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Kristiansand, 11. oktober 2019

Svar på skriftlig spørsmål om «Pensjonspenger i oljesand?»
Jeg viser til ditt spørsmål i epost 7. oktober som lød:
«Kommunal Landspensjonskasse har nylig ekskludert fra alle sine fond fem selskaper med inntekter fra
oljesand. Utvinning av oljesand er i følge KLP like skadelig for klima og miljø som kull.

MDG ber ordføreren om å opplyse om hvorvidt Kristiansand Kommunale Pensjonskasse har investeringer i
selskaper som har mer enn fem prosent av inntektene fra oljesand-basert virksomhet. Dette gjelder
selskapene Cenovus Energy, Suncor Energy, Compagnie Petroliere Imperiale LTEE, Tatneft PAO og
Husky Energy Inc. Det kan også gjelde andre selskaper, blant annet oljesand-selskapene som KLP tidligere
har ekskludert.»

Jeg har mottatt følgende redegjørelse fra KKP:
Kristiansand kommunale pensjonskasse har sterkt fokus på ESG (enviromental,social and governance) når
vi investerer pensjonskassens midler. Vi har pr i dag 10 ulike leverandører av aksje- og obligasjonsfond, og
vi har fått tilbakemelding fra samtlige i forhold til MDGs spørsmål. Alle aksjefond bortsett fra Storebrand
Asset Management bekrefter at de ikke er investert i selskaper som har mer enn fem prosent av inntektene
fra oljesand-basert virksomhet. Storebrand utelukker selskaper med mer enn 20 prosent av inntektene sine
fra oljesand. Ingen av KKPs aksjeforvaltere er investert i selskapene Cenovus Energy, Suncor Energy,
Compagnie Petroliere Imperiale LTEE, Tatneft PAO, Husky Energy Inc eller andre selskaper som KLP
tidligere har ekskludert, bortsett fra Storebrand som er investert i Tatneft PAO. Tatneft PAO har ikke
inntekter fra oljesand i følge Storebrands dataleverandører (Trucost og Sustainalytics). Obligasjonsfondet
Payden har 0,18% av porteføljen i Cenovus energy.

Storebrand Asset Management uttaler følgende i forbindelse med vår henvendelse om investeringer i
oljesand:
«Storebrand mener at utvinning av oljesand ikke er forenlig med en bærekraftig utvikling. Likevel er vi
fortsatt noe eksponert mot oljesand gjennom våre investeringer i energisektoren, da de aller fleste store
energiselskaper driver slik virksomhet i noen grad.
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Det møter Storebrand på to måter
• Selskaper som er betydelig inn i oljesand blir utelukket. Helt konkret utelukker vi selskaper med
mer enn 20 % av inntektene sine fra oljesand.
• Det drives aktivt eierskap overfor selskaper Storebrand mener det er mulig å påvirke. Storebrand
har tatt en svært synlig og offensiv posisjon overfor aktører vi mener vi kan påvirke. Vi støttet i
fem år forslag på Equinor sin generalforsamling om at selskapet skulle selge seg ut av oljesand
prosjekter. Synspunktet framført vi også fra talestolen under disse generalforsamlingene. Equinor
er nå helt ute av oljesand.

Når det gjelder de spesifikke selskapene KLP har ekskludert, er følgende selskap allerede utelukket fra vårt
univers: Suncor Energy, Cenovus og Imperial oil.

Vi har ikke noe eierandeler heller i Husky Energy, men selskapet er ikke formelt ekskludert. Når det gjelder
Tatneft PAO, har ikke dette selskapet inntekter fra oljesand i følge våre dataleverandører (Trucost og
Sustainalytics). Dette selskapet er vi investert i. Skulle KLP eller andre ha data som påvise over 20%
inntekter fra oljesand, vil vi naturligvis også ekskludere dette selskapet.

På generell basis mener vi at det ikke nødvendigvis er mest ambisiøs eller virkningsfullt å selge seg ut av
mest mulig, fortest mulig. Om vi vil få til en rask endring i energimiksen i verden er det både bruk av
eierskap i selskaper, samt eksklusjoner der man ikke ser endring, som gir mest effekt.»

KKP arbeider kontinuerlig med å systematisere og forbedre forvalternes ESG-rapporter. Alle våre fond skal
ha sterkt fokus på ESG, og ESG inngår som en av flere parametere i vår årlige forvalterevaluering.
Storebrand og Paydens oljesandinvesteringer vil bli fulgt opp nærmere i forbindelse med
forvalterevalueringen. ESG vil i løpet av neste år også inngå som en del av KKPs kvartalsvise
risikorapport..

Med vennlig hilsen
Harald Furre
Ordfører
Kopi: Bystyret
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