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Innledning
KLP og KLP-fondene (heretter kalt KLP) har besluttet å utelukke selskaper som får mer enn
5 prosent av sine inntekter fra produksjon av pengespill.

Bakgrunn
Per Mai 2019 besluttet styret i KLP å innføre produktkriterie for utelukkelse av selskaper
involvert i produksjon av pengespill. Bakgrunnen for vedtaket er at:
 KLP ikke ønsker å tjene penger på investeringer i pengespill
 Pensjonsmidler og sparepenger kan bidra til bærekraftig utvikling og positive
samfunnseffekter ved å være investert i andre selskaper
 Misbruk av disse produktene rammer sårbare grupper av befolkningen og medfører
negative samfunnseffekter og kostnader. I Norge bæres disse negative effekter og
kostander ofte av KLPs kunder og eiere.
I tillegg skal det i KLP være plass til alle – også de som har sterkere preferanser enn
fellesskapet om hvordan pensjonen skal forvaltes. I vurderingen av nye kriterier for uttrekk
har KLP lyttet til viktige interessenter, blant annet kunder og eiere.

Begrunnelse
Pengespill kan for mange være en hyggelig rekreasjon og noe de har glede av. Dessverre er
det slik at enkelte får alvorlige problemer på grunn av spillavhengighet. Ofte rammer ikke
dette bare den spillavhengige selv, men også familien og særlig barn. Samlet viser en
analyse utført av Universitet i Bergen at det er de tradisjonelt svakere gruppene i samfunnet
som utgjør en høyrisikogruppen med tanke på spillavhengighet og problemer med
pengespill1.
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Etter tusenårsskiftet har det vokst frem et stort uregulert marked av utenlandske pengespill
som kasino, poker, loddspill og bingo på nettet. I Norge har ikke utenlandske spillselskaper
tillatelse til å tilby eller markedsføre disse spillene i Norge, men det er ikke ulovlig
for nordmenn å spille hos selskapene. De siste årene har det også vært en massiv vekst i
markedsføringen av pengespill fra utenlandske pengespillselskap i Norge.2
I Norge er spillvirksomhet og markedsføringen av den sterkt regulert, men KLP er investert
over hele verden og flere steder må ikke selskapene forholde seg til et slikt regelverk som
kan bidra til å begrense de negative sidene ved pengespill. Det er også velkjent at Casinoog spillvirksomhet i mange tiår har hatt høy risiko for tilknytning til kriminell aktivitet som
bestikkelser og hvitvasking av penger3.
Med bakgrunn i dette har KLP besluttet å ikke investere i selskaper som får mer enn 5
prosent inntekt fra produksjon av pengespill.

Beslutning
KLP og KLP-fondene utelukker selskaper fra investeringene som får mer enn 5 prosent av
inntektene fra pengespill.
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