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Bærekraft i utlånsprosesser
Dette dokumentet er utarbeidet med bakgrunn i et bransjeinitiativ fra Finans Norge. Dokumentet gir en
beskrivelse av KLPs (inkl. KLP Banken) tilnærming til bærekraft i våre utlån til offentlig sektor og næringsliv.

1.

Vår forståelse av bærekraft

For KLP er bærekraft en del av vårt samfunnsansvar. KLPs oppdrag er å tilby trygge og konkurransedyktige
finans- og forsikringstjenester til offentlig sektor, virksomheter med tilknytning til denne og deres ansatte. Vårt
samfunnsansvar handler om å løse dette samfunnsoppdraget på en måte som sikrer avkastning og en
forutsigbar økonomisk fremtid for våre eiere og deres ansatte, og samtidig er til fordel for miljøet og samfunnet
som KLP er en del av.
KLP skal være en ansvarlig investor som søker å integrere samfunnsansvar i all vår investeringsvirksomhet, ergo
også i utlånsvirksomheten. Se Retningslinje for KLP som ansvarlig investor for en nærmere beskrivelse. Målet er
å levere en konkurransedyktig avkastning over tid, samtidig som KLP bidrar til en bærekraftig utvikling.
Bærekraftig utvikling defineres som en samfunnsutvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge
fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine, og hviler på tre grunnpilarer: miljøforhold, sosiale
forhold og økonomiske forhold. Disse henger uløselig sammen og er en utvikling som næringslivet både kan
påvirke og blir påvirket av.
KLP skal som finanskonsern være ledende innen samfunnsansvar. Samfunnsansvar er et av fokusområdene i
konsernstrategien, med mål om å:
 Integrere samfunnsansvar i all vår virksomhet
 Øke investeringer som fremmer bærekraftig utvikling og støtter opp om våre finansielle mål
 Påvirke selskaper og bransjer til mer bærekraftig drift
 Utvikle produkter og tjenester som bidrar til positiv samfunnsutvikling

2.

Tilslutning til internasjonale initiativer

KLP har forpliktet seg til FNs Global Compact og Principles for Responsible Investment (PRI).
KLPs arbeid og retningslinjer forankres i internasjonale normer. Disse inkluderer:
 Internasjonale konvensjoner og prinsipper som FNs Global Compact er basert på:
- FNs verdenserklæring om menneskerettigheter,
- ILOs kjernekonvensjoner,
- Rio-erklæringen om miljø og utvikling,
- FN-konvensjonen mot korrupsjon;
 FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter;
 OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper;
 OECDs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse og andre relevante, internasjonale normer for
eierstyring og selskapsledelse.
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Vi har også flere retningslinjer vi jobber etter i vår investerings- og bankvirksomhet, f.eks.:
- Etiske retningslinjer for ansatte
- Retningslinjer for KLP som ansvarlig investor
- Wolfsberg-prinsippene (signert)

3.

Fokusområder og beskrivelse av hva som er finansiert

KLP yter i hovedsak lån til offentlig sektor, herunder kommuner, fylkeskommuner og til selskaper som utfører
offentlige oppgaver. Totale utlån til disse er 61,7 milliarder kroner per 31.12.2017.
Dette er lån som brukes til å finansiere viktige deler av det offentlige velferdssamfunnet; formålet er å bidra med
gode finansieringsløsninger slik at kommunene får realisert sine planer og prosjekter.

Utlån offentlig marked per 31.12.2017
3 173
45 087

9 411

4 060

Utlån til kraft, vann, avløp og renovasjon (mNOK)
Utlån til vei og transport (mNOK)
Utlån til offentlig eiendom (mNOK)
Utlån til offentlig sektor og virksomheter (mNOK)

KLP ønsker å styre kapitalen i en bærekraftig retning. Dette gjøres blant annet ved å prioritere og fokusere på
segmentene offentlig sektor, herunder kommuner, fylkeskommuner og til selskaper som utfører offentlige
oppgaver.
KLP legger til rette for at låntakere kan ta bærekraftige valg ved å tilby konkurransedyktige betingelser.

4. Interne retningslinjer for kredittgivning
Samfunnsansvar skal være en integrert del av kredittvurderingen, og KLP er nå i 2018 i gang med å
implementere et nytt rammeverk for vurdering av samfunnsansvarsaspekter for alle utlån som ytes til det
offentlig og offentlig tilknyttede virksomheter.
Alle lån som ytes er i forkant gjenstand for en grundig kredittvurdering hvor blant annet formålet med lånet,
økonomi, ledelse og eierskap blir grundig vurdert.
I Retningslinje for KLP som ansvarlig investor er det nedfelt og beskrevet hvordan KLP skal søke å integrere
samfunnsansvarsperspektiver i all investeringsvirksomhet og alle aktivaklasser. Det er nå utarbeidet en egen
veiledning som utdyper og operasjonaliserer retningslinjen for utlån. Veiledningen er basert på og inspirert av
følgende internasjonale standarder på området:
 Equator Principles
 Green Bond Principles
 Social Bond Principles
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