Å LEVE OPP TIL FORVENTNINGENE
En rapport om åpenhet i den ansvarlige forvaltningen av
Oljefondet.
Av Diego Alexander Vaula Foss

Denne rapporten er basert på funn og policy-anbefalinger presentert i masteroppgaven
«Tightening the Chain: How the Norwegian Government Pension Fund can make investments more responsible», skrevet av rapportforfatter til masterstudiet i International
Development Studies ved Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet og levert inn
april 2017. Alle intervjuer referert til i teksten er gjennomført i forbindelse med nevnte
oppgave. Rapporten er gitt ut med midler fra Changemakers Innsiktstipend og Norads
informasjonsstøtte.

Diego Alexander Vaula Foss
fullfører en mastergrad i International Development Studies
ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet. Diego
har fra tidligere en Bachelorgrad i Utviklingsstudier ved
Universitetet i Bergen, med fordypning i Organisasjon og
Administrasjon.

Forkortelser

2

ESG

Miljø, Sosiale og Styringshensyn (Environmental, Social and Governance factors)

FIVAS

Foreningen for Internasjonale Vannstudier

KLP

Kommunal Landspensjonskasse

NBIM

Norges Bank Investment Management

PGGM

Nederlandsk investor, ansvarlig for pensjonsfondet for den nederlandske helse
og omsorgsektoren. Kåret til landets mest ansvarlige ti år på rad av VBDO.

PRI

Principles on Responsible Investments. Et internasjonalt rammeverk for ansvarlige investeringer. NBIM bidro til utviklingen av rammeverket.

VBDO

Den Nederlandske Foreningen for Ansvarlige Investeringer.
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Sammendrag
De siste to årene har Oljefondet fått to nye forventningsdokument, ett på menneskerettigheter og ett på skatt og åpenhet. Sivilsamfunnet har, med rette, uttalt seg positivt
om hvor sterkt språket i dokumentene er og hvilke muligheter det gir forvalterne av
Oljefondet til å utvikle den ansvarlige eierskapsstrategien. Samtidig må det anerkjennes at sterkt språk i et dokument kun er tomme ord dersom det ikke overføres
til praksis. Det neste viktige steget i utviklingen av ansvarlig investeringspraksis er
derfor implementering av de forventningene investorer har til selskaper. Denne rapporten peker på to utfordringer ved eierskapsutøvelsen av Oljefondet i dag: mangelen
på åpenhet og bruken av forventningsdokumentene. Skal sivilsamfunn og omverdenen vite noe om implementeringen av Oljefondet sine forventninger er det behov for
åpenhet rundt eierskapsutøvelsen, men dette er i dag mangelfullt. Samtidig er det et
stort potensiale i forventningsdokumentene som verktøy for ansvarlige investeringer,
men dette potensialet utnyttes ikke i dag. Rapporten avsluttes med tre konkrete tiltak
som kan styrke implementeringen av forventningsdokumentene, og dermed bidra til
at fondets mål om å endre selskaper adferd i en mer bærekraftig retning kan oppnås.
Rapporten foreslår:
•

At NBIM rapporterer om selskapsdialog på enkeltselskaper, og om hvilke
temaer som er tatt opp i dialogen.

•

At NBIM navngir selskaper hvor de har gjennomført risikobaserte nedsalg.

•

At det gjennomføres en uavhengig revisjon av bruken av forventnings
dokumentene som klargjør hvilken funksjon dokumentene skal ha i NBIMs
eierskapsutøvelse.
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Å leve opp til forventningene

1.0.

Innledning

Statens Pensjonsfond Utland, kjent som Oljefondet på folkemunne, har på 20 år vokst til
å bli verdens største, statlige investeringsfond. Vår felles sparebinge holder nå verdier på
over 8000 milliarder kroner. Verdier i aksjemarkedet utgjør 60 % av fondet, som i dag er
investert i rundt 9000 selskaper. Fondets hovedoppgave, slik det er beskrevet i mandatet,
er å sikre høyest mulig avkastning med en moderat risiko for investeringene. Samtidig er
det tydelig forankret i fondets mandat at «god avkastning på lang sikt anses å avhenge
av en bærekraftig utvikling i økonomisk, miljømessig og samfunnsmessig forstand»
(Finansdepartementet 2010). Fondets etiske rammer er også reflektert i forbud mot å
investere i spesifikke produkter, som tobakk eller atomvåpen, og i de etiske retningslinjene
for fondet. Selv om fondets mandat først og fremst er finansielt er det altså visse etiske
begrensninger for hva fondet kan investere i. Det er Finansdepartementet som har det
øverste ansvaret for styringen av Oljefondet, men i praksis er denne oppgaven delegert
til fondsforvalteren Norges Bank Investment Management (NBIM). Så lenge fondet har
eksistert har sivilsamfunnsorganisasjoner arbeidet for at fondets investeringer skal bli
mer ansvarlige. Dette har bidratt til at fondet har utviklet en eierskapsstrategi som er
anerkjent som blant de mest ansvarlige i verden. Samtidig er det viktig å huske på at store
deler av det internasjonale investorlandskapet fortsatt er i en tidlig fase når det kommer til
forståelsen av hvilke etiske forpliktelser de har. Derfor er det viktig at NBIM kontinuerlig
utvikler eierskapsstrategien, og på den måten fortsetter å være i front for utviklingen
av ansvarlig eierskapspraksis blant investorer globalt. Målet med denne rapporten er å
formidle noen verktøy for hvordan fondet kan gjøre dette.

