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Sensitivitet: Begrenset 

Uttalelse fra KLPs konsernsjef 

 
KLP har vært medlem av FNs Global Compact siden 2003. Gjennom dette medlemskapet har vi forpliktet oss til 
å støtte de ti prinsippene, herunder menneskerettighetene og sikre at selskapet ikke medvirker til brudd på 
disse. Vi anerkjenner internasjonale arbeidstakerrettigheter, deriblant retten til fagforeningsfrihet og kollektive 
forhandlinger, avskaffelse av tvangsarbeid, barnearbeid og diskriminering. Vi støtter «føre var»-prinsippet i 
miljøspørsmål og tar initiativ til å fremme miljøansvar, og vi bekjemper all form for korrupsjon. 
 
Det følger et stort ansvar med å forvalte over 800 milliarder kroner på vegne av våre eiere, kommune- og helse-
Norge. KLPs investeringer har et langsiktig perspektiv, og målet er å få best mulig avkastning på pensjons- og 
sparepengene. For at verdien av investeringene skal øke over tid, må den underliggende økonomiske 
aktiviteten i selskapene vi investerer i være ansvarlig og bærekraftig. 
 
Sammen med FNs bærekraftsmål er Global Compact-prinsippene viktige for hvordan vi styrer vår egen 
virksomhet, og for de forventninger vi har til selskapene vi investerer i. Det gir resultater hos oss, og vi ser også 
at vi sammen med andre investorer klarer å påvirke selskaper i en positiv, mer bærekraftig retning. Det skaper 
stolthet og motivasjon i vårt daglige arbeid. 
 
I denne «Communication on Progress (CoP)» har vi listet opp hvor du kan finne og lese mer om hvordan vi 
jobber for å implementere de ti prinsippene i KLPs bedriftskultur, investeringer og daglig drift.  
 
Jeg håper at du finner rapporten nyttig, og at du blir bedre kjent med KLP. 
 
 
 
Sverre Thornes 
Konsernsjef i KLP 
Oslo, 26. april 2021 
 
 

  



 

 

Sensitivitet: Begrenset 

KLPs Communication on Progress 2020 

    
Felles for alle 
prinsippene 

Årsrapporter: 
 
Årsrapport for KLP-
konsernet:  

• Pensjonspengene 
utgjør en forskjell 

• Samfunnsansvar i 
årsberetningen 

• KLP 
Bærekraftregnskap 

 
Rapport for ansvarlige 
investeringer: 
KLP og KLP-fondene – 
Rapport om ansvarlige 
investeringer 

Klp.no: 

• Vår 
pensjonsforvaltning 
bidrar til FNs 
bærekraftsmål 

• Vi påvirker 
selskaper til å bli 
mer bærekraftige 

• Dette investerer vi 
ikke i 

• Slik jobber vi 
transparent 

• Pensjonspengene 
stemmer for en 
bedre 
samfunnsutvikling 

Retningslinjer: 

• Retningslinje for KLP som 
ansvarlig investor og eier 

• KLPs eierforventninger 

• Retningslinjer om aktsomhet 

• KLP og KLP-fondenes 
retningslinjer for stemmegivning 

• KLPs prinsipper for 
samfunnsansvarlig 
leverandøradferd 

• KLPs etiske retningslinjer 

• KLPs retningslinjer for likestilling 
og mangfold 

 
 

 

 
Menneskerettigheter  

 
I 2020 stemte KLP for en stor andel (82 prosent) av aksjonærforslagene knyttet til økt åpenhet om selskapets arbeid 
med menneskerettigheter.  
 

1. Bedrifter skal 
støtte og 
respektere 
vern om 
internasjonalt 
anerkjente 
menneske-
rettigheter  

 
2. Bedrifter skal 

påse at de 
ikke medvirker 
til krenkelser 
av menneske-
rettighetene 

Årsrapport for KLP-konsernet: 
Pensjonspengene utgjør en forskjell 

• Vi investerer for et mer bærekraftig næringsliv 

• Hvordan vi gjør aktsomhetsvurderinger i 
investeringene 

 
Samfunnsansvar i årsberetningen 

• Integrere samfunnsansvar i all vår virksomhet 

• Påvirke foretak og bransjer til bærekraftig drift 
 
KLP Bærekraftregnskap: 

