilbyr
tjenester eller produkter som bidrar til
en energiomlegging, gir mange
muligheter.
Fremvoksende økonomier blir mer
attraktive ettersom klimahandlinger
bidrar til økt politisk sikkerhet som
integrerer markedene, og reduserer
fysiske effekter av klimaendringer.
Investeringer i visse fremvoksende
markeder gir bedre avkastning.

Mercer kommer frem til at SPU er ”mindre optimalt posisjonert” i scenarioene ”regionale forskjeller,”
”forsinket respons” og ”Stern-alternativet” (de meste sannsynlige scenarioene) enn i ”klimasammenbrudd”
(det minst sannsynlige).39
Det vil si at SPU per i dag ikke er i posisjon til å ta tak i mulighetene som vil komme under de mest
sannsynlige fremtidige klimascenarioene. I tillegg er SPU heller ikke optimalt forberedt på de to scenarioene
som takler klimaendring best, nemlig ”Stern-alternativet” og ”regionale forskjeller.” Dette er scenariene som
er i samsvar med målene i norsk klimapolitikk.
Derimot er fondet godt posisjonert dersom det ikke lykkes å innføre tilstrekkelige klimatiltak og vi får et
klimasammenbrudd.
38
39

Mercer. Climate Change Scenarios Tailored Report: Norwegian Government Pension Fund (Global). 2012. ss.14-31
Mercer. Climate Change Scenarios Tailored Report: Norwegian Government Pension Fund (Global). 2012.. s.53-54
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2.6 Konsekvenser for forvaltning av SPU
Fond på SPUs størrelse er universelle eiere som må ta hensyn til hele verdensøkonomien på lang sikt.
Miljøkostnader som overføres fra en del av porteføljen til en annen, blir stadig større og mer risikable.
Klimaendring utgjør også en risiko med hensyn til økende karbonkostnader. Klimaintensive investeringer vil
derfor utgjøre en stadig større risiko for den langsiktige avkastningen.
Samtidig gir investeringene som er nødvendige for å få til en overgang til en lavkarbonøkonomi, mange
muligheter for investorer. Jo snarere investorer tar initiativer til dette, jo lavere blir fremtidige kostnader. Vi
har sett en rekke forskere slå fast at ansvarlige investeringer lønner seg på lang sikt, men at SPU trolig ikke
er forberedt til å gripe denne anledningen.
Hva har så SPU gjort i sin porteføljeforvaltning for å holde tritt med disse trendene?
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3. SPUs arbeid med klima
De etiske retningslinjene for oljefondet ble innført i 2004. Etter en omfattende høringsrunde og
evalueringsprosess ble retningslinjene revidert i 2009. Ordet etikk ble tatt bort, og 1. mars 2010 ble de
etiske retningslinjene fra 2004 avløst av to nye sett retningslinjer. ”Retningslinjer for observasjon og
utelukkelse fra Statens pensjonsfond utlands investeringsunivers”40 gjelder primært arbeidet til Etikkrådet.
Mens “Retningslinjer for Norges Banks arbeid med ansvarlig forvaltning og eierskapsutøvelse i Statens
pensjonsfond utland (SPU)”41 gjelder Norges Banks arbeid. Retningslinjene for Norges Bank ble igjen
erstattet 1. januar 2011 av «Mandat for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland».42
De nye retningslinjene som kom ut av den store evalueringsprosessen, innførte et nytt instrument som
alternativ til uttrekk, nemlig observasjon. I tillegg ble den negative filtreringen basert på produkter utvidet
til også å gjelde tobakk. En rekke tobakksprodusenter ble ekskludert fra fondet.
Klima ble trukket frem som en viktig nysatsning, men ikke på uttrekksiden. Selv om retningslinjene
inkluderer alvorlige miljøskade som et grunnlag for utelukkelse, har Etikkrådet aldri brukt dette punktet for
å utelukke selskaper på grunn av alvorlige klimagassutslipp. Kun der hvor ødeleggelsen er fysisk synlig rett
etter inngrepet (for eksempel giftutslipp) har falt inn under definisjonen alvorlig miljøskade.
Som ledd av revideringen ble det etablert et program innenfor SPU rettet mot miljørelaterte investeringer.
Det ble også igangsatt et stort forskningsprosjekt om klimaendringer og mulig innvirkning på
finansmarkedene. Finansdepartementet har også undertegnet FNs prinsipper for ansvarlige investeringer
som Norges Bank har vært med på å utvikle.
I mandatet for Norges Banks forvaltning av fondets eiendomsinvesteringer framgår det at
banken skal legge vekt på hensynet til blant annet energieffektivitet og vannforbruk.
De nye retningslinjene for Norges Banks eierskapsutøvelse inneholdt i tillegg et nytt krav om generelt å
integrere hensyn til god selskapsstyring, miljø og samfunnsmessige forhold i investeringsvirksomheten. ESGfaktorene ble med andre ord inkludert i de nye retningslinjene.
Det nye mandatet fra 2011 endret ordbruken rundt ESG. I retningslinjene fra 2010 het det at «Banken skal
integrere hensyn til god selskapsstyring, miljø og samfunnsmessige forhold i investeringsvirksomheten, i
tråd med internasjonalt anerkjente prinsipper for ansvarlig investeringsvirksomhet.». I mandatet fra januar
2011 ble denne formuleringen endret til: «Banken skal ha interne retningslinjer for å integrere hensyn til
god selskapsstyring, miljø og samfunnsmessige forhold i investeringsvirksomheten i tråd med internasjonalt
anerkjente prinsipper for ansvarlig investeringsvirksomhet». Hele forskjellen ligger i ordene «skal ha interne
retningslinjer for å…». Det kan virke enklere å ha interne retningslinjer for at ESG skal integreres i
investeringsvirksomheten enn de facto integrere selskapsstyring, miljø og god selskapsstyring i denne
virksomheten, men i følge Finansdepartementet innebærer denne mandatendringen et sterkere krav til
Norges Bank om å integrere ESG-faktorene i sin virksomhet43.
I tillegg til miljøinvesteringsprogrammet er det primært innenfor det mer eller mindre lukkede området til
Norges Bankes eierskapsutøvelse at vi må lete etter det SPU i dag gjør på klima.

40

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/tema/statens_pensjonsfond/ansvarlige-investeringer/retningslinjer-for-observasjon-oguteluk.html?id=594254
41
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/tema/statens_pensjonsfond/ansvarlige-investeringer/Retningslinjer-for-Norges-Banks-arbeidmed-ansvarlig-forvaltning-og-eierskapsutovelse-i-Statens-pensjonsfond-utland-SPU.html?id=594253
42
http://www.regjeringen.no/Upload/FIN/Statens%20pensjonsfond/mandat_spu_21122010.pdf
43

Det sa statssekretær i Finansdepartementet Hilde Singsaas på et debattmøte 2.10.12 om oljefondets klimapolitikk arrangert av
Framtiden i våre hender.
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3.1 Forventningsdokumenter og rapporter
Norges Bank har utarbeidet forventningsdokumenter innen områdene barns rettigheter, vannforvaltning
og klimaendringer. NBIM Investor Expectations: Climate Change Management44 ble publisert i 2009, og
viser de forventningene en langsiktig investor som NBIM har til hvordan selskaper håndterer spørsmål
knyttet til miljø og klimaendringer. Forventningene skal legges frem for styrene i selskaper fondet investeres
i, og det forventes at selskapene lager retningslinjer og iverksetter nødvendige tiltak.
- NBIM ønsker å løfte miljøspørsmålet og fremheve viktigheten av følgene av klimaendringer.
Vår portefølje er global og langsiktig og slik sett sårbar for store miljøendringer og miljøødeleggelser.
Derfor arbeider NBIM med å bevisstgjøre selskaper og andre investorer om de miljømessige faktorene som
vil kunne påvirke bedriftenes langsiktige inntjening og lønnsomhet. I dialogen med selskapene vil NBIM
være opptatt av hvordan selskapene håndterer miljøspørsmål både strategisk og praktisk, sa daværende
leder av eierskapsavdelingen, Anne Kvam, da forventningsdokumentet om klimaendringer ble lagt frem.45
Videre sa hun at NBIM ser på flere sektorer, der hovedfokuset tidligere var rettet inn mot energisektoren.
Disse sektorene er aluminium, sement, kjemikalier, olje og gass, kraftproduksjon og transport. Det er også
et bredere geografisk fokus – spesielt mot Asia – ettersom det er denne regionen som står for den største
økningen av klimapåvirkning.
I Stortingsmelding 17 (2010-2011) om Forvaltningen av Statens pensjonsfond 2011, skriver
finansdepartementet at klimaendringer er et av satsningsområdene i Norges Banks eierskapsutøvelse og at
banken i flere år har samarbeidet med andre investorer om selskapers håndtering av klimarisiko. Norges
Banks arbeid skal være rettet mot sektorer som står for en høy andel av de globale klimagassutslippene, og
som vil være spesielt påvirket av reguleringer som tillegger klimagassutslipp en økonomisk kostnad
(gruvedrift, sement, kjemikalier olje og gass, industri, kraftproduksjon, transport og eiendom).46
Formuleringene i 2012 skiller seg ikke mye fra det som ble sagt i 2009.
Siden 2009 har NBIM publisert årlige statusrapporter eller Sector Compliance Reports på klimaendringer
(men også innenfor de andre satsningsområdene).47 Under presentasjonen av statusrapporten for 2011
kunne NBIM slå fast at selv om vi ser en viss bedring i hvordan selskapene rapporterte om risiko på disse
områdene i 2011 sammenlignet med 2010, er det generelle rapporteringsnivået fortsatt altfor lavt.48
Vurderinger er basert på informasjon som selskapene selv offentliggjør. I 2012 offentliggjorde NBIM
navnene på selskapene som fikk høyest poengsum for sin klimarapportering, «i håp om å oppmuntre andre
selskaper til å følge etter».
Air France-KLM, Air Products & Chemicals, BASF og Constellation Energy Group var blant 11 bedrifter som
fikk høyest poengsum for sin klimarapportering i 2011. E.ON, Hera, Iberdrola, Lafarge, Linde, Xcel Energy og
Anglo American var også blant selskapene med toppkarakter. Totalt 17 prosent av de 453 selskapene som
ble vurdert på dette området, fikk null poeng.
Det er uten tvil viktig at investorer som SPU tar opp klimaspørsmål med selskapene, og forventer at
selskapene forholder seg til klimarisiko. Men når rapporteringen baserer seg på selskapenes egen
informasjon, er det mange fallgruver. De som er flinke til å rapportere, trenger ikke være like flinke i det de
faktisk gjør. Det kan like mye dreie seg om kunnskap om hvordan man skal skrive rapporter for å skåre høyt.
I tillegg påpeker Norges Bank selv at rapporteringen er altfor lav. Og så lenge verken krav eller resultater er
offentlige og etterprøvbare, er det ytterligere fare for at effekten uteblir.
44
45
46

47
48

http://www.norges-bank.no/Upload/NBIM/CG/Climate%20Changes.pdf
http://www.norges-bank.no/no/om/publisert/pressemeldinger/2009/pressemelding-14-august-2009/
Stortingsmelding 17 (2010-2011) Forvaltningen av Statens pensjonsfond 2011, s.53
http://www.nbim.no/no/Investeringer/Eierskapsutovelsen/klimaendring/
http://www.norges-bank.no/no/om/publisert/pressemeldinger/2012/toppkarakter-rapportering-risiko-barnearbeid-klima-vann/
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Betydningen av Norges Banks arbeid på dette området ville også kunne ha økt, dersom navnene på alle
selskapene som var blitt vurdert innenfor gruvedrift, sement, kjemikalier olje og gass, industri,
kraftproduksjon, transport og eiendom, ble offentliggjort sammen med poengsummen.
I løpet av de årene som Norge og andre investorer på denne måten har arbeidet mot selskapene, kan man
ikke se at det har skjedd klare forbedringer hva gjelder klima. Spørsmålet er om ikke metoden rett og slett
er for lite forpliktene og altfor lite effektiv for å fronte et enormt klimaproblem som det haster å finne
løsningen på.