OLJEFONDETS MANDAT, SEKSJON 1-3

§ 1-3 Målsetting for forvaltingen
(1) Banken skal søke å oppnå høyest mulig avkastning etter kostnader målt i investeringsporteføljens
valutakurv, jf. § 4-2 første ledd, og innenfor de rammer som gjelder for forvaltningen.
(2) Fondet skal ikke være investert i selskaper som er utelukket etter bestemmelsene i retningslinjer
for observasjon og utelukkelse fra SPU.
(3) Banken skal integrere arbeidet med en ansvarlig forvaltningsvirksomhet i forvaltningen av SPU,
jf. kapittel 2. God avkastning på lang sikt anses å avhenge av en bærekraftig utvikling i økonomisk,
miljømessig og samfunnsmessig forstand, samt av velfungerende, legitime og effektive markeder.

1.0. Innledning
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2.0.

Forventningsdokumentene

Blant verktøyene NBIM bruker i sitt aktive eierskap er
forventningsdokumentene. Disse dokumentene formulerer
hvilke forventninger NBIM har til selskapene på spesifikke temaer, og fungerer som en spesifisering av hvilke områder banken ønsker å prioritere i den ansvarlige
forvaltningen. Det første forventningsdokumentet NBIM
innførte ble lansert i 2008 og tok for seg barnearbeid. Året
etter ble forventningsdokumentene på klima og vannforbruk innført. De siste to årene har det blitt innført to
nye forventningsdokumenter. I 2016 kom forventningsdokumentet på menneskerettigheter, og våren 2017 ble
et forventningsdokument om skatt og åpenhet innført.
Innføringen av stadig nye forventningsdokumenter skaper
et behov for tydelighet i hvordan dokumentene brukes, og
hva man egentlig vil at NBIM skal oppnå med dokumentene
som verktøy.
NBIM sin rapport på ansvarlig eierskap uttrykker at
forventningsdokumentene «danner et utgangspunkt for samhandling med selskapene om klimaendringer, vannforvaltning,
menneskerettigheter og barns rettigheter, og omhandler relevante risikoer og muligheter for selskapene» (NBIM 2017a:14).
Vurderingene tar for seg spesifikke sektorer og markeder
som NBIM anser som spesielt utsatt for risikoer knyttet til
forventningsdokumentene. NBIM rapporterer aggregerte
tall på hvor mange selskaper de har vært i dialog med,
samt eksempler på selskaper som rapporterer godt på de
forskjellige fokusområdene, men de rapporterer ikke tall på
hvor mange ganger de enkelte forventningsdokumentene
er tatt opp i dialog eller hvilke enkeltselskaper det gjelder. NBIM har også over tid økt antallet selskaper man
kontakter i løpet av et år, en positiv utvikling som banken
skal ha honnør for.
2.1. Et politisk verktøy?
Et argument som går igjen blant politikere og investorer er
at Oljefondet ikke skal brukes som et politisk verktøy, og at
man derfor må unngå for sterke politiske føringer for investeringspraksisen. At fondet ikke skal brukes som et politisk
verktøy er det bred enighet om, også Graver-kommisjonens
rapport adresserer dette. Samtidig kan det tidvis virke som
om de som ønsker mindre politisk styring av fondet mener investeringer i seg selv er nøytrale. Dette er i beste fall
en oppfatning som kan diskuteres. Man kan for eksempel
argumentere for at politisk økonomi som fagfelt baserer seg
på hvordan økonomi og politikk sammenfaller, med «et særskilt fokus på maktens rolle i økonomisk beslutningstaking»
som Todaro & Smith beskriver det (Todaro & Smith 2009:8).
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Dersom økonomiske beslutninger har et politisk aspekt
ved seg, finnes det ikke nøytrale standpunkt; en investering
i et selskap er da like politisk som å unnlate å investere.
Oljefondets forvaltningsmodell plasserer ansvaret for å
utvikle rammeverket for investeringene hos politikerne og
Stortinget. At Stortinget, som representanter for eierne av
fondet, setter rammeverket for investeringene, er avgjørende for fondets legitimitet og for at forvalterne skal kunne
holdes ansvarlige av fondets eiere. Om vi sammenligner
med eiere i andre type fond har, det norske folk få muligheter til å påvirke forvalternes styring av pensjonspengene.
I motsetning til private fond kan ikke eierne av fondet bestemme seg for å trekke pengene sine ut av Oljefondet. Alle
norske statsborgere har eierskap i fondet, enten man liker
investeringene eller ei. Dette gjør det avgjørende for fondet
at eiernes politiske representanter skaper rammeverket
for investeringene.
Et annet aspekt ved fondets politiske karakter er i hvilken
grad fondet skal være samstemt med norsk politikk. Selv
om det er enighet om at fondet ikke skal brukes til å fremme
politiske særinteresser kan man spørre seg om ikke fondet
i det minste bør unngå å investere på tvers av det som er
hovedlinjene i norsk utenrikspolitikk. Graver-kommisjonen
sin rapport uttrykte at «forvaltningen av Petroleumsfondet
bør etter utvalgets oppfatning imidlertid samsvare med og
understøtte overordnede norske utenrikspolitiske målsetninger
i den utstrekning forvaltningen effektivt kan tjene en slik hensikt» (NOU 2003:22:91). Fokus på å fremme menneskerettigheter er nettopp en slik overordnet målsetting i norsk
utenrikspolitikk. En lang rekke regjeringer, med ulike politiske farger, har fremmet menneskerettigheter som ett
av områdene man legger til grunn for utenrikspolitikken.
Å sikre rammer for det aktive eierskapet som sørger for
at fondets investeringer ikke motvirker menneskerettighetene Norge ellers fremmer internasjonalt bør derfor
være et ukontroversielt eksempel på nødvendig politisk
styring av fondet.
2.2. Selskaper rapporterer ikke godt nok
Utgangspunktet for eierskapsstrategien til NBIM er at det
er mulig å påvirke selskaper til å endre adferd, og at en mer
ansvarlig selskapsdrift vil være viktig for fondets langsiktige
avkastning. Før man vurderer forventningsdokumentene og
eierskapsstrategien generelt er det hensiktsmessig å ha en
forståelse av hvordan multinasjonale selskaper rapporterer
på egen virksomhet når det gjelder økonomiske, sosiale og
styringsmessige forhold, såkalte ESG-faktorer. Blant de
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UNITED NATIONS PRINCIPLES ON
RESPONSIBLE INVESTMENTS
PRINCIPLE 4

PRINCIPLE 1

We will incorporate ESG issues into investment
analysis and decision-making processes.