• Mangfold og likestilling 

• Ny kapasitet fornybar energi 

• Finans i utviklingsland 

• Påvirke selskaper og bransjer til mer bærekraftig 
drift 

 
Rapport for ansvarlige investeringer: 
KLP og KLP-fondene – Rapport om ansvarlige 
investeringer: 

• s. 8-9, 24, 32-33, 35 

Klp.no: 

• Vi bygger ren energi 

• Vi gir millioner tilgang til 
finansielle tjenester 
 

Vurderingskriterier for uttrekk: 

• Menneskerettigheter 

• Alvorlig krenkelse av individers 
rettigheter i krig eller 
krigssituasjoner 

• Andre særlige brudd på etiske 
normer 

• Våpen som ved normal 
anvendelse bryter med 
grunnleggende humanitære 
prinsipper 

• Miljø- og klimaskadelig 
virksomhet (miljøødeleggelser) 

• Pornografi 

• Alkohol  

• Pengespill 
 

 
  

https://klp.wrep.it/KLP_Aarsrapport_2020/30/sec/5#navto_220
https://klp.wrep.it/KLP_Aarsrapport_2020/30/sec/5#navto_220
https://klp.wrep.it/KLP_Aarsrapport_2020/30/sec/9/1/4#navto_866
https://klp.wrep.it/KLP_Aarsrapport_2020/30/sec/9/1/4#navto_866
https://klp.wrep.it/KLP_Aarsrapport_2020/30/sec/11#navto_2074
https://klp.wrep.it/KLP_Aarsrapport_2020/30/sec/11#navto_2074
https://www.klp.no/sparing-og-fond/spar-i-fond/svanemerkede-fond/A%CC%8Arsrapport_KLP-fonden_ansvarlig_investeringer_2020.pdf
https://www.klp.no/sparing-og-fond/spar-i-fond/svanemerkede-fond/A%CC%8Arsrapport_KLP-fonden_ansvarlig_investeringer_2020.pdf
https://www.klp.no/sparing-og-fond/spar-i-fond/svanemerkede-fond/A%CC%8Arsrapport_KLP-fonden_ansvarlig_investeringer_2020.pdf
https://www.klp.no/om-klp/samfunnsansvar/fns-b-rekraftsmal
https://www.klp.no/om-klp/samfunnsansvar/fns-b-rekraftsmal
https://www.klp.no/om-klp/samfunnsansvar/fns-b-rekraftsmal
https://www.klp.no/om-klp/samfunnsansvar/fns-b-rekraftsmal
https://www.klp.no/om-klp/samfunnsansvar/spilleregler-som-hjelper-selskaper-til-a-drive-ansvarlig-og-baerekraftig
https://www.klp.no/om-klp/samfunnsansvar/spilleregler-som-hjelper-selskaper-til-a-drive-ansvarlig-og-baerekraftig
https://www.klp.no/om-klp/samfunnsansvar/spilleregler-som-hjelper-selskaper-til-a-drive-ansvarlig-og-baerekraftig
https://www.klp.no/om-klp/samfunnsansvar/hva-vi-ikke-investerer-i
https://www.klp.no/om-klp/samfunnsansvar/hva-vi-ikke-investerer-i
https://www.klp.no/om-klp/samfunnsansvar/rapporter-og-resultater
https://www.klp.no/om-klp/samfunnsansvar/rapporter-og-resultater
https://www.klp.no/om-klp/samfunnsansvar/stemmer-for-en-bedre-samfunnsutvikling
https://www.klp.no/om-klp/samfunnsansvar/stemmer-for-en-bedre-samfunnsutvikling
https://www.klp.no/om-klp/samfunnsansvar/stemmer-for-en-bedre-samfunnsutvikling
https://www.klp.no/om-klp/samfunnsansvar/stemmer-for-en-bedre-samfunnsutvikling
https://www.klp.no/om-klp/samfunnsansvar/vi-er-en-engasjert-og-ansvarlig-eier/retningslinje-for-klp-som-ansvarlig-investor
https://www.klp.no/om-klp/samfunnsansvar/vi-er-en-engasjert-og-ansvarlig-eier/retningslinje-for-klp-som-ansvarlig-investor
https://www.klp.no/om-klp/samfunnsansvar/vi-er-en-engasjert-og-ansvarlig-eier/klps-eierforventninger/_/attachment/download/9ab90208-5555-4d90-80bd-207ff86dddda:6f4bf0518fab1737e09307858fa7926c1163b101/Dette%20er%20KLPs%20eierforventninger.pdf
https://www.klp.no/om-klp/samfunnsansvar/hva-vi-ikke-investerer-i/Risikostyring%20og%20aktsomhet.pdf
