
 

 Landsorganisasjonen 

i Norge 

Youngs gate 11 

N-0181 Oslo 

Telefon 0 32 00 

Telefaks 0 32 01 

Bankgiro 9001.07.00182 

Org.nr 971 074 337 

lo@lo.no 

www.lo.no  

 

 

 

 

 

 

 

Finansdepartementet 

Postboks 8009 Dep. 

0030 OSLO 

 

Att:  

 

   
Deres ref. Vår ref. Dato: 

14/431 -RAN 14/4015-4   623.3/JAST Oslo, 23.02.2015 
 

 

Høring - Rapport fra ekspertgruppen for Statens pensjonsfond utlands 

virkemiddelbruk og investeringer i kull- og petroleumsselskaper 
 

Landsorganisasjonen i Norge viser til departementets brev av 17.12.2014. En høringsfrist på 7 

uker er for kort. 

 

Norge har et klart selvstendig ansvar for å bidra til å løse det globale klimaproblemet, blant 

annet fordi vi er en stor produsent av fossil energi og har et høyt forbruksnivå per innbygger. 

Det gjelder tiltak både ute og hjemme. 

 

LO ser positivt på å utvide bestemmelsen for atferdsbasert utelukkelse slik at den omfatter 

alvorlig skade på klimaet. Ekspertgruppen viser til at det ikke er hjemmel for slik utelukkelse 

i dag etter de gjeldende retningslinjene.  

 

Bestemmelsen må utformes og praktiseres slik at den sammen med styrket eierskapsutøvelse 

får reell betydning. LO krever i tråd med sin klimastrategi at Statens pensjonsfond utland 

opptrer som klimaansvarlig investor, selger seg ut av svært klimaskadelig virksomhet og 

investerer mer i fornybar energi og –infrastruktur og fangst og lagring av CO2.  

 

LO viser til at ekspertgruppen fikk et relativt avgrenset mandat. Rapporten gir dermed ikke 

grunnlag for en helhetlig vurdering av i hvor stor grad og hvordan Statens pensjonsfond 

utlands virkemiddelbruk skal ta hensyn til den globale klimautfordringen. Dette er et krevende 

spørsmål av både økonomisk og etisk karakter som blant annet må ses i sammenheng med 

hvordan Norge samlet sett best kan ta sin del av ansvaret for å løse klimaproblemet og 

hvordan man skal sikre at Statens pensjonsfond utland ivaretar langsiktige hensyn ved 

oljepengebruken på en god og transparent måte. 
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