We will promote acceptance and implementation
of the Principles within the investment industry.

PRINCIPLE 5

PRINCIPLE 2

We will be active owners and incorporate ESG
issues into our ownership policies and practices.

We will work together to enhance our effectiveness in implementing the Principles.

PRINCIPLE 6

PRINCIPLE 3

We will seek appropriate disclosure on ESG issues by the entities in which we invest.

internasjonale initiativene som i dag offentliggjør selskapers egne tall på ESG-faktorer finner vi CDP, tidligere kjent
som Carbon Disclosure Project. CDP oppfordrer selskaper
til blant annet å rapportere på egne CO2 utslipp og eget
vannforbruk, samt risikoer og muligheter knyttet til disse.
Den årlige vannrapporten til CDP er spesielt interessant for
Oljefondet ettersom NBIM er hovedpartner for rapporten
og bidro med en investorkommentar i rapporten for 2016.
Resultatene i CDPs vannrapport er nedslående. Av de over
1200 multinasjonale selskapene som CDP kontaktet unnlot over halvparten å oppgi informasjon (CDP 2016). Det
er likevel positivt at antallet selskaper som rapporterte
egne tall var høyere enn noensinne. CDP sin rapport viser
også at en tredjedel av selskapene som svarte på CDP sin
henvendelse selv informerte om at de ikke overvåker eget
vannforbruk. Blant selskapene som over tid har nektet å
oppgi informasjon blir Royal Dutch Shell, Exxon Mobile og
Chevron spesifikt trukket frem i rapporten. Dette er tre av
verdens største oljeselskaper, og Oljefondet eier betydelige
andeler i alle tre selskapene. Royal Dutch Shell er blant
annet fondets nest største investering, og var den mest
lønnsomme investeringen for fondet i 2016 (NBIM 2017b).
Samtlige selskaper som CDP har kontaktet blir rangert
med karakteren A til F i den offentlige rapporten, hvor F
gis til alle selskaper som unnlater å oppgi informasjon.

We will each report on our activities and progress towards implementing the Principles.

2.3. Forventningene blir ikke møtt
Heller ikke NBIM sin rangering av selskapers oppnåelse av
forventninger på fokusområder levner et positivt inntrykk av
multinasjonale selskaper. På hvert av de tre fokusområdene
som NBIM rapporterte på viser tallene at flertallet av selskapene fikk rangeringen “svakt” eller “veldig svakt”. På
fokusområdet klima fikk kun to av mer enn 1200 selskaper
rangeringen «veldig bra», noe som likevel var en forbedring
fra året før da ikke ett eneste selskap fikk toppkarakter av
NBIM (NBIM 2017a; NBIM 2016a). Rapporten anerkjenner
riktignok at man på grunn av manglende informasjon fra
selskaper ikke nødvendigvis gir et helt presis bilde av selskapers prestasjoner på fokusområdene. Det er likevel et
tankekors at vi blant selskapene som scorer bra på vannområdet, finner Nestlé og Coca Cola Company. Dette til
tross for at selskapene har blitt anklaget for å bidra til å
hindre mennesker retten til vann (Franco et. al. 2013; FIVAS
2014). At et selskap scorer bra på NBIM sin rangering betyr altså kun at NBIM vurderer at de rapporterer godt om
hvordan de arbeider for å endre adferd, ikke at de faktisk
har en adferd som er i tråd med internasjonale standarder
for ansvarlig næringsliv. Like fult scorer altså mer enn
halvparten av selskapene man har kontakt med svakt på
NBIM sin egen vurdering. Det er tydelig at multinasjonale
selskaper har en lang vei å gå før man kan si at markedet
møter NBIMs forventninger.

2.0. Forventningsdokumentene
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3.0.

Hva kreves av NBIM som investor?

Når man skal vurdere NBIM sitt arbeid med ansvarlige
investeringer kan det være relevant å se på hvilke rammeverk som finnes for å definere investorers ansvar for sine
investeringer. Prinsippene for ansvarlige investeringer
(PRI) er verdens mest anerkjente rammeverk for ansvarlige investeringer. Over 1400 aktører har til nå sluttet seg
til prinsippene, og NBIM var selv blant investorene som
utviklet prinsippene i 2006 (United Nations Principles On
Responsible Investments 2017). Selve rammeverket består
av seks prinsipper som ansvarlige investorer bør søke å
innfri, og en rekke forslag for hvordan prinsippene kan implementeres. Blant de relevante prinsippene for denne rapporten er prinsipp tre og prinsipp seks i PRI-rammeverket.
Prinsipp tre i rammeverket oppfordrer investorer til å søke
“passende rapportering på ESG temaer1” (United Nations
Principles on Responsible Investment 2016:4) i de selskapene som man har investert i. Blant de foreslåtte metodene
for implementering finner vi at investorer kan «be om informasjon fra selskaper knyttet til innlemmelse og overholdelse
av relevante normer, standarder, etiske retningslinjer eller internasjonale standarder» (Ibid:6). Slike normer og standarder
kan for eksempel være OECDs retningslinjer for ansvarlig
næringsliv eller FN sine guidelines for business and human
rights, to av rammeverkene NBIM sine forventningsdokumenter bygger på. NBIM sine forventningsdokument
kan altså være et nyttig verktøy for å innfri prinsippet om
selskapsrapportering.
Prinsipp seks omhandler investorers egen rapportering,
og oppfordrer investorer til å “rapportere på egne aktiviteter
og framgang mot implementering av Prinsippene” (Ibid:4).
Blant forslagene for implementering av dette prinsippet
er offentliggjøring av hvordan ESG temaer er integrert I
investeringsstrategien og offentliggjøring av informasjon
knyttet til eierskapsutøvelsen. Det foreslås også at investorer kommuniserer med eierne av fondet om ESG tematikk
og at «fond bruker rapportering som en mulighet til å øke
bevissthet blant en bredere gruppe av interessenter» (Ibid:6).
3.1. Lever NBIM opp til PRI-standardene?
NBIMs årlige rapporter om ansvarlig forvaltning kan ses
på som et tiltak for å møte PRI sine oppfordringer om rapportering på egen virksomhet. Rapportene viser fondets
strategi på ansvarlige forvaltning og gir noe innsikt i hvordan forvalterne arbeider med selskaper på ESG temaer.