3.2 Miljøinvesteringsprogrammet
Som ledd i revideringen av 2009 ble det etablert et miljøinvesteringsprogram innenfor SPU. Kravet om en
satsning på miljøfond49 kom frem i en rekke av høringsuttalelsene til revideringen av de etiske
retningslinjene. På grunnlag av vår rapport fra 2008 «Null utslipp for full pensjon? Hvorfor Statens
pensjonsfond – Utland bør styrke sin klimaprofil og hvordan det kan gjøres», krevde Framtiden i våre
hender i forbindelse med revideringen av de etiske retningslinjene i 2009 blant annet at SPU skulle bygge
opp et fond på cirka 20 milliarder norske kroner som spesialiserer seg på investeringer i fornybar energi og
grønn teknologi. Av våre ulike forslag fikk dette bred støtte og politisk gjennomslag, og det ble etablert et
program innenfor SPU rettet mot miljørelaterte investeringer.
Ifølge Stortingsmelding 15 (2010/2011) innebærer programmet at fondet gjennom aktiv forvaltning
”overvekter” enkelte selskaper. Det betyr at investeringene i de utvalgte selskapene er litt høyere enn det
de ellers ville ha vært dersom man fulgte selskapets vekt i referanseindeksen. Meldingen slår også fast at
miljøbidraget fra en slik overvekting vil være vanskelig å måle.
Finansdepartementet la opp til at de miljørettede investeringene skal være i intervallet 20-30 milliarder
kroner inngå som en del av Norges Banks aktive forvaltning. I 2010 var oljefondets miljørelaterte
investeringer på 25,7 milliarder, i 2011 sank verdien til 21,1 milliarder. NBIM skrev i sin årsrapport for 2011
at nedgangen i miljøinvesteringene skyldes kursfall i aksjemarkedene, som særlig rammet produsenter av
fornybar energi fra sol- og vindkraft. I 2012 ble det investert 26 milliarder gjennom miljørelaterte
investeringer eller nærmere 0,7 prosent av porteføljen (26 milliarder kroner av den totale markedsverdien
på 3816 milliarder).
I Stortingsmeldingen fremgår det at Norges Bank hadde ti mandater innenfor miljøprogrammet ved
utgangen av 2011 - fra ni ett år tidligere.50 Syv av mandatene var for investeringer innen fornybar energi og
teknologi som kan bidra til effektivisering av energiforbruk. Norges Bank skriver i årsrapporten om SPU i
2011 at dette kan omfatte selskaper som produserer fornybar energi, utvikler utstyr til produksjonen av slik
energi eller distribuerer energi. Det kan også inkludere selskaper som produserer energi fra avfall, eller som
utvikler mer effektive systemer for strømforsyning.
Ved utgangen av 2011 var den største investeringen i denne typen mandat i Johnson Controls, som blant
annet produserer teknologiske løsninger for mer effektiv energibruk i bygninger og batterier for hybridbiler
og elektriske biler.
De tre øvrige miljørelaterte mandatene var for investeringer innen vannforvaltning. Dette kan
være investeringer i selskaper som utvikler teknologi for å øke kvaliteten på vann, eller investeringer i
selskaper som utvikler infrastruktur for å rense og distribuere vann, blant annet i framvoksende markeder.
Innen dette området var miljømandatenes fem største investeringer ved utgangen av 2011 i Pentair,
Progressive Waste Solutions, Suez Environnement, Republic Services og Danaher.51
49
50
51

http://www.framtiden.no/doc_download/497-null-utslipp-for-full-pensjon.html
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Mangelen på full åpenhet rundt hvilke selskaper som inngår i dette programmet, og hvilke kriterier som
ligger til grunn for å innlemme dem, gjør dette tiltaket mindre nyttig enn det kunne ha vært. Det gamle
miljøfondet på en milliard kroner (senere utvidet til to milliarder) offentliggjorde selskapene i porteføljen.
Dette miljøfondet ble nedlagt da de etiske retningslinjene ble operative i 2004. Men nettopp
offentliggjøringen av hvilke selskaper som tok del i fondet, var viktig for de kritiske innspillene som kom og
kunne vise svakheter ved de kriteriene som ble brukt. Mangelen på åpenhet gjør at denne «pioneer
screeningen» blir uten effekt som et investeringsprogram som kan bane vei for en ny investeringspolitikk og
en bred debatt om nytten av en slik dreining av forvaltningen. Finansdepartementet slår i Stortingsmelding
15 (2010-2011) selv fast at «miljøbidraget fra en slik overvekt vil være vanskelig å måle». Norges Bank og
Finansdepartementet har avskåret seg fra å få viktige tilbakemeldinger og kritiske innspill til
utvalgskriteriene, til hvordan det fungerer, og til hvordan de kan forbedres.
Framtiden i våre hender mener at det må bli åpenhet om hvilke kriterier som ligger til grunn for å innlemme
selskaper i programmet for miljørettede investeringer og om hvilke selskaper som inngår i programmet.

3.3 Den store evalueringsprosessen
Det meste av det som SPU har gjort på klima, er resultat av den store evalueringsprosessen som ble
igangsatt i 2008 og varslet i Stortingsmelding nr. 24 (2006-2007). Som ledd i evalueringen ble det foretatt
eksterne vurderinger, blant annet av arbeidet Norges Bank og Etikkrådet har gjort. Det amerikanske
konsulentselskapet The Albright Group fikk i oppdrag å utføre den delen av vurderingen som gjelder Norges
Bank, mens professor Simon Chesterman tilknyttet New York University School of Law, The Singapore
Programme, fikk i oppdrag å vurdere Etikkrådets virksomhet.52
SPU ble tydelig utfordret til å ta klimaendringer på alvor av den såkalte Albright Chesterton-rapporten
allerede i 2008. Den foreslo at NBIM bør utvide sin strategi om klimaendringer til å inkludere
i.
lobbyvirksomhet for informasjonsåpenhet rundt klimapåvirkning og klimarisikoer,
ii.
dialog med selskaper om hvordan de forvalter de reguleringsrelaterte og fysiske risikoene tilknyttet
klima, og
iii.
engasjement i investorgrupper om klimaendringer.53
NBIM kan vise til fremgang på noen av disse områdene med blant annet forventningsdokumenter og
samarbeidsprosjekter med andre investorer, men fremdeles er det mye mer som kan gjøres –også innenfor
det eksisterende mandatet.
Siden revisjonen av de etiske retningslinjene ble vedtatt i 2009, har det egentlig ikke skjedd mye nytt. Da
resultatet av det store forskningsprosjektet rundt investeringer og klima som også ble vedtatt i forbindelse
med evalueringen og fremlagt i 2011 og 2012, ble konklusjonen fra Finansdepartementets side at alt er såre
vel og at det ikke er behov for endringer i investeringsstrategien. Forskningsprosjektet – Mercers rapport –
bygger i følge Finansdepartementet bare opp under eksisterende tiltak.

3.4 Mercers rapport om SPU og klima
Meld. St. 17 (2011/2012) går mer detaljert inn på SPUs nyeste arbeid med klimaendring som er basert på
Mercers særskilte rapport om klimarisikoen knyttet til investeringene i SPU. Finansdepartementet trekker
frem at ”stor usikkerhet gjør at en ikke på bakgrunn av Mercers beregninger kan trekke konkrete slutninger
om konsekvenser for fondets framtidige resultater.”54

52

Se for eksempel http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/stoltenberg-ii/fin/tema-og-redaksjonelt-innhold/redaksjonelleartikler/2008/evaluering-av-de-etiske-retningslinjer-f.html?id=498363
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Albright Group og Chesterman, S. Assessment of Implementation of Articles 3 and 4 of the Ethical Guidelines for the Government
Pension Fund – Global. 2008. s.5
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Samtidig anerkjennes det at Mercers rapport er ”et nyttig innspill” når det gjelder bedre vurderinger av
fondets risikoer. Siden noen områder av Mercers vurderinger omfatter investeringer utenfor SPUs
eksisterende mandat (som unoterte selskaper), foreslås det at SPU skal bygge opp sin erfaring i lignende,
eksisterende investeringsområder (som eiendomsrelaterte unoterte selskaper) før en fremtidig vurdering av
nye typer aktiva.
Bortsett fra dette slås det fast at Mercers anbefaling bygger opp under eksisterende initiativer, og
departementet konkluderer med at ytterligere forskning skal være et satsingsområde fremover.
Spørsmålet er om Finansdepartementet på denne måten har gjort det lett for seg selv, og om det ikke er
mulig – og ikke minst nødvendig – å trekke mer omfattende slutninger på grunnlag av Mercers rapport om
SPU og på grunnlag av det vi allerede i dag vet om en forvaltning som tar klimatrusselen på alvor.
NBIM og Finansdepartementet har gjentatte ganger sagt at de tar langsiktige spørsmål som klima på alvor.
Tidligere finansminister, Kristin Halvorsen som igangsatte evalueringen av de etiske retningslinjene i 2008,
skrev forordet til UNEPs rapport om ”Fidicuary responsability” fra 2009. I denne UNEP-rapporten ble det
slått fast at hensyn til ESG-faktorer er en juridisk plikt spesielt for institusjonelle investorer.55
I en tale på Regjeringens store konferanse i 2009 sitert i rapporten sa Halvorsen at som en bredt diversifisert
og langsiktig investor, har fondet en interesse i å unngå negative økonomiske og finansielle følger av
klimaendring, og hun utrykket sitt ønske om at SPU skulle være en av de ledende fondene internasjonalt når
det gjelder klima, slik at vi kan inspirere andre investorer.56
Men slik gikk det ikke.