https://www.klp.no/media/KLP%20og%20KLP-fondenes%20retningslinje%20for%20stemmegivning%202019.pdf
https://www.klp.no/media/KLP%20og%20KLP-fondenes%20retningslinje%20for%20stemmegivning%202019.pdf
https://www.klp.no/media/samfunnsansvar/KLPs%20prinsipper%20for%20samfunnsansvarlig%20leverand%C3%B8radferd.pdf
https://www.klp.no/media/samfunnsansvar/KLPs%20prinsipper%20for%20samfunnsansvarlig%20leverand%C3%B8radferd.pdf
https://www.klp.no/media/samfunnsansvar/KLPs%20prinsipper%20for%20samfunnsansvarlig%20leverand%C3%B8radferd.pdf
https://www.klp.no/media/samfunnsansvar/Brosjyre_Etiske%20retningslinjer_WEB.pdf
https://www.klp.no/media/samfunnsansvar/Retningslinje%20for%20likestilling%20og%20mangfold.pdf
https://www.klp.no/media/samfunnsansvar/Retningslinje%20for%20likestilling%20og%20mangfold.pdf
https://klp.wrep.it/KLP_Aarsrapport_2020/30/sec/5#navto_220
https://klp.wrep.it/KLP_Aarsrapport_2020/30/sec/9/1/4#navto_866
https://klp.wrep.it/KLP_Aarsrapport_2020/30/sec/9/1/4#navto_866
https://klp.wrep.it/KLP_Aarsrapport_2020/30/sec/11/1/3#navto_2130
https://klp.wrep.it/KLP_Aarsrapport_2020/30/sec/11/2/3#navto_2472
https://klp.wrep.it/KLP_Aarsrapport_2020/30/sec/11/2/4#navto_2506
https://klp.wrep.it/KLP_Aarsrapport_2020/30/sec/11/3#navto_2556
https://klp.wrep.it/KLP_Aarsrapport_2020/30/sec/11/3#navto_2556
https://www.klp.no/sparing-og-fond/spar-i-fond/svanemerkede-fond/A%CC%8Arsrapport_KLP-fonden_ansvarlig_investeringer_2020.pdf
https://www.klp.no/sparing-og-fond/spar-i-fond/svanemerkede-fond/A%CC%8Arsrapport_KLP-fonden_ansvarlig_investeringer_2020.pdf
https://www.klp.no/om-klp/samfunnsansvar/Vi-bygger-ren-energi
https://www.klp.no/om-klp/samfunnsansvar/vi-gir-millioner-tilgang-til-finansielle-tjenester
https://www.klp.no/om-klp/samfunnsansvar/vi-gir-millioner-tilgang-til-finansielle-tjenester
https://www.klp.no/media/samfunnsansvar/Human%20Rights.pdf
https://www.klp.no/media/samfunnsansvar/Rights%20of%20Individuals%20in%20War%20or%20Conflict%20Situations.pdf
https://www.klp.no/media/samfunnsansvar/Rights%20of%20Individuals%20in%20War%20or%20Conflict%20Situations.pdf
https://www.klp.no/media/samfunnsansvar/Rights%20of%20Individuals%20in%20War%20or%20Conflict%20Situations.pdf
https://www.klp.no/media/samfunnsansvar/Fundamental%20Ethical%20Norms.pdf
https://www.klp.no/media/samfunnsansvar/Fundamental%20Ethical%20Norms.pdf
https://www.klp.no/media/samfunnsansvar/Inhumane%20V%C3%A5pen.pdf
https://www.klp.no/media/samfunnsansvar/Inhumane%20V%C3%A5pen.pdf
https://www.klp.no/media/samfunnsansvar/Inhumane%20V%C3%A5pen.pdf
https://www.klp.no/media/samfunnsansvar/Inhumane%20V%C3%A5pen.pdf
https://www.klp.no/media/samfunnsansvar/Severe%20Environmental%20Damage.pdf
https://www.klp.no/media/samfunnsansvar/Severe%20Environmental%20Damage.pdf
https://www.klp.no/media/samfunnsansvar/Pornografi.kriterie.pdf
https://www.klp.no/media/samfunnsansvar/Alkohol.kriterie.pdf
https://www.klp.no/media/samfunnsansvar/Pengespill.kriterie.pdf


 

 

Sensitivitet: Begrenset 

 

 

 

Arbeidstakerrettigheter 

 
I 2020 stemte KLP for alle av aksjonærforslagene om økt åpenhet om selskapets lønnsforskjeller mellom kvinner og 
menn. 
 