Rapportene gir også noe informasjon om hvordan man
arbeider for å implementere forventninger. Fondet har
fortsatt stort forbedringspotensiale når det kommer til å
oppgi informasjon om egne aktiviteter. NBIM oppgir ikke
disaggregerte data på selskapsoppfølging, og dette gjør det
vanskelig å analysere hvordan fondet følger opp ESG tematikk med enkeltselskaper. Selv om NBIM er åpne om sine
strategier rundt stemmegivning ved generalforsamlinger,
er det kun i de største selskapene at banken rapporterer
på om de har stemt mot styrets innstillinger. Oversikten
over hvordan NBIM har stemt viser også at de i all hovedsak
fokuserer på temaer knyttet til selskapsstyring, og i svært
liten grad gir informasjon om hvordan NBIM har stemt på
temaer knyttet til sosiale eller miljømessige forhold.

”Om fondet skulle unngått å
inves
tere i disse selskapene
ville det vært vanskelig å
finne tilstrekkelig selskaper
å plassere pengene i.”
Når man skal vurdere hvor langt investorers ansvar strekker seg er det viktig å huske på at PRI ikke gir noen retningslinjer for hva en investor kan gjøre når et selskap
ikke endrer adferd. PRI omtaler kun ansvaret investorer
selv har for å etterleve standardene i rammeverket. Dette
er forståelig, det triste faktumet er at det er så mange
selskaper som på en eller annen måte er involvert i rettighetsbrudd at det ville vært umulig for et fond av Oljefondet
sin størrelse å unngå å bli knyttet til uetisk praksis. Om
fondet skulle unngått å investere i disse selskapene ville
det vært vanskelig å finne tilstrekkelig selskaper å plassere
pengene i. Selskaper er ansvarlige for å endre egen adferd
slik at de opptrer med respekt for menneskerettigheter.
Investorens ansvar ligger i tiltakene de benytter seg av for
å påvirke selskaper til å ta sitt sosiale ansvar, og hvordan
de informerer omverdenen om sin oppfølging av selskaper.
FNs retningslinjer for næringsliv og menneskerettigheter
pålegger selskaper et ansvar for å respektere menneskerettigheter, og dette vil i en del tilfeller være i konflikt med
ønske om profitt. I slike tilfeller må investorer forsøke å
påvirke selskaper til å sikre at respekten for menneskerettigheter alltid veier tyngst. Dersom selskaper ikke gjør
dette må investoren ta stilling til om det er etisk forsvarlig
å investere i selskapet.

1   Oversettelsene fra UN PRI er uoffisielle oversettelser basert på den offisielle engelske teksten tilgjengelig på
https:/www.unpri.org/about
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4.0.

Hvordan brukes forventningsdokumentene?

Blant organisasjonene som ble intervjuet i forbindelse med
masteroppgaven denne rapporten baserer seg på, virker det
å være en bred enighet om at ordlyden og språket i forventningsdokumentene stort sett er sterkt2. Det er likevel slik
at den virkelige styrken i dokumentene ikke ligger i språket
de anvender, men i hvilken grad selskaper implementerer
forventningene som presenteres for dem. Dette var også
noe organisasjonene fremhevet i intervjuene. Det er helt avgjørende at sivilsamfunn får tilstrekkelig informasjon for at
offentligheten skal kunne ha en informert debatt om fondets
evne til å påvirke selskapers adferd. Dersom vi anerkjenner
at det er en korrelasjon mellom selskapers ansvarlighet og
deres langsiktige lønnsomhet, som jo er premisset for Oljefondets
eierskapsstrategi, da
må det også være i fondets eiere sin interesse
å vite i hvilken grad forvalterne evner å påvirke
selskapers adferd i den
retningen man ønsker.
NBIM er en aktiv investor, og det er naturlig å
tenke at de anerkjenner
at deres ansvar som
investor strekker seg
lenger enn kun å informere selskaper om hvilke forventninger fondet har. Dersom
NBIM anerkjenner at deres ansvar også strekker seg til å
forsøke å påvirke selskaper til å være mer ansvarlige bør
man også kunne forvente at fondet anvender alle verktøyene
de har tilgjengelig for å oppnå dette målet.