55

United National Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI). Fiduciary responsibility: Legal and practical aspects of
integrating environmental, social and governance issues into institutional investment. 2009.
56
Ibid. s.48
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4. Ansvarlige investeringsstrategier
Som vi allerede har påpekt bør SPU gjøre mer for å inkludere klimahensyn i forvaltningen av oljefondet. SPU
blir forbigått av en rekke større og mindre fond som gjør mye mer for å fremme ansvarlig investering og
inkludering av klimahensyn gjennom både nye og mer tradisjonelle virkemidler innenfor fondsforvaltningen.
Ansvarlige investeringsstrategier blir gjerne delt inn i tre ”generasjoner” eller faser.
1) Negativ filtrering – det vil si produktbaserte utelukkelser av bestemte selskaper som tobakks eller
våpenselskap – tilhører den første generasjonen. Denne strategien kombineres ofte med uttrekk av
enkeltselskaper basert på bestemte kriterier til uansvarlig oppførsel.
2) Den andre generasjonen, positiv filtrering, handler om å målrette noen investeringer mot bestemte
etiske områder, for eksempel selskaper som scorer høyt på samfunnsansvar eller selger
klimarelaterte produkter/tjenester.
3) Tredjegenerasjons investeringsstrategi som nå er i ferd med å ta form, kalles integrering. Den
innebærer at investorer integrerer ikke-finansielle faktorer (ofte ESG-faktorer tilknyttet miljø, sosiale
forhold og selskapsstyring) i sine investeringsanalyser.57
Positiv filtrering kan på sin side deles inn i to hovedstrategier:



”Best-in-class” eller Beste- i-klassen filtrering: det investeres bare i de selskapene som er meste effektive
og ansvarlige innen sin sektor; For eksempel kan et fond investere i de 50-prosent beste innen hver
sektor. Dette pleier å kombineres med negativ filtrering.
”Pioneer screening” tar positiv filtrering enda lengre. Det innebærer at et fond fokuserer bare på
bestemte typer selskaper, for eksempel fornybar energi, bærekraftig teknologi, osv. SPUs
miljøinvesteringsprogram er et eksempel på en ”pioneer screening” strategi.

4.1 integrering av klimahensyn i porteføljen
I rapporten «Integrating ESG into the investment process: From Aspiration to Effective Implementation» har
MSCI ESG research foreslått et rammeverk for en integreringsstrategi som har flere stadier og aspekter:
målsetting av investeringsformål, en aktiv porteføljesammensetting innrettet mot formålene, risikostyring
over tid, etterlevelse og rapportering, og aktivt eierskap.58 Dette rammeverket baseres på flere eksempler
som allerede er i gang i andre fond.
Denne prosessen er egentlig ikke forskjellig fra den som følges for ”vanlige” investeringsprosesser.
Forskjellen består i at ”ikke-finansielle” ESG-forhold behandles samtidig som de finansielle, slik at disse
spørsmålene gis like mye vekt i målsetting, analyse, gjennomføring og etterlevelse som tradisjonelle
finansielle hensyn.
I praksis innebærer integrering av klimahensyn i porteføljen tre prosesser som gjøres samtidig og
kontinuerlig basert på skiftende informasjon:
1. Negativ filtrering og uttrekk – selskaper og eventuelt stater fjernes fra fondets ”investeringsunivers”
på grunnlag av bestemte kriterier, for eksempel at de produserer bestemte våpenkategorier
(klasevåpen, atomvåpen, landminer osv), tobakk m.m., og de kan trekkes ut på individuelt grunnlag
på grunn av brudd på etiske eller juridiske normer, som for eksempel Wal Mart.
2. Omlegging av porteføljen mot grønne investeringer – forvalterne gjør et bevisst forsøk på å fokusere
større deler av fondet mot bærekraftige investeringer. Dette skjer gjennom en rekke målrettete
grønne investeringer, men også gjennom vurderinger av fordelinger mellom aktivaklasser;
3. Bruk av ESG-rangeringer sammen med finansielle hensyn i positiv filtrering. ESG og finansiell
57

Mercer. Responsible investment background. http://www.mercer.com/articles/ri-background
Briand, R., Urwin, R., og Chin Ping Chia (MSCI ESG Research). Integrating ESG into the investment process: From Aspiration to
Effective Implementation. 2011. s.8
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informasjon brukes samtidig for å ta investeringsbeslutninger på områder hvor fondet allerede
investeres, og i alle andre investeringsbeslutninger. Det innebærer i alt vesentlig en positiv filtrering
basert på ”best-in-class”, siden bare selskaper eller land med de beste finansielle og ikke-finansielle
rangeringene bør velges. For at ikke fremvoksende markeder skal falle helt utenfor, må det vurderes
om rangeringene også må være regionale.
Integrering er en gradvis prosess. Det er ikke mulig over natten å trekke seg ut av alle selskapene i den
nåværende porteføljen som faller dårlig ut på ESG-rangering. Det er heller ikke hensiktsmessig hvis målet er
å forbedre selskaper når det gjelder klima. Å trekke seg ut med en gang fra selskaper som faller dårlig ut på
ESG-rangeringer, ville ikke gi incentiver for forbedringer. Dermed vil disse verstingene kunne forsetter å
ødelegge klimaet, og SPU ville ikke ha en anledning til å påvirke deres handlinger.
ABP
Det nederlandske pensjonsfondet, ABP, har bestemt å integrere ESG-faktorer i hele sin portefølje på
311 milliarder dollar gjennom negativ filtrering, eierskapsutøvelse samt både ”best-in-class” og
tematiske investeringer. Sammen med andre partnere skal ABP investere over 1.8 milliarder dollar i
miljøfond, som inkluderer $500 millioner i et bærekraftig energifond, $500 millioner i et rent
teknologifond, $363 millioner i klimarelaterte private equity fond og $60 millioner i bærekraftig
tømmerskog. Disse investeringene kommer i tillegg til flere andre initiativer. Selv om ABPs arbeid på
området er ganske nytt, er forvalterne av fondet åpne om hvordan integreringsstrategien utvikler seg.
I sine årlige rapporter viser ABP hvordan ESG-spørsmål påvirker investeringsbeslutninger om
bestemte selskaper. I 2010-rapporten viste ABP for eksempel at de hadde økt investeringene i
GlaxoSmithKline (GSK) på grunn av selskapets nye bærekraftigstrategi. Fondet bestemte seg også for
å redusere investeringene i energiselskapene BP og Drax. Når det gjelder Drax, valgte ABP å redusere
investeringene på grunn av selskapets store utslipp, som kan bli en stor risiko på grunn av sterkere
britisk regulering av utslipp. Rapporten inneholder også detaljert informasjon om hvordan
klimaspørsmål håndteres iinvesteringsbeslutninger og eierskapsutøvelse, i tillegg til positive
eksempler på selskaper fondet har investert i innen fornybar energi- og bærekraft. Åpenhet er en
forutsetning for å se hvordan en klimavennlig og grønn investeringsstrategi arter seg i praksis,og gi
adgang til nødvendige kritiske innspill.
Kilder: ABP. Responsible Investment Report 2010. 2011
Wong, K., White, A., Pamlin, D., og Reinvang, R. (Innovest Strategic Value Advisors og WWF). Fund Management in the 21st
Century: The role of sovereign wealth funds in a low carbon future. Oslo (WWF Norge), 2008)

4.2 Målrettede grønne investeringer
SPUs målrettede grønne investeringer gjennom Miljøinvesteringsprogrammet er som nevnt på knappe én
prosent. Framtiden i våre hender mener at en mye større andel av fondet bør rettes mot målrettete grønne
investeringer. Investeringene kan bygge på de eksisterende miljømandatene.
Mange store investorer retter allerede i dag store deler av porteføljen mot klima- og miljøinvesteringer. Det
britiske miljøverndepartementets pensjonsfond, EAPF, investerer 15 prosent av fondet i ren energi, og de
sikter på å komme opp i 25 prosent innen 2015.59 Når det gjelder PGGM, utgjorde ESG-investeringer 4.1
prosent av hele porteføljen på slutten av 2011.60
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UK Environment Agency Pension Fund. Annual report 2011. 2012. s.22
PGGM Investments. Responsible Investment Annual Report 2011. 2012. s.10
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New Zealand Super
New Zealands pensjonsfond, New Zealand Super, har integrert etiske prinsipper i alle investeringene i
hele porteføljen. Fondet benytter negativ og positiv filtrering, og krever etiske retningslinjer i alle
kontrakter med eksterne forvaltere. De vurderer også investeringer som gir ”sosial avkastning”, som
betyr at de prøver å finne positive investeringsmuligheter som gir målbare sosiale og miljømessige
fordeler.
Kilde: New Zealand Superannuation Fund. Responsible Investment Framework. 2011

