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Beslutning om inkludering av Total S.A. 
Juni 2016 

 

Innledning 
KLP beslutter å oppheve utelukkelsen av Total S.A. ("Total") fra KLP og KLP-fondenes 
investeringer gjeldende fra 1. juni 2016. Total er et fransk olje- og gasselskap med virksomhet i 
over 130 land.1 Selskapet arbeider med hele energikjeden, fra råstoffutvinning av olje og gass via 
raffinering til produksjon av drivstoff, fyringsolje, smøremidler, bitumen, spesialvesker, 
flydrivstoff og kjemisk baserte produkter.2 
 
KLP utelukket Total i juni 2013 for tilknytning til brudd på grunnleggende etiske normer.3 Totals 
datterselskap, Total E&P Maroc, gjennomførte lete- og kartleggingsvirksomhet av mulige olje- 
og gassforekomster på kontinentalsokkelen utenfor Vest-Sahara, noe som KLP og KLP-fondene 
vurderte å innebære tilknytning til brudd på grunnleggende etiske normer. Investeringene i Total 
S.A. var dermed i strid med KLP og KLP-fondenes retningslinjer for ansvarlige investeringer. 
 
Total har nå bekreftet at deres autorisasjon for oljeleting og –kartlegging utenfor Vest-Sahara 
gikk ut i desember 2015 og at denne ikke er fornyet.4 Total bekrefter også overfor KLP at 
selskapet heller ikke har planer om å gjenoppta denne virksomheten i fremtiden. Dermed er 
grunnlaget for utelukkelsen ikke lenger til stede.   

 
Dialog 
KLP har vært i dialog med Total gjennom flere år og også siden selskapet besluttet at lisensen for 
oljeleting utenfor Vest-Sahara ikke skulle fornyes.5 Total understreker at de tar denne 
beslutningen av tekniske og finansielle hensyn.6 Med dagens oljepriser var reservene ikke 
tilstrekkelige.7 Derimot kommer Total å fortsette sin virksomhet i Marokkko.8  

                                                      
1 Total, Total at a glance, http://www.total.com/en/our-group/thumbnail/total-glance-fourth-largest-global-
oil-and-gas-company-1 (siste besøk 29. februar 2016). 
2 Ibid. 
3 KLP, Beslutning om utelukkelse av Total S.A. (3. juni 2013). URL: 
https://www.klp.no/polopoly_fs/1.24654.1391185123!/menu/standard/file/Total_beslutning%20om%20utel
ukkelse_03062013_NORSK_korrigert.pdf.  
4 Total, Our reconnaissance contract for the Anzarane offshore area off Western Sahara territory, 
http://csr-analysts.total.com/node/504 (siste besøk 29. februar 2016). 
5 Samtale mellom KLP og Total (12. februar 2016), notater arkivert hos KLP. 
6 Ibid. 
7 Ibid. 
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Total poengterer at selskapets juridiske analyser konkluderte at selskapet har handlet i tråd med 
gjeldende folkerett, men medgir at flere europeiske investorer i tillegg til KLP har kritisert Totals 
satsing i Vest-Sahara.9  

Vurdering 
KLP vurderer at grunnlaget for utelukkelse ikke lenger er til stede. Dette faktum vil i de fleste 
tilfeller være nok for inkludering av et selskap som har vært utelukket. Total er også tydelig på at 
det er uaktuelt for selskapet å gjenoppta virksomheten utenfor Vest-Sahara i den nærmeste 
fremtiden. Det at Total fortsatt har virksomhet i Marokko tyder på at det kunne være sensitivt å 
utelukke fremtidig oljeleting og -kartlegging utenfor Vest-Sahara på en mer kategorisk måte. 
KLP vurderer uansett at selskapets handling er det mest avgjørende.  

Skulle Total allikevel gjenoppta oljekartlegging og –leting utenfor kysten til Vest-Sahara på sikt 
vil KLP på nytt måtte vurdere å utelukke selskapet.   

 
Konklusjon og beslutning 
Basert på en vurdering at grunnlaget for utelukkelse ikke lenger er tilstede, og at selskapet ikke 
har planer om å gjenoppta oljeleting utenfor kysten til Vest-Sahara, beslutter KLP å oppheve 
utelukkelsen av Total fra KLPs og KLP-fondenes investeringer per juni 2016.  
 
 

                                                                                                                                                              
8 Ibid. 
9 Ibid.  