Det er i utgangspunktet positivt at forventningsdokumentene brukes som en del av fondets risikostyring, men dokumentenes kraft forsvinner dersom dette er deres eneste
funksjon. Når investorene først stiller forventninger på spesifikke temaer for selskaper burde de også ha interesse av
at selskapene faktisk møter forventningene. Fondets eiere
bør også kunne forvente at konsekvensen av ikke å vise vilje
til å endre adferd bør være bruk av sanksjonsmidler, med
uttrekk som en siste utvei dersom selskapet over tid ikke
viser tegn til å møte forventningene fondsforvalteren har
til dem. For å oppnå dette er det ikke nok at forventningsdokumentene er verktøy for risikostyring. Dokumentene
må brukes aktivt som
et referansepunkt i eierskapsdialogen dersom fondet skal kunne påvirke selskapers
adferd.

”Det er i utgangspunktet

positivt at forventnings

dokumentene brukes som del

Det er også viktig å
unngå at det går inflasjon i bruken av forventningsdokument. Noe av
dokumentenes funksjon
er å skape rammer for
hvilke temaer NBIM ønsker å fokusere på i sitt
arbeid med ansvarlige
investeringer. Dette er et fornuftig valg ettersom ressursbegrensninger gjør det umulig for enhver investor å følge
opp alle temaer innenfor ESG spekteret like godt. Selv med
et budsjett for den ansvarlige forvaltningen på 3.7 milliarder
kroner klarer NBIM kun å følge opp rundt en tredjedel av
selskapene Oljefondet er investert i (NBIM 2016c). Til tross
for at investeringene i disse selskapene utgjør majoriteten
av fondets aksjeandel, er det fortsatt mange selskaper
NBIM ikke har ressurser til å følge opp. Dette gjør det enda
viktigere at NBIM klarer å påvirke de selskapene de velger
å følge opp. Ved å prioritere noen viktige temaer som skal
følges opp kan investorer sikre at ressursene kanaliseres og ikke spres for bredt ut. Forventningsdokumentene
kan, dersom de brukes aktivt i selskapsoppfølgingen, ha
denne funksjonen hos NBIM. Skal dokumentene ha denne
funksjonen er det viktig at det ikke blir for mange av dem.
Det kan ha en negativ innvirkning på selskapsoppfølgingen dersom NBIM er pålagt å følge opp flere temaer enn
ressursene tillater.

av fondets risikostyring,
men dokumentenes kraft

forsvinner dersom dette

er deres eneste funksjon”

Slik NBIM beskriver sin bruk av forventningsdokumentene,
virker dokumentene først å fremst å være et verktøy for
risikostyring. Banken skriver i sin rapport om ansvarlige
investeringer at de «analyserer risiko og muligheter ved investeringer” og at de derfor trenger «informasjon av høy kvalitet»
fra selskaper (NBIM 2017a:14-15). På NBIMs hjemmesider
omtales fokusområdene til NBIM som «forventninger til
hvordan selskaper bør håndtere risiko og rapportere om sine
aktiviteter» (Norges Bank Investment Management 2016b).
Hvordan forventningene følges opp etter denne risikoanalysen er derimot ikke beskrevet i rapporten for ansvarlig
eierskap, og det beskrives heller ikke hvilke tiltak NBIM
benytter dersom selskapene ikke møter forventningene.

2   Organisasjonene som ble intervjuet i forbindelse med oppgaven var Framtiden i Våre Hender, Regnskogsfondet, Foreningen for
Internasjonale Vannstudier (FIVAS), PAX Nederland og den Nederlandske Foreningen for Ansvarlige Investorer (VBDO).
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5.0.

Hvorfor er åpenhet viktig?

Tidligere finansminister Kristin Halvorsen argumenterer
for at mengden informasjon NBIM oppgir bør styres av hva
som i størst grad vil bidra til å endre selskapers adferd i
ønskelig retning3. Dette synes å være et godt utgangspunkt
for diskusjonen. Fondets egen rapportering viser at en stor
andel av selskapene ikke møter forventningene, og CDP
sine rapporter viser at en stor del av selskapene heller ikke
rapporterer på områder som er fokusområder for NBIM.
Når så mange selskaper allerede i dag ikke møter fondets
forventninger er det naturlig å stille spørsmålstegn ved om
dagens praksis er den mest effektive for å oppnå endringer
i selskapers adferd.
En av Norges største institusjonelle investorer, Kommunal
Landspensjonskasse (KLP), oppgir allerede informasjon om
sin selskapsoppfølging. Rapporteringen går riktignok ikke
like langt som CDP sin vannrapport, men KLP oppgir like
fullt informasjon om hvilke selskaper de har hatt dialog
med og hvilke temaer som er tatt opp i dialogen. Jeanett
Bergan, daværende leder for ansvarlige investeringer i KLP,
uttrykte at deres rapportering ikke nødvendigvis betydde at
selskapene de fulgte opp presterte svakt på temaene KLP
fulgte opp4. Tvert imot er det godt mulig at selskapet selv
har tatt kontakt for å samtale om hvordan man kan bli enda
bedre på å nå forventningene. Når NBIM har eierskapsdialog med et stort antall selskaper, om et bredt utvalg av
temaer, ville det ligne en fallitterklæring om man antok at
det alltid var fordi selskapene ikke møter forventninger. Det
må kunne anses som naturlig at NBIM har dialog også med
selskaper som faktisk oppfyller de forventningene NBIM har
til dem. Dersom dette anerkjennes forsvinner argumentet
om at selskapsrapportering nødvendigvis fungerer som
en «naming and shaming»- mekanisme. Da holder heller
ikke argumentet om at offentliggjøring av dialog kan påføre
selskaper omdømmerisiko; det ville være underlig om det
å ha en dialog med investorer om hvordan å styrke sitt
arbeid med ESG-temaer automatisk skulle føre til svekket
omdømme for et selskap.
5.1. Åpenhet rundt implementering av
eierskapsstrategien
Studiet denne rapporten bygger på, viste en tydelig skillelinje blant respondentene når det gjaldt hvor stor grad av
åpenhet respondentene mente var nødvendig i fondsforvaltningen. Investorer som Storebrand og nederlandske