For å finne de meste passende grønne investeringsmulighetene, kan SPU sette sammen en struktur for å
vurdere ”sosialavkastningen” en investering gir. Dette kan bygge på rangeringssystemet som nevnt ovenfor.
New Zealands pensjonsfond, New Zealand Super (NZS), vurderer også investeringer som gir ”sosial
avkastning,” som betyr at de prøver å finne positive investeringsmuligheter som gir målbare sosiale og
miljømessige fordeler.61
PGGM
Det nederlandske pensjonsfondet Stichting Pensioenfonds voor de Gezondheid, Geestelijke en
Maatschappelijke Belangen (PGGM) har tatt konsekvensen av sin rolle som universell eier i sine
investeringsprinsipper. Fondet er på nesten 1000 milliarder kroner. På slutten av 2011 utgjorde ESGinvesteringene 4,1 prosent av hele porteføljen. De målrettete ESG-investeringene inneholder
mikrofinans, infrastruktur, andre realverdier og strategiske investeringer i fond eller organisasjoner
som driver samarbeid om ESG-spørsmål, som Triodos Bank og Sustainanalytics. PGGM arbeider ut ifra
konseptet «sosial avkastning» og har lenge jobbet med å utvikle en målemetode for sosial avkastning,
som omfatter hele porteføljens påvirkning for en mer bærekraftig verden. For PGGM, betyr sosial
avkastning at forvaltere rangerer påvirkningene av hver målrettet ESG-investering ut i fra åtte
faktorer; arbeidsplasser, lokal utvikling, kapasitetsbygging, deltagelse, helse og sikkerhet,
materialbruk, økosystemer, og avfall og utslipp. På grunn av det systematiske arbeidet har PGGM gjort
store fremskritt mot å kunne måle akkurat hvordan formuen deres påvirker sosiale og miljømessige
forhold. I tillegg skårer fondet høyt på åpenhet, og de offentliggjør detaljer om hvordan de integrerer
hensyn til god selskapsstyring, miljø og samfunnsmessige forhold i investeringsprosessene i de ulike
aktivaklassene. PGGM har spesielt vært en pioner når det gjelder innovativ finansiering av storskala
grønne prosjekter, som verdens største vindkraftprosjekt i Storbritannia. Disse investeringene er
svært profilerte, og har dermed stor verdi også utover det rent finansielle.
Kilder: PGGM Investments. Listed Equity Ownership Policy. 2010
PGGM Investments. Responsible Investment Annual Report 2011. 2012
PGGM Investments. World’s largest offshore wind farm off the coast of Cumbria breaks industry records. 2012
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The International Trade Union Confederation (ITUC) ønsker at store investorer skal bruke minst fem prosent
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av porteføljen i grønne investeringer i 2020, fordi dette kan gi den ”kritiske massen” som trengs for større
tillitt til grønne investeringer.63 ITUC og the Trade Union Advistory Committee to the OECD (TUAC) har
foreslått noen scenarier for den nødvendige økningen av grønne investeringer. Med utgangspunkt i behovet
for å opprettholde porteføljers diversifisering og med hensyn til modenheten av forskjellige typer grønne
investeringer, anbefaler de at investeringer i rene energifond økes 0,2 prosent hvert år mellom 2013 og
2027, mens investeringer i både grønne obligasjoner og klimarelaterte indekser økes 0,75 prosent fra 2013
til 2015 (deretter med mindre prosentvise økninger).64
Konservativt beregnet bør større pensjonsfond øke sine klimarettete investeringer med 1,7 prosent hvert år
frem til 2015. Det betyr at i 2015 skal de grønne investeringene ha økt til 5,1 prosent, og til 10,7 prosent i
2020.65 Beregningen er som sagt ganske konservativ, og det slås også fast at større investorer har bedre
kapasitet til å gå enda sterkere inn i grønne investeringer. Selv om SPUs mandat ikke på samme måte er
bundet til finansiering av pensjoner,66 gjelder konklusjonene i denne beregningen like mye for SPU.
4.4 Grønn infrastruktur
Mercer67 har anbefalt SPU ”en endring i porteføljeblandingen som innebærer et fokus på klimautsatte
aktiva,” og har listet opp følgende grupper i prioritert rekkefølge:






Første prioritet
o Lavkarbon eller grønn infrastruktur
o Energieffektive eiendommer
o Unoterte selskaper (Private Equity)
Andre prioritet
o Integrering av bærekraftige aksjer i porteføljen
o Noterte og unotert energiøkonomisering
o Fornybar energi
Tredje prioritet
o Tømmerskog
o Jordbruk
o Grønne obligasjoner
o Karbon (siden et stort karbonmarked forventes)

Mercer understreker i sin rapporten at ytterligere investeringer innen de første og andre prioritetene, er
viktig som en del av generell spredning mot klimarisikoer.68 Mercers rapport om SPU slår fast at fondet
trenger en tildelingsplan for klimautsatte aktiva som uttrykker hvilke typer aktiva som blir relevante og
fordelaktige over en ettårs-, treårs-, femårs-, tiårs eller tjueårsperiode.
De anbefaler ”kreativt lederskap” for å finne nye tilnærminger til investeringsområder hvor institusjonelle
investorer nylig har kommet på banen, som innen energiøkonomisering.69 Andre aktører, som Deutsche
Bank Climate Change Advisors, støtter Mercers anbefalinger, særlig når det gjelder infrastruktur og jordbruk
som lavrisikoinvesteringer.70
I Stortingsmelding 17 (2011-2012) skriver Finansdepartementet at SPU ikke skal investere i visse områder
som Mercer anbefaler, som unoterte aksjer, landbruk eller skog. SPU skal avvente erfaringen som høstes fra
de nye eiendomsinvesteringene før det foretas en ny vurdering av disse investeringsområdene.71
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SPUs fremtidige prioriteringer bør baseres på det som kan bidra mest til overgangen til en lavkarbon
økonomi, ikke bare det som er lett tilgjengelig akkurat nå. Det hefter seg alvorlige etiske spørsmål knyttet til
styring av unoterte selskaper, som må tas på alvor og løses.
Likevel mener Framtiden i våre hender at SPU bør begynne å se nærmere på grønn infrastruktur, slik mange
andre fond har gjort. Basert på Mercers rapport har for eksempel det svenske Ap-fondet bestemte seg for å
satse mer på eiendom, infrastruktur, landbruk, og tømmer.72

4.5 Positiv filtrering
Det grønne investeringsuniverset er foreløpig begrenset og et så stort og diversifisert fond som oljefondet
vil trolig finne det vanskelig å rette alle sine investeringer inn mot grønne sektorer. Imidlertid kan mye gjøres
ved å integrere ESG-rangeringer sammen med finansiell informasjon i alle investeringsbeslutninger gjennom
en best-in-class positiv filtrering.
Stadig flere investorer benytter seg av positiv filtrering. En global undersøkelse viste at 40 prosent av
europeiske forvaltere bruker det på deler av fondene sine. Også nordamerikanske fond bruker i stadig større
grad best-in-class filtrering.73
Tidligere er positiv filtrering oftest blitt brukt bare på deler av et fonds portefølje. I dag er det flere som
begynner å bruke positiv filtrering basert på ESG-forhold på hele porteføljen. Dette innebærer både en
klarhet rundt hvilke selskap som er de beste på klima, men vil også føre til at de selskapene som kommer
dårligst ut vil filtreres ut av investeringsuniverset.

4.5.1 Positiv filtrering - behov for oppdaterte analyser
I et høringsbrev i anledning revideringen av de etiske retningslinjene fra 2008 avviste NBIM positiv filtrering.
Eierskapsavdelingen i Norges bank avviste den gang dette instrumentet som en strategi for SPU, blant annet
fordi det ville ”redusere spredningen av fondets risiko.” NBIM mente at positiv filtrering ville øke
eksponeringen mot selskapsspesifikk risiko og mot potensielt systematiske risikofaktorer.74
NBIM skrev dette i 2008, og referer fortsatt til dette brevet når positiv filtrering diskuteres.75 Men fire år er
lang tid innenfor utviklingen av ansvarlige investeringspraksis. Positiv filtrering som strategi har gjennomgått
en stor utvikling, og flere forskere har sett på virkningen over tid. Ny forskning viser at positiv filtrering
faktisk kan bidra til å diversifisere porteføljer og reduserer selskapsspesifikk risiko (det vil si risikofaktorer
som påvirker et bestemt selskap eller en bestemt type selskaper).76
Påstanden om at positiv filtrering øker eksponeringen mot systematiske risikofaktorer, kan også
problematiseres. Mens ansvarlige investeringer begrenser investeringsuniverset til en viss grad, begrenses
investeringsuniverset også naturlig gjennom enhver investeringsprosess. Tradisjonelt gjøres dette på grunn
av ”finansielle” hensyn, men vi har sett at såkalte ”ikke-finansielle” hensyn utgjør store, langsiktige
finansielle risikofaktorer.
Når det gjelder begrensing av investeringsuniverset, er spørsmålet ”om investeringene som blir valgt (eller
utelukket) av økonomiske, sosiale eller miljømessige grunner, sannsynligvis øker avkastningen eller redusere
risikofaktorene.”77 Som vist til tidligere, er klimaendringer en stor risiko som truer universelle eiere som
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SPU. Det er markedssvikt at miljømessige faktorer ikke inkluderes i tradisjonelle finansielle analyser. Positiv
filtrering kan derfor betraktes som en måte å korrigere denne fundamentale mangelen.
NBIM skrev også i samme høringsbrev at ”det er ikke grunnlag for å hevde at et positivt seleksjonskriterium
kan knyttes til høyere forventet avkastning” og at det ”vil være i strid med fondets langsiktige finansielle
målsetting.”78
NBIM baserer sine konklusjoner på Johnson og Gjølbergs oppdaterte rapport om SPU fra 2008, som kom
frem til at ”etiske” fond presterte dårligere enn ”vanlige” fond over perioden 2003 til 2007.79 Problemet
med denne type rapporter er at de ofte bare sammenligner positiv filtrering i såkalte ”etiske fond” med
”vanlige” fond over korte perioder. Sammenligningen tar ikke hensyn til langsiktig risiko som finnes i de
”vanlige” fondene, og som kan komme til å påvirke den fremtidige avkastningen.
Framtiden i våre hender mener det ikke er hensiktsmessig å avvise positiv filtrering på grunnlag av at noen
fond som benytter denne investeringsstrategien, har prestert dårlig over en kort periode. For dette
resultatet fremkommer bare dersom de ”vanlige” fondene de sammenlignes med, ikke har inkorporert
fremtidig risikofaktorer. Universelle eiere som SPU motarbeider dermed i praksis seg selv dersom de velger
slike kortsiktige fond over mer ”ansvarlige klimafond”.
Økonomiprofessorene Johnson og Gjølbergs avviste positiv filtrering for et stort fond som SPU i 2008, og det
er fortsatt den analysen som NBIM trekker frem i dag for å begrunne sin negative holdning til positiv
filtrering. De samme to økonomiprofessorene avviste positiv filtrering for Oljefondet i et vedlegg til
Graverutvalget i 2004, og det var også deres konklusjon som Graverutvalget refererer til for å avvise positiv
filtrering som et aktuelt instrument.
Framtiden i våre hender mener det er på høy tid at Finansdepartementet og NBIM oppdaterer sin analyse
av hvordan positiv filtrering kan iverksettes i store fond. Det er uten tvil utfordringer knyttet til å skulle
bruke positiv filtrering på store porteføljer og ikke bare på begrensede mindre fond. Men flere er i ferd med
å gå foran og viser hvordan dette er mulig.

