KLIMA

Hva forventes?

Folketrygdfondets arbeid med klima er finansielt motivert.
Vi legger til grunn at god avkastning på lang sikt forutsetter
en bærekraftig utvikling, blant annet i klimamessig forstand.
Videre er klima viktig for selskaper fordi manglende håndtering
kan føre til ulønnsomme forretningsmodeller, svekket
konkurranseposisjon og operasjonelle forstyrrelser i form av
utslippsbegrensninger og kostnader knyttet til skatter, avgifter
og regulatorisk etterlevelse.

At selskapene reduserer sitt bidrag til
klimaendringer
Vi forventer at selskapene Folketrygdfondet investerer i reduserer sitt utslipp av
klimagasser dersom selskapets virksomhet
og drift fører til vesentlige utslipp, eller
har høy utslippsintensitet. Selskapene
forventes å håndtere utslipp gjennom hele
verdikjeden. Tilstrekkelig håndtering
avhenger av hvor i verdikjeden utslippene
forkommer.
At selskapene håndterer vesentlig
risiko og muligheter knyttet til klimaendringer
Vi forventer at selskapene Folketrygdfondet
investerer i kartlegger, forstår og tilpasser
seg vesentlig risiko og muligheter knyttet
til klimaendringer. Dette inkluderer, men
er ikke begrenset til, påvirkning på forretningsmodell, strategi og lønnsomhet fra:
• Forventet klimalovgivning
• Pågående og forventede fysiske
klimaendringer
• Forventet endring i andre klimarelaterte parametere, eksempelvis
forbruksmønstre

At selskapene viser aktsomhet og gjør
nødvendige analyser for å kartlegge sin
eksponering
Vi forventer at selskaper som vi investerer
i kartlegger og vurderer om klima skaper
vesentlig risiko eller muligheter. En slik
kartlegging bør inkludere selskapenes
verdikjede. Gjennomgangen forventes også
å omfatte ‘due diligence’-vurderinger før
det inngås nye avtaler eller investeringer.
At selskapene inkluderer vesentlig
risiko og muligheter knyttet til klima i
sin virksomhetsstyring
Vi forventer at selskapenes struktur for
virksomhetsstyring kan håndtere vesentlig
risiko og muligheter knyttet til klima på
en tilfredsstillende måte. En slik struktur
bør være tilpasset det enkelte selskap og
den virksomhet som drives. Strukturen kan
inneholde:
• Retningslinjer
• Rutiner og prosesser for å håndtere
utfordringer knyttet til klima
• Mål og KPIer for håndtering av vesentlig
risiko og muligheter
• Handlingsplaner for å tilpasse seg
vesentlig risiko og muligheter, inkludert
planlagte investeringer, nye produkter og
tjenester

Ansvars- og rollefordeling av arbeid
med klima
Vi forventer at styret og ledelsen setter
av tilstrekkelige ressurser til å kartlegge,
forstå og håndtere vesentlige utfordringer
knyttet til klima.
Åpenhet og kommunikasjon rundt
håndtering av klima
Vi forventer at selskapene rapporterer
eksternt om sin tilnærming til klima. Dette
innebærer risiko- og vesentlighetsvurderinger og tilhørende tiltak for håndtering.

Selskap med vesentlige utslipp av klimagasser, eller høy utslippsintensitet, bør
rapportere til CDP 1. I tillegg bør disse
selskapene utarbeide offentlig tilgjengelig
rapportering som omfatter:
• Strategi for håndtering av risiko og muligheter, inkludert plan for investeringer,
nye produkter og tjenester
• CO2e-utslipp 2
• Absolutte og relative mål, samt tiltak
for utslippskutt
• Resultater

1
Vi oppfordrer disse selskapene til å rapportere
til CDP (tidligere kjent som Carbon Disclosure
Project)
2
CO2e står for CO2-ekvivalent. Dette er en enhet
som sammenveier utslipp av forskjellige klimagasser til den globale oppvarmingseffekten som
utslipp av 1 tonn CO2 vil ha i løpet av 100 år.
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