PGGM fremhevet viktigheten av å kunne påvirke selskapers
adferd gjennom konfidensiell dialog, og at man derfor ikke
burde offentliggjøre informasjon som kunne skade denne
kontakten. Denne argumentasjonen deler de med NBIM,
som blant annet har uttrykt at «offentlig rapportering om
pågående selskapskontakt kan virke mot sin hensikt og være
ødeleggende for fremtidige dialoger» (NBIM 2014). Dette
har vært et hovedargument for ikke å oppgi mer spesifikk
informasjon rundt eierskapsdialogen de har med selskaper.
Det virker likevel å være bred enighet blant investorer om at
en viss grad av åpenhet er nødvendig, og NBIM oppgir noe
informasjon om eierskapsdialog i sin rapport om ansvarlig
eierskap. Sivilsamfunnsaktørene mener på sin side at det er
rom for ytterligere åpenhet i rapporteringen, uten at dette
nødvendigvis vil hindre det overordnede målet om å endre
selskapers adferd. Det vil heller ikke kreve flere ressurser
av NBIM å rapportere på hvilke selskaper de har dialog med
og hvilke temaer som har blitt diskutert, ettersom dette er
informasjon NBIM allerede har i dag.
I sitt arbeid med offentlige institusjoner og åpenhet bruker
den anerkjente statsviteren Jane Mansbridge en distinksjon
mellom åpenhet rundt prosess og åpenhet rundt prosedyrer
(Mansbridge 2005). Dersom vi bruker denne distinksjonen
til å vurdere åpenhet i forvaltningen av Oljefondet ser vi at
NBIM sin rapport om ansvarlige investeringer viser begge
typer åpenhet, men at den konkrete informasjonen rundt
prosedyrer mangler. Banken fortjener ros for at den årlig
utgir utfyllende informasjon om arbeidet med den ansvarlige investeringen, og for at rapporteringen viser at NBIM
har kontakt med stadig flere selskaper. Det rapporteres på
antall selskaper NBIM har kontaktet, hvor NBIM har stemt
og hva slags bidrag man har gitt til å styrke standarder for
investeringspraksis internasjonalt. Ser man bort fra de
femti største selskapene er det derimot lite informasjon
om hvorfor man har inngått selskapsdialog. Det er naturlig
nok en grense for hvor mye informasjon man kan oppgi fra
tusener av selskaper, men det virker ikke å være noen grunn
til at man ikke skal kunne gi samme grad av informasjon
som for eksempel KLP. NBIM bidrar som nevnt allerede til
CDP sin vannrapport, som legger fram mer informasjon om
selskaper de selv er investert i enn det NBIM selv oppgir.
Når NBIM ikke selv legger frem denne informasjonen er
det altså ikke fordi informasjonen ikke finnes, det er et
bevisst valg knyttet til hva man mener er den mest effektive
eierskapsstrategien.

3   Intervju gjennomført tredje januar 2017 i forbindelse med masteroppgaven denne rapporten bygger på.
4   Intervju gjennomført 24 november 2017 i forbindelse med masteroppgaven denne rapporten bygger på.
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Yngve Slyngstad, Direktør i NBIM.
Foto: Nils Stian Aasheim, Norges Bank

5.2. Selge seg ut eller ekskludere?
Et element ved eierskapsstrategien som har blitt mer relevant etter at fondets struktur ble endret i 2014 er hvorvidt
NBIM skal selge seg av et selskap som ikke møter forventninger, eller om man skal bruke verktøyene i eierskapsutøvelsen. Det sistnevnte alternativet kan i siste instans bety å
ekskludere et selskap fra porteføljen. Dette var et tema som
gikk igjen i flere av intervjuene. NBIM’s rapporter viser at
banken har utført det de kaller risikobasert nedsalg ved en
rekke tilfeller de siste årene. I 2016 gjennomførte banken 23
risikobaserte nedsalg. Vemund Olsen fra Regnskogsfondet
uttrykte i intervju en bekymring for at fondet prioriterer å
selge seg ut av selskaper fremfor å utøve aktivt eierskap
overfor selskaper5. Jeanett Bergan fra KLP uttrykte på sin
side at fondet ga fra seg en mulighet til å sende et signal til
andre investorer når de valgte å selge seg ut uten å oppgi
spesifikk årsak for nedsalget i et selskap.
Som med implementering er også spørsmålet om nedsalg
eller selskapsoppfølging til en viss grad knyttet til ressurser. Eierskapsdialog krever ressurser, og enda flere
ressurser blir brukt dersom en sak havner på Etikkrådets
bord. Anbefalinger fra Etikkrådet gis kun etter kontakt med
det aktuelle selskapet og grundige undersøkelser. Dette
forarbeidet er helt avgjørende med tanke på hvor alvorlig
signal NBIM sender ut når de ekskluderer et selskap fra
porteføljen. Et uttrekk er ikke bare en utelukkelse, det er
også en vurdering av at selskapets oppførsel er så uetisk
at man av moralske grunner ikke kan være involvert i virksomheten. Dette grundige arbeidet krever naturligvis både
tid og ressurser, og det kan derfor være forståelig at NBIM