4.5.2 Positiv filtrering - eksempler
Det finnes eksempler på en rekke fond som har fått god avkastning ved å ha en positiv filtreringsstrategi.
Det britiske miljødepartementets pensjonsfond (EAPF) har for eksempel fått bedre resultater siden det
startet med positiv filtrering.80 Ny forskning viser også at positiv filtrering faktisk bidrar til å diversifisere
porteføljer, fordi det reduserer ”special stock risk” (risiko som påvirker et bestemt selskap eller en viss type
selskaper).81 Som nevnt tidligere, har forskning også vist hvordan en best-in-class portefølje gjorde det mye
bedre enn en ”vanlig” portefølje mellom 2006 og 2010.
Positiv filtrering har en rekke fordeler sammenlignet med negativ filtrering og andre ansvarlige eller etiske
investeringsstrategier. Sammen kan de tre strategiene utfylle hverandre på en god måte.
For uttrekk, eller trusselen om uttrekk, er et effektivt virkemiddel for å sette et eksempel og signalisere utad
hvilke investeringer og hva slags selskapspraksis som ikke kan godtas. Men uansett hvordan man snur og
vender på det, kan uttrekk bare brukes på et begrenset antall selskaper i porteføljen. Eierskapsutøvelse som
omfatter dialog med selskaper, er på sin side tidkrevende, og kan bare gjennomføres effektivt overfor en
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liten del av selskapene i porteføljen. I motsetning til dette, gir positiv filtrering en mulighet til å påvirke et
større antall selskaper og ikke minst hele sektorer.82

4.5.3 Beste i klassen filtrering
Beste-i-klassen strategier har spesielt blitt utpekt som et godt finansielt virkemiddel fordi de opprettholder
sektorbalansen innen porteføljen.83 Selv Johnson og Gjølbergs rapport for det norske Finansdepartementet
som generelt var kritisk mot positiv filtrering, beskrev Beste-i-klassen som et “populært og pragmatisk
prinsipp.”84
Filtreringen gjennomføres ofte ved å fastsette en viss prosent av selskaper i en klasse som det skal
investeres i. Et fond skal for eksempel bare investere i selskaper innenfor den beste 50 prosenten.
Denne fremgangsmåten bør kombineres med en analyse av de sektorene/klassene som sammenlignes. Den
beste 50 prosenten i en klasse kan være mye verre enn den beste 50 prosenten innen en annen. Noen
selskaper kan dermed havne utenfor den beste 50 prosenten i en klasse, men fremdeles havne høyere på en
ESG-rangering.
SPU bør ta utgangspunkt i ESG-rangeringer heller enn en viss prosent. Men forutsetningen er at
rangeringene tar hensyn til hver aktivaklasses unike aspekter, slik at rangeringene til en viss grad er relative
til hver klasse. Poenget er å komme frem til en fremgangsmåte som ikke straffer gode selskaper fordi de ikke
havner i den beste 50 prosenten innen deres klasse. Samtidig må man også unngå å belønne dårlige
selskaper som havner i den beste 50 prosenten fordi sektoren deres er så dårlig i utgangspunktet.

4.5.4 Bruk av ESG-rangeringer sammen med finansielle hensyn i positiv filtrering
Når forvaltere setter sammen porteføljen, må de vurdere selskaps evner til å forvalte ulike former for
risikofaktorer. Problemet er at det kun er finansielle risiko som tas hensyn til, og at klimarisiko sjelden inngår
i en slik vurdering. En slik vurdering bør imidlertid benytte seg av en klima- eller miljørangering, eventuelt
med en bredere rangering som inkluderer sosiale forhold.
Som nevnt ovenfor rangerer NBIM allerede selskaper i henhold til kriteriene klima, vannforbruk og
barnearbeid i sin årlige «Sector Compliance Report». NBIM har de siste årene offentliggjort en årlig
gjennomgang av rundt tusen selskapers rapportering på disse områdene, og selskapene får poeng etter
hvor godt de rapporterer på disse områdene.
Av de 453 selskapene som ble valgt ut på grunn av klimarelatert risiko, var det få som hadde offentliggjort
utslippsdata og målsettinger for å redusere utslippene. Selskapenes rapportering sier strengt tatt ikke noe
om hvordan selskapene de facto opererer. Spørsmålet er om ikke dette rapporteringssystemet bør
videreutvikles og forbedres, slik at det kan brukes for å rangere selskapene i henhold til faktiske prestasjoner
og forbedringer.
NBIM benytter seg av en database med informasjon om ESG-forhold for 4 000 selskaper som SPU er
investert i og som inneholder eksterne og interne kilder. Finansdepartementet sier at databasen ”er særlig
tilrettelagt for porteføljeforvaltere og investeringsanalytikere” og at ”formålet er å ha lett tilgjengelig
informasjon som kan benyttes i forbindelse med investeringsbeslutninger.”85 Databasen kan danne
grunnlaget for å utvikle et rangeringssystem, der både finansielle og ”ikke-finansielle” risikofaktorer
inkluderes.
Det California-baserte pensjonsfondet, CalPERS, vedtok en integreringsstrategi i 2012, og kalte det for en
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“totalfond ESG-strategi”. Heretter skal ESG-faktorer integreres i strategien for hele fondet, og ikke som
tidligere der spørsmål om ansvarlig investering ble behandlet i et atskilt dokument som den ”vanlige”
strategien deretter henviser til. En rekke investeringsformål som i dag er formulert i investeringsstrategier,
kan gi et tydelig utgangspunkt for integrering av klima- og andre miljø- og sosialspørsmål i hele
forvaltningen.
CalPERS
Det california-baserte pensjonsfondet, CalPERS, er det største amerikanske offentlige pensjonsfondet.
De har plassert 1,2 milliarder dollar av sin formue på nær 1.400 milliarder kroner i bærekraftige
investeringer (stort sett i fornybar energi) i unoterte selskaper gjennom sitt Alternative Investment
Management (AIM) program. I tillegg investerer de 500 millioner dollar i aksjer gjennom et miljøfond.
De har også store investeringer i skog, og sikter mot at én prosent av fondet investeres i skog. I 2004
satte de seg et mål om at energibruken i deres eiendomsportefølje skulle reduseres med 20 prosent i
løpet av fem år. De klarte å redusere forbruket med 22,8 prosent. Denne målingen av utslipp innen
eiendom viser hvordan investorer i praksis kan bruke ESG-data systematisk for å gjøre kvantifiserbare
forbedringer. CalPERS arbeider nå med å skape en global målestokk for bærekraftige eiendom basert
på denne erfaringen. Noen av partnerne deres har også utviklet et verktøy for å redusere utslippene i
porteføljene for unoterte selskaper. De etablerte Ceres (nettverk av investorer, selskaper og
interessegrupper som har som mål å styrke bærekraftig selskapspraksis) i 1989 og the Investor
Network on Climate Risk (INCR) i 2003. Totalt har CalPERS rundt 100 miljørelaterte
investeringsinitiativer. For å samle disse initiativene og integrere dem i hele porteføljen, inngikk de en
”totalfond ESG strategi” i 2012. CalPERS har også vært banebrytende innen det som kalles "corporate
governance" aspektene av ansvarlig investering, herunder dialog, stemmegivning og åpenhet. Selv
om dette er nytt, og det derfor fremdeles ikke klarlagt på alle områder hvordan ”totalfondstrategien”
omsettes i praksis, har CalPERS vært en pionér på dette området og vist at det er mulig å ta hensyn til
ESG-forhold på en målbar måte.
Kilde: CalPERS. Towards sustainable investment. 2012

For å kunne rangere selskaper etter klima- eller miljørisiko, er det imidlertid ikke nok for en universell eier å
beregne selskapers karbonfotavtrykk (som kan beregnes blant annet på grunnlag av the Carbon Disclosure
Project, CDP, som SPU er med i). Et langsiktig syn på risiko krever at man også beregner selskapers ”carbon
liability”, det vil si hvor utsatt selskapet er for klimarisiko i fremtiden. Disse beregningene bør utarbeides på
en måte som også omfatter hele leverandørkjeden.

4.6 Carbon liability
”Carbon liability” handler om hvor utsatt et selskap er for klimarisiko i framtiden. Det måler forventede
kostnader som selskapene må påregne dersom de ble tvunget til å betale de
reelle kostnadene for sine nåværende og fremtidige karbonsutslipp.86 WWF-UK har beregnet at for
eksempel Shell har en carbon liability på 36 milliarder pund for sine dokumenterte oljereserver.
Beregningen er basert på en fremtidig karbonkostnad på 75 pund per tonn.87 ”Carbon liability” er viktig for
at investorer skal få et mer realistisk inntrykk av de langsiktige klimakostnadene og av risikofaktorene
knyttet til klima.

4.7 Beredskap for klimamuligheter
Men det er ikke nok å konsentrere oppmerksomheten mot nåværende og fremtidig klimarisiko. En slik
vurdering vil straffe selskaper som presterer dårlig, men den belønner ikke selskaper som har planlagt å
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minske risikoene og utnytte mulighetene som overgangen til en lavkarbonøkonomi gir.
Som Deutsche Bank Climate Change Advisors har sagt, er det like viktig å vite et selskaps evne til å redusere
klimarisikoer og dets evne til å utnytte de nye klimarelaterte mulighetene.88
SPUs forvaltere bør derfor aktivt bruke informasjon om selskapene for å vurdere deres beredskap i en
fremtidig lavkarbonøkonomi. Dette lar seg gjennomføre, og er ikke veldig forskjellig fra hvordan gode
forvaltere i dag bruker opplysninger om selskapers langsiktige finansielle framtidsutsikter.

4.8 Sammensetting av rangeringer
Med en beregning av carbon liability og en vurdering av selskapers beredskap, er det mulig for SPU å utvikle
et rangeringssystem. Det fins eksempler på rangeringer som tilbys andre fond, og som tar hensyn til flere
andre klima- eller ESG-forhold. SPU kan tilpasse disse, slik at carbon liability og vurdering av selskapers
beredskap tas inn i beregningen.
MSCI’s Intangible Value Assessment (IVA) system, for eksempel, rangerer selskaper fra AAA (best) til CCC
(verst), med en samlet rangering laget for hele porteføljen. En annen mulighet er at SPU utvikler sitt eget
system. Rangeringene må uansett ta hensyn til de unike utfordringene i hver aktivaklasse.89
Det fins flere gode eksempler på fond som aktivt bruker rangeringer. Det britiske miljødepartementets
pensjonsfond, EAPF, bruker Trucosts system, som benytter over 700 faktorer for å beregne miljøfotavtrykket
til hele fondet. Alle forvaltere bruker rangeringer innen sine investeringsbeslutninger. Hver forvalters
fotavtrykk beregnes og sammenlignes med en målestokk (nemlig MSCIs World Developed Countries Index). I
2011 var EAPFs miljøfotavtrykk 10.3 prosent under målestokkens fotavtrykk, og karbonfotavtrykket var 25.4
prosent under målestokkens fotavtrykk. EAPF har også begynt å måle miljøfotavtrykket til UK
bedriftsobligasjoner.90 Dataene er deretter blitt brukt for å systematisk redusere miljøfotavtrykket,91 noe
EAPF-fondet er det første til å klare.92
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EAPF – det britiske miljødepartementets pensjonsfond
Det britiske miljødepartements pensjonsfond (EAPF) har en ”miljømessig helhetsstrategi” som gjelder
hele fondet. Integrering av ESG og spesielt klimaspørsmål betraktes som en juridisk plikt, og strategien
oppfordrer alle forvalterne til å bruke miljørangeringer i investeringsbeslutninger. Det fokuseres på
”best in class”-positiv filtrering og eierskapsutøvelse heller enn uttrekk. 15 prosent av fondet
investeres i ren energi, og målet er 25 prosent innen 2015. Hver fondsforvalter må innlevere en
kvartalsvis rapport om miljøhensyn som har dukket opp i løpet av investeringsprosessen; De må
forklare eventuelt omstridte investeringer og begrunne hvorfor de har stemt mot eller for forslag på
selskapenes årsmøter. Alle forvalterne bidrar til å måle fondets miljøfotavtrykk. Forvalterne vurderes
etter miljøkriterier, og EAPF bruker en egen programvare for etterlevelse, for å overvåke forvalteres
handlinger. Intern og ekstern forskning og data fra en rekke eksperter deles med forvalterne. EAPF
bruker Trucosts system (som bruker over 700 faktorer) for å beregne miljøfotavtrykket sitt. Hver
forvalteres fotavtrykk beregnes og sammenlignes med en bestemt målestokk (nemling MSCI World
Developed Countries Index). Fondets sammensatt miljøfotavtrykk i 2011 var 10.3 prosent mindre enn
målestokken, og karbonfotavtrykket var 25.4 prosent under målestokken. De har begynt å bruke
miljøavtrykksdata også overfor UK bedriftsobligasjoner. De har brukt dataene for å systematisk
redusere miljøfotavtrykket, og er det første fondet som har klart å redusere dette fotavtrykket.
Kilder:
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4.9 Obligasjoner
Investeringsstrategien for oljefondet innebærer at om lag 60 prosent av kapitalen er investert i aksjer.
Resterende kapital investeres i obligasjoner, med unntak av en andel på inntil 5 prosent som siden
mandatendringen i 2010 kan investeres i eiendom. Mellom 35-40 prosent av SPU investeres dermed i dag i
obligasjoner, både stats- og selskapsobligasjoner.
På samme måte som innenfor aksjeporteføljen har SPU mulighet også her til å ta en ledende posisjon for
integrere miljø og klima i sin obligasjonsportefølje. Andre fond som for eksempel de svenske Ap-fondene,
har allerede begynt å integrere miljø, samfunnsmessig forhold og god selskapsstyring (de såkalte ESGfaktorene) i sine obligasjonsportefølje.93
Fremgangsmåten enten det gjelder obligasjoner eller aksjer vil være mer eller mindre den samme. Først
utelukkes selskaper og land som bryter uttrekkskriteriene. Deretter bruker man et rangeringssystem for å
vurdere ESG-rangeringene og kredittverdigheten til obligasjonene. Investeringsselskapet Morgan Stanley
Capital International (MSCI) har utviklet en egen ESG Sovereign Rating, som vurderer 99 prosent av
statsobligasjoner som er tilgjengelige, og gir dem en rangering fra AAA (best) til CCC (verst). Dette verktøyet
tillater at investorer bestiller skreddersydde rangeringer.94 På den måten kan SPU selv velge å vektlegge
klimaspørsmål i analysen.
Det er stadig flere gode eksempler av fond som utvider sine ansvarlige investeringspraksis til obligasjoner.
De eksterne forvalterne til det britiske miljødepartementets pensjonsfondet EAPF bruker best-in-class for
obligasjoner så vel som for aksjer. Pensjonsfondet til de britiske universitetene, USS UK, plasserer på sin side
statsobligasjonene til fremvoksende land på egne ESG-rangeringer, og benytter i rangeringen fire ulike
indekser (Corruption Perceptions Index fra Transparency International, Human Development Index fra UN
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Development Programme, Environmental Performance Index fra universitetene Yale og Columbia, og Index
of Economic Freedom fra Wall Street Journal og Heritage Foundation).95
På samme måte som for aksjeporteføljen er det dermed fullt mulig for SPU å bruke best-in-class til å ta
hensyn til ESG-forhold i investeringsbeslutninger som gjelder obligasjoner. Deutsche Bank mener at slike
selskaper presterer bedre på lang sikt.96
Gjennom såkalte grønne obligasjoner er det også mulig å rette obligasjonsinvesteringer mot grønne
selskaper og prosjekter. Grønne obligasjoner skal i alt vesentlig være lik andre obligasjoner. Forskjellen er at
de rettes mot investeringer som er ment å gjøre en forskjell for klima og forbedre miljøet. Det er i ferd med
å utvikle klare standarder for å godkjenne at de grønne obligasjonene virkelig har en positiv klimapåvirkning
og skal omfatte utelukkende prosjekter som bidrar til overgangen til en lavkarbon økonomi. Disse grønne
obligasjonene gir dermed fondsforvaltere som SPU en mulighet til å støtte nødvendig
infrastrukturinvesteringer uten å ta direkte eierskap i selve infrastrukturen. Det fins mange typer grønne
obligasjoner, både statlige og private, og det finnes spesialiserte grønne infrastrukturobligasjoner.
Konsulentselskapet Mercers rapport om SPU fra 2012 anbefaler grønne obligasjoner,97 og understreker at
grønne obligasjoner representerer en stor mulighet fremover.98 En rekke multilaterale finansorganer
utsteder slike obligasjoner i dag. Siden 2008 har Verdensbanken utstedt nesten 3 milliarder dollar i grønne
obligasjoner.99 Disse grønne obligasjonene skal i følge nyere forskning ha gitt et bedre resultat enn
Verdensbankens «vanlige» obligasjoner i det såkalte sekundærmarkedet (markedet for verdipapirer som
allerede har blitt utstedt).100 Den europeiske bank for gjenoppbygning og utvikling (EBRB) utsteder også
grønne obligasjoner. Disse utgjorde 114 millioner euro mot slutten av 2011.101 EBRB har også etablert en
overvåkningsprosess som skal sørge for at prosjektene virkelig gjør en positiv forskjell for miljøet.102 Andre
utviklingsbanker, som the Asian Development Bank (ADP), utsteder også grønne obligasjoner.103
Regjeringen i USA har på sin side siden 2007 utstedt rundt 3.2 milliarder dollar av Clean Energy Renewable
Bonds (CREBS), som kan brukes av offentlige organer for å finansiere fornybare energiprosjekter.104
Kommunalbanken Norge har utstedt ren energi obligasjoner til det japanske markedet, og the Nordic
Investment Bank har gjort noe lignende for fornybar energiprosjekter i Baltikum.105
En stor utfordring for de grønne obligasjonene er å få vekst i markedet, slik at markedets likviditet øker og
grønne obligasjoner blir attraktive for investorer. Det er håp om at nye statlige grønne investeringsbanker,
som for eksempel Storbritannias Green Investment Bank (GIB), kan hjelpe til med å utstede grønne
obligasjoner og skape et større marked. Et annet spørsmål er å etablere universelle standarder for å rangere
grønne obligasjoner. Med støtte fra flere institusjoner og den britiske regjeringen, har the Climate Bonds
Initiative (CBI) opprettet the CBI Standard Initiative foreslått universelle standarder for klimarelaterte
obligasjoner.106
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4.10 Eiendom
I sin forvaltning av eiendomsinvesteringene skal Norges Bank legge vekt på blant annet energieffektivisering
og vannforbruk. Det fremgår både i de gjeldende «retningslinjer for Norges Banks arbeid med ansvarlig
forvaltning og eierskapsutøvelse i Statens pensjonsfond utland»107 og i Stortingsmelding 17 (20112012).108 Men eiendomsforvaltningen i oljefondet er nødt til å bli mye mer spesifikk på dette området,
spesielt når det gjelder energiøkonomisering. Allerede i 2010 konstaterte Mercer at flere fond har utvidet
sin ansvarlige investeringspolitikk til eiendom, og krever høye miljøstandarder og regelmessig
rapportering.109 Utover energiøkonomisering kan SPU inkludere ESG-forhold, det vil si miljø,
samfunnsmessig forhold og god selskapsstyring, i kontrakter med eksterne forvaltere, kreve bruk av
anerkjent sertifisering (som Leadership in Energy and Environmental Design, LEED) for nye bygninger, og
vurdere grønne investeringsmuligheter, som energiøkonomiseringsfond. Avkastningen i disse fondene
kommer fra penger som er spart gjennom redusert energibruk.110
Andre fond, særlig det nederlandske PGGM, er i dag ledende i å utvikle internasjonale standarder gjennom
the Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) og European Public Real Estate Association
(EPRA).111 PGGM har også vært ledende innen spennende samarbeidsprosjekter innen eiendom, som kan
føre til enda dypere endringer i investeringspolitikk utover selve fondet. SPU er også her en langt mer
passiv deltakere. Andre fond, som nederlandsk fond Algemene Pensioen Groep (APG), filtrerer sine
eiendomsbeholdninger mot klimakriterier hvert år gjennom GRESB. Global Real Estate Sustainability
Benchmark (GRESB) skal gi fondsforvaltere klare mål for å forbedre bærekraftigheten. Nye
eiendomsinvesteringer skal vurderes mot klimakriterier i tillegg til finansielle hensyn.112 Spørsmålet er om
ikke SPU bør ta en mer aktiv rolle i disse initiativene.