i mange tilfeller ønsker en raskere og mindre drastisk
løsning dersom det finnes rent finansielle argumenter for
å trekke seg ut.
Det er likevel noen utfordringer knyttet til åpenhet når en
investor selger seg ut fra et selskap uten å oppgi all informasjon om hvorfor. Prinsippene for ansvarlig næringsliv
oppfordrer til å kommunisere med eierne av fondet og å
drive selvrapportering for å øke bevissthet blant andre
interessenter. Dette er også relevant når man utfører risikobaserte nedsalg. Fordi banken ikke oppgir hvilke selskaper
som har blitt ekskludert på bakgrunn av risikoanalyser
blir det vanskelig for andre investorer å følge bankens eksempel. Det blir også vanskelig for sivilsamfunnsaktører å
bruke nedsalgene til å sette press på selskapene til å endre
adferd, noe Framtiden i Våre Hender har fremhevet (Norsk
Rikskringkasting 2017). Selv om det er positivt at banken
selger seg ut når de anser risikoene knyttet til ESG-faktorer
som for store, og at de rapporterer på hvilke risikoer de
vurderer, forsvinner noe av påvirkningsmuligheten slike
nedsalg kan ha når informasjon om individuelle selskap
ikke oppgis. Det kan hevdes at selv om Oljefondet er åpent,
er det ikke åpent nok. Videre kan det også argumentere
for at det norske folk som eiere av fondet har rett på full
informasjon knyttet til nedsalg.
Motargumentet mot å oppgi spesifikk selskapsinformasjon
ved nedsalg er at NBIM risikerer å skade selskapers omdømme, og at dette kan skade NBIM sine muligheter til å ha
en tett dialog med de selskapene man fortsatt er involvert
i. NBIM rapporterer som nevnt allerede på hvilke risikoer

5   Intervju gjennomført 22 november i forbindelse med masteroppgaven denne rapporten bygger på.

5.0. Hvorfor er åpenhet viktig?

11

de vurderer, og fondets portefølje for tidligere år er fritt
tilgjengelig på NBIMs egne nettsider. Det betyr at banken
allerede oppgir en del informasjon om nedsalgene, men
informasjonen er ikke tilstrekkelig til at man med sikkerhet
kan vite hvilke selskaper det dreier seg om. Dette skaper
rom for å spekulere i hvilke selskaper man har solgt seg ut
fra, noe som ikke nødvendigvis er positivt for selskapene.
Dersom NBIM oppgir informasjon om spesifikke nedsalg vil
de fjerne denne muligheten for spekulasjon. Videre er det
slik at enhver investor er fri til å investere eller selge seg
ut av selskaper som man selv ønsker, og det fremstår som
et underlig argument at nedsalg grunnet ESG risiko skulle
påføre større omdømmerisiko enn nedsalg av andre årsaker.
Enhver investor har et ansvar for å informere fondets eiere
om avgjørelser knyttet til investeringer. Når fondets eiere
er hele befolkningen i et land vil det å gjøre informasjonen
offentlig tilgjengelig fremstå som den mest effektive måten
å informere eierne om endringer i porteføljen.
5.3. Ekstern påvirkning driver endring i ansvarlige
investeringer
Et argument for ytterligere åpenhet i eierskapsarbeidet
er at endringer i investorers eierskapsstrategi ofte drives
av press fra eksterne aktører. Her er det relevant å skille
mellom hvilke faktorer investorer vurderer i en risikoanalyse, og hva som får investorer til å inkludere ESG-faktorer
i en risikoanalyse i første omgang. Flere av respondentene
diskuterte omdømmerisiko knyttet til selskaper, men det
var forskjeller blant investorenes vurdering av egen omdømmerisiko knyttet til deres investeringer. Brenda Kramer
ved det nederlandske pensjonsfondet PGGM oppga risikoen
for skade på eget omdømme som ett av mange temaer
man vurderte i deres investeringsstrategi6, mens Harald
Martens Holm fra Storebrand uttrykte at dette i liten grad
var en del av deres risikoanalyser7.
Informasjonen oppgitt av de nederlandske respondentene
viser at det er en klar likhet i utviklingen av ansvarlige
investeringsstrategier blant nederlandske fond og utviklingen av Oljefondet. I begge tilfeller har utviklingen av
investeringsstrategier vært drevet av at offentligheten har
fått kunnskap om uetisk selskapsadferd og deretter lagt
press på investorer og lovgivere for å endre praksis. Hverken
de konvensjonelle nederlandske fondene eller Oljefondet
trakk seg for eksempel ut av kontroversielle våpen før det

ble et press fra sivilsamfunn, og i Norge ble denne praksisen
endret av Stortinget. På samme måte var det avsløringene
rundt investeringene i Monsanto og deres praksis med
barnearbeid som satte i gang debatten som endte med innføringen av det første forventningsdokumentet (RORG 2017).
Historien tilsier at dersom offentligheten ikke har kjennskap
til uetisk praksis er det lav risiko for omdømmet, og derfor også mindre sannsynlig at investeringspraksisen eller
selskapers adferd endres. Derfor er åpenhet fundamentalt
for utviklingen av både ansvarlige investeringspraksiser og
selskapers samfunnsansvar.
5.4. Oljefondet og dets påvirkning på markedet
En rekke aktører har fremhevet rollen Oljefondet spiller i
investorlandskapet, både i Norge og internasjonalt. Fondet
har blant annet blitt beskrevet som den dominerende kraften i det norske investorlandskapet (Jensen 2016). Dette var
også et tema som ble tatt opp blant respondentene. Selv
om dette ikke nødvendigvis er en rolle NBIM ønsker, er fondets innflytelse like fullt så sterk at fondets handlinger har
ringvirkninger utover egen portefølje. Denne innflytelsen
begrenses av mengden informasjon NBIM offentliggjør.
Innflytelsen NBIM har strekker seg altså ikke bare til egne
investeringer, men nærmest all kapital forvaltet av norske
investorer. En rekke norske aktører følger fondets valg
angående uttrekk fra selskaper, dersom fondet trekker
seg ut av et selskap kan det bety at selskapet også mister
andre norske investorer. Også internasjonalt vekker fondet
stor interesse blant aktører som jobber med ansvarlige
investeringer. Tidligere finansminister Kristin Halvorsen
beskrev den store internasjonale interessen for fondet
hun opplevde da hun tjente som minister. Respondentene
fra den nederlandske fredsorganisasjonen Pax uttrykte
på sin side en interesse for utviklingen av ansvarlig investeringspraksis i Oljefondet8. Det er altså stor ekstern
interesse for fondets investeringspraksis, men dette betyr
også at manglende åpenhet kan ha en negativ innvirkning
på andre aktørers praksis ettersom det blir vanskeligere for
dem å følge fondets avgjørelser og basere egne strategier
på dette. Mer åpenhet vil gi andre investorer informasjon
om hvilke selskaper som må jobbes med for å få dem til å
endre adferd. Med informasjon om selskapsdialog vil mindre
norske fond ha større mulighet til å kunne samarbeide med
NBIM for å legge press på selskaper.