4.11 Uttrekk og tolkning av «alvorlig miljøskade»
Uttrekk må forbli et virkemiddel i den ansvarlige investeringsstrategien. En integreringsprosess som
benytter negativ og positiv filtrering kan sørge for at selskaper som ikke oppfyller minstekravene til
ansvarlige investeringer havner utenfor investeringsuniverset. Men selskaper vil fremdeles kunne bryte
retningslinjene underveis, og da må også muligheten for utelukkelse være tilstede.
Dagens etiske retningslinjer slår fast at et selskap som forårsaker «alvorlig miljøskade» er grunn til at
Etikkrådet vil tilråde om uttrekk. Hva gjelder klima har Etikkrådet ikke tolket ”alvorlig miljøskade” til å
omfatte grove klimarelaterte problemer. Dagens retningslinjer for uttrekk gjenspeiler en måte å tenke
miljøskade som baserer seg på mer lokale utslipp og andre former for forurensning og miljøødeleggelser.
Klimaproblematikken har ikke kommet med.
Framtiden i våre hender mener at det med dagens forskningsmessige påvisning av sammenhengen mellom
utslipp fra karbonintensiv industri og globale konsekvenser for klimaet er rom for en mer progressiv tolkning
av «alvorlig miljøskade» slik begrepet benyttes også i dagens retningslinjer. Alvorlig miljøskade kan sies å
inkludere alvorlig klimapåvirkning i form av relativt høye klimagassutslipp, noe som også er i tråd med
Norges internasjonale forpliktelser og regjeringen klimamelding.
Vi anerkjenner at det ligger store utfordringer i det å knytte ansvaret for klimautslipp til enkelte selskaper,
men gjennom en kartlegging av selskapers karbonavtrykk bør det være mulig å kunne argumentere for et
mulig ansvar.
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Allerede i dag bør Etikkrådet innenfor det nåværende mandatet undersøke hvor grensen går for tolkningen
av «alvorlig miljøskade».
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5. Åpenhet i eierskapsutøvelsen – en avgjørende faktor
Det ligger store utfordringer i en ny klimavennlig investeringsstrategi, spesielt for så store fond som det
norske oljefondet. For å lykkes kreves det stor åpenhet, innsyn og en så bred debatt som mulig. Det er helt
nødvendig å ta opp de store problemene som kan knytte seg til en massiv satsning på klimavennlig energi
og selskaper. Mulige og reelle konflikter mellom for eksempel ren energi (som vannkraftutbygging) og
urfolksinteresser/lokalbefolkning, mellom biodrivstoff og landkonflikter/matvareproduksjon må ikke skyves
under teppet, men løses. Det må gis arbeidsrom for vaktbikkjer av ulike slag, fra pressen til frivillige
organisasjoner, og åpnes for innsyn i beslutningsprosesser, rangeringer, kriterier osv. Sterke kapitalkrefter og
utbyggerinteresser kan lett seile under et falskt grønt flagg, og det må legges til rette for en stor åpenhet,
debatt og mulighet for korreksjon i den klimavennlige investeringsstrategien.

5.1 Åpenhet om rapportering, NBIMs sektorundersøkelser
NBIM publiserer årlige sektorundersøkelser som tar utgangspunkt i offentlig tilgjengelig informasjon
selskapene selv legger frem. Undersøkelsen omfattet i 2012 rundt 450 selskaper innenfor følgende av
NBIMs satsings/risikoområder: barns rettigheter, klimaendringer og knappe vannressurser. Kun mellom 11
og 14 av de beste selskapene innenfor hvert område ble offentliggjort i 2012. NBIM tok kontakt med 60 av
selskapene som ikke nådde opp for å oppfordre dem til å rapportere bedre. Målet med kontakten er i følge
NBIM adferdsendring og å påvirke andre selskaper innenfor samme industri til å følge etter113. Det er
positivt at rapporteringen følges opp på den måten. Å få selskaper til å rapportere på sammenlignbart vis på
bestemte målsettinger er et viktig skritt for å kunne jobbe mot forbedringer og på den måten er
sektorundersøkelsen viktig.
Men etter rapportering kommer handling. Sektorundersøkelsen er basert på selvrapportering. Det vil si at
det er en risiko for at selskaper som er dårlige på bakken, men er gode på rapportering kan komme godt ut
av sektorundersøkelsen. Offentliggjøringen av de som får toppkarakterer på sin rapportering kan være
villedende, da det kan oppfattes som toppkarakter på adferd.
Framtiden i våre hender mener at navnene på samtlige selskaper i undersøkelsene burde offentliggjøres.
Det vil være et viktig verktøy for at sivilsamfunn og media skal kunne bidra til å forbedre selskapenes
rapportering på risiko og adferden til selskapene, dvs. at adferd stemmer overens med rapportering. Videre
børe vil sektorundersøkelsen føre til raskere resultater på rapportering dersom det var åpenhet om hvilke
selskaper den omfattet.
For eksempel offentliggjorde NBIM ikke navnene til de 41 prosent av selskapene som fikk null poeng for sin
rapportering om barnearbeid og brudd på barns rettigheter, eller de 17 prosent som fikk null poeng for
klimarapportering.114 Uten denne informasjonen vil det være umulig for offentligheten å kartlegge
fremgangen på dette området fra år til år. Riktignok var det ikke gjort en slik undersøkelse tidligere for klima
eller vann, men en undersøkelse om barns rettigheter ble gjort første gang i 2010. Med tilgjengelig
informasjon ville det dermed være mulig å sammenligne resultatene.
Videre bør det i kåringen av de beste selskapene fremkomme tydelig hvilke av indikatorene som selskapene
er gode på slik at det er mulig å måle hvorvidt for eksempel selskaper innenfor risikoområdet
klimaendringer klarer å redusere intensiteten av klimagassutslipp, som er en av indikatorene NBIM bruker.

5.2 Åpenhet om dialoger
NBIM har klare prinsipper om ansvarlige investeringer og forventingsdokumenter som gjelder deres
satsingsområder, men betydningen av disse reduseres betraktelig hvis man ikke kan vurdere om selskaper
113
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holder seg til slike prinsipper. Finansdepartementet skriver i SPUs ansvarlige investeringers brosjyre at
”dialog gir resultater”115. Men dette forblir en ubekreftet påstand så lenge det ikke er innsyn i selve
dialogen, i hvilke krav som er stilt, hvilken fremgang som er gjort og hvordan man akter å følge opp
problemene videre.
Et eksempel her er nettopp klimaendring, som NBIM har tatt opp gjennom sin eierskapsutøvelse. NBIM
gjennomførte i løpet av 2008 samtaler med en rekke amerikanske selskaper om klimaregulering i USA.
Mange selskaper har begynt å arbeide for et karbonhandelssystem. Men det er uklart om og eventuelt hvor
mye av dette skyldes påvirkning fra NBIM.116
Finansdepartementet skriver at ”særlig ved uformell kontakt med selskaper og andre investorer i
enkeltsaker, kan man oppnå størst påvirkning når de involverte har tillit til at det ikke offentliggjøres detaljer
fra dialogen” og at ”dette viser også erfaringene fra andre investorer som Norges Bank sammenligner seg
med”.
Det gis ikke noen nærmere informasjon og eksempler som sannsynliggjør at dette er riktig. Det blir dermed
umulig å vurdere om påvirkninger er blitt oppnådd.
Finansdepartementet understreker at det er ”viktig at Statens pensjonsfond – Utland fremstår som en
seriøs og ryddig aktør både hos andre investorer og hos selskaper”.117 Men andre, store og seriøse aktører
offentliggjør allerede slik informasjon. Ap-fondenes arbeid på dette området forhindrer ikke at fondet
fortsatt betraktes som seriøst av selskaper som deltar i Ap-fondenes prosjekter og rapporter.
Ved å offentliggjøre informasjon fra eierskapsdialogen blir det mulig å vise til eller sannsynliggjøre at
dialogen har hatt effekt. Offentliggjøring har ikke hindret resultatene. Tvert i mot kan offentliggjøringen selv
bli et virkemiddel for å påvirke selskapers atferd.
NBIM nevnte også i sin årsrapport i 2011 at dialog med Monsanto, Bayer, DuPont og Syngenta ”viste
fremskritt i å redusere barnearbeid på frøplantasjer i India.”118 Men det er ekstremt vanskelig å vurdere noe
fremskritt uten å se nærmere på dialogprosessen. Navngivingen av disse selskapene står også i motsetning
til det Finansdepartement skriver på sin nettside om åpenhet rundt eierskapsutøvelser. Men her er det
tydeligvis slik at navngiving av selskapene ikke virker ødeleggende for dialogen. Finansdepartementet
nevner også ”samarbeidet med finansinstitusjonen TIAA-CREF om å ha en dialog med et utvalg amerikanske
selskaper i spesielt risikoutsatte sektorer” og ”samarbeid med det nederlandske pensjonsfondet PGGM”
som innebar ”dialog med indiske og kinesiske selskaper om deres håndtering av risiko forbundet med
vannforbruk og rapporteringen om dette”119. Men det blir ikke gitt mer informasjon som kunne brukes
utenfor Finansdepartementet og NBIM til å vurdere verdien av dette arbeidet.
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AP-Fondene og dialogregister
De svenske Ap-fondene har et slik register. Dialogsregisteret består av flere selskaper som har brutt
internasjonale konvensjoner. I sin årsrapport lister AP-fondets etikkråd disse dialogene opp i tre
kategorier: selskaper som innfridde målene for dialogen, pågående dialoger og selskaper som ikke kan
involveres i dialoger før juridiske prosesser er avsluttet. Alle selskapene under disse overskriftene
nevnes, med informasjon om hva de gjorde for å havne på listen, målene for dialogen og kommentarer
om hvilken fremgang selskapene har gjort i løpet av året. Endringer i selskapers atferd måles på en
skala fra ’ingen positive endringer’ til ’veldig positive endringer’.1 For noen selskaper er rapportene
svært grundige. Når det gjelder et spesielt kontroversielt selskap – Goldcorp - brukte etikkrådets
rapport fire sider for å vise hva de hadde gjort og hva slags fremgang de hadde oppnådd gjennom
dialog. Dette inkluderte et intervju med Goldcorps visepresident. Investeringen i Goldcorp betraktes av
mange som svært kontroversiell. Gjennom offentliggjøringen blir det mulig å vurdere om
dialogprosessen er et spill for galleriet eller om den fører til konkrete og essensielle forbedringer. Apfondene rapporterer årlig også detaljert om pågående dialoger med selskaper som er blitt tatt ut av
dialogsregisteret, men som de fremdeles vil fortsette å påvirke. To selskaper i denne kategorien blir
nevnt i årsrapporten for 2011; Vedanta og Sodexho. Dialog med slike selskaper forsetter i fem år etter
at de har blitt fjernet fra dialogsregisteret. ABP offentliggjør også årlig alle selskapene de har samtaler
med. De trekker frem detaljerte eksempler på hvordan prosessen har utviklet seg innen områdene
miljø, samfunn og styring. I sine årlige rapporter, lister Triodos opp hvilke selskaper de har hatt
samtaler med, temaene som dialogene handlet om og på hvilket steg av
investeringsbeslutningsprosessen samtalene skjedde (det vil si om det var under utvelgelsesfasen eller
under overvåkningsfasen). Grunnene for investeringsbeslutninger og dialogprosessens resultater
offentliggjøres også.
Kilder: Ap-fondenes etikkråde. Årlig rapport 2011 og 2012.
ABP. Responsible Investment Report 2010. 2011. s.16-24
Triodos Bank. Company Engagement Report 2011. 2011. s.6-11

En av de viktigste grunnene til å offentliggjøre navnene av selskaper som NBIM har eierskapsdialog med, er
å få en mer objektiv vurdering av fremgangen i dialogsprossen. Uten informasjon om hvordan NBIMs
eierskapsutøvelse bidrar til endringer i selskaper, er det vanskelig å vurdere effekten av dette virkemiddelet.
I tillegg må det offentliggjøres hvilke selskaper som ikke kommer inn i investeringsuniverset på grunn av
spesielt grove handlinger, og det må åpnes for en vei tilbake hvis de forbedrer sin atferd. Miljørangeringene
kan også peke ut sektorer hvor forbedringer trengs mest. Uttrekk kan ha en betydelig påvirkning på
selskapenes atferd, spesielt dersom det samtidig gjøres klart hva et selskap må gjøre for igjen å bli inkludert
i investeringsuniverset. Indias annullering av det britiske gruveselskapet Vedantas lisenser i landet, etter
SPUs uttrekksbeslutning, brukes som eksempel på den store påvirkningen uttrekk kan ha.120
Det har blitt avslørt at enkelte virksomheter direkte, eller indirekte ved å sponse tenke-tanker og
lobbyorganisasjoner, aktivt motarbeider klimatiltak. Det er spesielt viktig å få vite hvilken dialog NBIM har
med virksomheter som aktivt jobber for å motvirke klimatiltak. Også dialogen med virksomheter i særlig
energiintensive bransjer (som kullselskaper og selskaper involvert i tjæresand) er det viktig å ha åpenhet om
slik at det blir mulig å måle progresjon.