6   Intervju gjennomført 13 desember 2016 i forbindelse med masteroppgaven denne rapporten bygger på.
7   Intervju gjennomført 8 desember 2016 i forbindelse med masteroppgaven denne rapporten bygger på.
8   Intervju gjennomført 11 januar 2017 i forbindelse med masteroppgaven denne rapporten bygger på.
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6.0.

Anbefalinger

1: Oppgi informasjon om selskapsdialog
I sine årlige rapporter om den ansvarlige forvaltningen gir NBIM inntrykk av at de oppgir mye
informasjon om de generelle prosessene, men at de avslører lite om de spesifikke prosedyrene. En måte å sikre mer spesifikk informasjon er ved å oppgi hvilke selskaper fondet har
eierskapsdialog med, og på hvilke temaer. På temaet vannforbruk er mye av denne informasjonen allerede tilgjengelig hos selskapene ettersom det er i selskapenes egen interesse
å redusere kostnad knyttet til input-faktorer. Mye informasjon offentliggjøres også av CDP,
som NBIM støtter, mens også en investor som KLP oppgir denne informasjonen. Ved å oppgi
informasjon om eierskapsdialog kan NBIM sikre at både sivilsamfunn og andre investorer
kan følge fondets engasjement i selskaper, og stille spørsmål når selskaper ikke viser vilje
til å endre adferd. Fondet kan også innføre en grense for hvor lenge selskaper kan unngå å
rapportere på fokusområder før Etikkrådet involveres. Dette kan gi selskaper en tidsramme
for når de må vise tegn til bedring, samtidig som det sikrer en spesifikk regulering for når
banken må involvere Etikkrådet.

2. Oppgi navn på selskaper fondet har solgt seg
ut fra basert på ESG-risiko
Som nevnt tidligere i denne rapporten er det mange tilfeller hvor fondet velger å gjennomføre
risikobaserte nedsalg fra et selvskap. Selv om banken oppgir i sine årlige rapporter hvilke
risikoer de har vurdert, oppgir de ikke hvilke selskaper det er snakk om. Fordi banken også
oppgir sin portefølje skapes det rom for spekulasjon. Sivilsamfunn og andre aktører kan se
hvilke selskaper banken har solgt seg ut av, samt noen av grunnene til å selge seg ut, men
det er umulig å vite sikkert hvilke selskaper man har solgt seg ut fra basert på risikoer knyttet til ESG-faktorer. Dette spekulasjonsrommet tjener ikke selskaper man har solgt seg ut
fra, og det begrenser muligheten for å sende signal til andre investorer som følger fondets
investeringer. Som fondets eiere har den norske befolkningen rett på informasjon om hvilke
selskaper fondet har solgt seg ut av og hvorfor. Å oppgi denne informasjonen til fondets eiere
faller inn under fondsforvalternes plikter, og det bør avkreves at NBIM oppfyller denne plikten.

3. Revisjon av forventningsdokumentene
og deres funksjon
Den tydelige mangelen på korrelasjon mellom svake resultater på fokusområder og ytterligere
sanksjonering fra NBIM vitner om at forventningsdokumentene i dag brukes som et verktøy for
risikostyring. Dette er spesielt tydelig med forventningsdokumentet på vann, som fokuserer
på den finansielle risikoen ved overforbruk av vann, men ikke omtaler risikoen for å bidra til
å frata individers rett til rent vann. Dokumentene har potensialet til å bli brukt mer aktivt i
eierskapsutøvelsen, men denne muligheten virker i dag uforløst. Forventningsdokumentenes
kraft som verktøy for ansvarlige investeringer ligger i implementeringen av forventninger.
Dersom de kan bidra til å endre selskapers adferd har forventningsdokumentene en viktig
rolle i eierskapsutøvelsen, men dette kan kun skje dersom dokumentene brukes aktivt i eierskapsdialogen. På bakgrunn av dette, og på bakgrunn av at NBIM er unik blant investorer i sin
bruk av forventningsdokumenter, virker det fornuftig å evaluere hvordan disse dokumentene
brukes. En slik evaluering kan bidra til å klargjøre intensjonen NBIM har for dokumentene,
samt bidra med forslag til hvordan relasjonen mellom forventningsdokumentene og de andre
verktøyene i eierskapsutøvelsen kan styrkes.
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Changemaker er en ungdomsorganisasjon som
jobber kreativt og politisk for å fjerne årsakene til
urettferdighet og fattigdom i verden. Urettferdighet er
et problem skapt av mennesker, og det er mennesker
som kan løse det. Changemaker setter søkelyset på
problemene, finner løsningene, og påvirker politikerne
til å gjennomføre dem. Klart vi kan forandre verden!
For mer informasjon se changemaker.no