5.3 Observasjon som virkemiddel
I 2010 innførte Finansdepartementet med de nye retningslinjene observasjon som virkemiddel.
Observasjonslisten ble introdusert formelt som en følge av revisjonen av de etiske retningslinjene i 2009 og
trådte i kraft 1. mars 2010. Men da dette instrumentet ble introdusert for første gang i mars 2009, var det
for Finansdepartementet et instrument som gjorde det mulig å ikke følge Etikkrådets anbefaling om
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uttrekk121. I følge det norske Etikkrådets årsmelding for 2012 er det bare to selskaper på den offisielle
observasjonslisten.122 Observasjonslisten kan bli et potensielt viktig virkemiddel for å legge press på
selskaper og skape oppmerksomhet for uansvarlig atferd. Det kunne også brukes for å øke åpenhet i
eierskapsutøvelsesprosessen ved å opprette en kategori for selskaper som skaper seriøse grunner til
bekymring. For at dette instrumentet ikke skal utvikle seg til å bli et alternativ til uttrekk, må det brukes
langt mer aktivt enn i dag, og omfatte mange flere selskaper.

5.5 Åpenhet rundt integrering av klima i hele porteføljen.
For at integreringsprosessen skal fungere, må SPU bli mer åpent om investeringsbeslutningene, spesielt når
det gjelder hvorfor visse selskaper og land velges fremfor andre.
Dette er viktig både når det gjelder de målrettete grønne investeringene og positiv filtrering. Best in classfiltrering kan anvendes på sektorer og regioner, og innebærer som nevnt en rekke utfordringer som må
løses på veien. Åpenhet er en forutsetning for at en slik filtrering skal lykkes og være effektiv.
Offentliggjøringen av hvem som er innenfor og hvem som er utenfor kan bidra til å skape den nødvendige
dynamikken for å påvirke også «verstingeselskapene» som havner utenfor. Mer åpenhet er en forutsetning
for å kunne måle miljøbidraget fra klimainnsatsen.
ABP viser hvordan ESG-spørsmål påvirker investeringsbeslutninger om bestemte selskaper i sine
årsrapporter. For eksempel viste ABP i 2010-rapporten at de hadde økt investering i GlaxoSmithKline (GSK)
på grunn av selskapers nye bærekraftigstrategi. Fondet bestemte seg også for å redusere investeringene
sine i energiselskaper BP og Drax. Når det gjelder Drax valgte ABP å redusere investeringen på grunn av
selskapers store utslipp, som kan utgjøre en stor investeringsrisiko på grunn av økende britiske reguleringer
av utslipp.123 Rapporten inneholder også detaljert informasjon om hvordan klimaspørsmål håndteres i
investeringsbeslutningene og i eierskapsutøvelsen, i tillegg til positive eksempler på selskaper innenfor
sektoren fornybar energi og bærekraft.124 SPU bør derfor offentliggjøre porteføljens karbonavtrykk og data
om ESG-rangeringer.
SPU deltar i en rekke undersøkelser av åpenhetsprinsipper, blant annet i de årlige undersøkelsene til FNs
Principles for Responsible Investment (PRI). Det er opp til hvert enkelt fond å avgjøre om de skal
offentliggjøre resultat- og analysedokumentet fra PRI. New Zealands pensjonsfond, NZS, offentliggjør
dette,125 og det bør også det norske SPU.

121

122

123
124
125

Se artikkelen Ny sjanse for Siemens: http://www.framtiden.no/200903144449/aktuelt/etiske-investeringer/ny-sjanse-forsiemens-ag.html
Etikkrådet for Statens pensjonsfund – Utlandet (SPU). Årsmelding 2012.
http://www.regjeringen.no/pages/1957930/aarsmelding_2012.pdf
ABP. Responsible Investment Report 2010. 2011. s.9-10
Ibid. s.12-13
New Zealand Superannuation Fund. Performance against UNPRI.
http://www.nzsuperfund.co.nz/index.asp?pageID=2145883150
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6. Anbefalinger
I mai 2013 nådde konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren 400 parts per million. Det tilsvarer et nivå som vi må
2-3 millioner år tilbake i tid for å finne maken til, og da var gjennomsnittstemperaturen 3-4 grader høyere
enn i dag. Heldigvis har flere investorer besluttet å kanalisere fondsforvaltningen mot en lavkarbon fremtid.
Stadig flere anerkjenner både risikoene som ligger i å fortsette som før og mulighetene som overgangen til
en lavkarbonfremtid representerer. En rekke fondsforvaltere har derfor allerede begynt å utarbeide
effektive strategier for å integrere klima- og andre ESG-forhold i investeringsporteføljen. Framtiden i våre
henders forslag bygger på nytenkingen innenfor ansvarlig investering, og baserer seg blant annet på gode
eksempler fra andre fond.
Betydningen av en ny klimapolitikk i Oljefondet er stor. Hvis en så stor aktør som det norske Oljefondet går i
front som en ansvarlig og klimavennlig investor, kan Norge og fondet bidra til å skape den kritiske massen
som trengs for at overgangen til en lavkarbonfremtid kan begynne for alvor.
Norges ledende posisjon i siste halvdel av 2000-tallet innenfor etiske investeringer skyldes uten tvil
åpenheten. Uten offentliggjøring av porteføljen, offentliggjøringen av Etikkrådets tilrådninger og
oversettelsen av tilrådningen til engelsk, ville få visst hva det norske Oljefondet gjorde på området. En rekke
kritiske innspill ville heller ikke kunnet bidra til å forbedre det etiske forvaltningen. Denne åpenheten har
bidratt til å gjøre forvaltningen av Oljefondet kjent internasjonalt, og ført til at andre fond har tatt etter og
aktivt lagt seg på SPUs politikk hva gjelder uttrekk. Den kontinuerlige debatten i norsk offentlighet og den
pågående kritiske innspillene fra sivilsamfunnet, er en nøkkel til suksess som Norge bør satse enda sterkere
på i utviklingen av en effektiv og klimavennlig investeringsstrategi. Åpenhet gjør at SPU kan bli modell også
på klimaområdet for andre store fond verden over. Her kan SPU og Norge spille en viktig rolle fremover.
På grunnlag av drøftelsen i denne rapporten, vil Framtiden i våre hender komme med følgende
anbefalinger:
Øk de miljø- og klimavennlige investeringene og reduser oljefondets eksponering mot fossilindustrien.
Framtiden i våre hender mener at SPU, som en konsekvens av behovet for en effektiv klimapolitikk og
fondets egne retningslinjer, må redusere eksponeringen mot fossilindustrien på den ene siden og aktivt øke
investeringene i klimavennlige selskaper og prosjekter på den annen.
1. Hensynet til klimarisiko må integreres på lik linje med tradisjonelle finansielle hensyn i
investeringsvirksomheten, med sikte på å redusere eksponeringen mot fossile sektorer og øke
investeringene i klimavennlig selskaper og prosjekter.
2. Fondet må rapportere på hvordan de gradvis legger om fra fossile til grønne investeringer. NBIM
benytter seg av en database med informasjon om ESG-forhold for 4 000 selskaper som SPU er
investert i og som inneholder eksterne og interne kilder. Databasen kan danne grunnlaget for å
utvikle et rangeringssystem.
3. Mandatet må endres slik at tolkningen av «alvorlig miljøskade» inkluderer selskaper som i sterk
grad bidrar til økte klimagassutslipp. Det bør blir mulig å utelukke selskaper som kjennetegnes ved
følgende:
o Høye klimagassutslipp gjennom utvinning av kull, tjæresand og skiferolje.
o Høy utslippsintensitet per produsert enhet
o Undergraving av det internasjonale klimaarbeidet
4. Det må settes klare mål for andelen miljø- og klimarelaterte investeringer. Oljefondets grønne
investeringer bør økes til en andel på minst 5 prosent av fondet i 2015. Dette er minstekravet for å
holde følge med de ledende fondene på området. Deretter bør SPU sikte på en økning til minst 15
prosent innen 2020.
o En større del av obligasjonsporteføljen bør rettes mot grønne obligasjoner
o Det må investeres i grønn infrastruktur, for eksempel vindmølleparker
5. Det må tas i bruk beste-i-klassen filtrering på hele eller deler av fondet.
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Åpenhet
Åpenhet om forvaltningen av oljefondet gjør det mulig for sivilsamfunnet og andre aktører å følge med på
hvordan fondsforvaltningen utvikler seg, og på hvorvidt dialogen som føres med selskapene bidrar til
forbedringer.
6. Oljefondet bør opprette et dialogregister over alle selskapene de har dialog med og som måler
fremgang for hvert selskap fra år til år.
7. Det må bli mer åpenhet om hvilke selskaper som inngår i dialoger, herunder hvilke forventninger og
mål NBIM har for dialogen, samt åpenhet om hvordan de måler framgang. Dialogen med
selskapene må ha som siktemål å redusere selskapenes karboneksponering i tillegg til andre
faktorer innen samfunnsansvar.
8. Det må bli åpenhet om hvilke kriterier som ligger til grunn for å innlemme selskaper i programmet
for miljørettede investeringer og om hvilke selskaper som inngår i programmet.
9. Oljefondet deltar i en rekke undersøkelser av åpenhetsprinsipper, blant annet i de årlige
undersøkelsene til FNs Principles for Responsible Investment (PRI). SPU bør offentliggjøre resultater
av evalueringer hvor de deltar.
10. Norges Bank Investment Management må offentliggjøre begrunnelser for stemmegivning som
omhandler samfunnsmessige og miljørelaterte forhold. Offentliggjøringen bør tas inn som et eget
punkt i NBIMs retningslinjer for stemmegivning.
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