3. Bedrifter skal 
holde 
organisasjons
-friheten i 
hevd og sikre 
at 
arbeidstagers 
rett til å føre 
kollektive 
forhandlinger 
anerkjennes i 
praksis 

 
4. Bedrifter skal 

avskaffe alle 
former for 
tvangsarbeid 

 
5. Bedrifter skal 

sikre reell 
avskaffelse av 
barnearbeid 

 
6. Bedrifter skal 

sikre at 
diskriminering 
i arbeidslivet 
avskaffes 

 

Årsrapport for KLP-konsernet: 
Pensjonspengene utgjør en forskjell 

• Investeringer i miljøbygg 

• Vi investerer for et mer bærekraftig næringsliv 

• Et godt arbeidsmiljø er samfunnsøkonomisk 
lønnsomt 
 

Samfunnsansvar i årsberetningen 

• Påvirke foretak og bransjer til bærekraftig drift 

• Utvikle produkter og tjenester som bidrar til positiv 
samfunnsutvikling 
 

Ansatte og helse, miljø og sikkerhet (HMS) i 
årsberetningen 
 
KLP Bærekraftregnskap: 

• Medarbeiderstatistikk 

• Helse og sykefravær 

• Mangfold og likestilling 

• Finans i utviklingsland 

• Påvirke selskaper og bransjer til mer bærekraftig 
drift 

• Helsefremmende og skadeforebyggende arbeid 
 
Rapport for ansvarlige investeringer: 
KLP og KLP-fondene – Rapport om ansvarlige 
investeringer: 

• s. 8-9, 18-19, 20, 35 

Klp.no: 

• Vi gir millioner tilgang til 
finansielle tjenester 

• Vi bygger med evigheten som 
perspektiv 

• Helsefremmende 
arbeidsplasser 

 
Vurderingskriterier for uttrekk: 

• Arbeidstakerrettigheter 

• Menneskerettigheter 
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Sensitivitet: Begrenset 

 

 

 
Miljø 

 
I 2020 stemte KLP for en stor andel (89 prosent) av aksjonærforslagene knyttet til økt åpenhet om selskapets arbeid 
med klima og miljø. 
 

7. Bedrifter skal 
støtte en føre-
var-tilnærming 
til miljø-
utfordringer 

 
8. Bedrifter skal 

ta initiativet til 
å fremme økt 
miljøansvar 

 
9. Bedrifter skal 

oppmuntre til 
utvikling av 
bruk av 
miljøvennlig 
teknologi 

Årsrapport for KLP-konsernet: 
Pensjonspengene utgjør en forskjell 

• Slik skal vi nå klimamålet 

• Vi investerer pengene i bærekraftig infrastruktur og 
byutvikling 

• Investeringer i fornybar energi 

• Investeringer i miljøbygg 

• Grønne lån til kommunene 

• Vi investerer for et mer bærekraftig næringsliv 

• Investeringer i såkornfond 
 
Vi jobber for å redusere klimarisiko 
 
Samfunnsansvar i årsberetningen 

• Integrere samfunnsansvar i all vår virksomhet 

• Øke investeringer som fremmer en bærekraftig 
utvikling og støtter opp om våre finansielle mål 

• Påvirke foretak og bransjer til bærekraftig drift 

• Utvikle produkter og tjenester som bidrar til positiv 
samfunnsutvikling 

 
KLP Bærekraftregnskap: 

• Klima og miljø 

• Øke klimavennlige investeringer 

• Investeringenes klimaprofil 

• Ny kapasitet fornybar energi 

• Såkorninvesteringer 

• Påvirke selskaper og bransjer til mer bærekraftig 
drift 

• Utlånsvirksomhet 
 
Rapport for ansvarlige investeringer: 
KLP og KLP-fondene – Rapport om ansvarlige 
investeringer: 

• s. 8-9, 14-15, 20, 25-26, 32-33, 35 

Klp.no: 

• FNs bærekraftsmål 13, «Stoppe 
klimaendringene» 

• Vårt arbeid med klimarisiko 

• Vi jobber for Parisavtalen 

• Vi investerer i fremtidens 
næringer 

• Vi bygger ren energi 

• Vi bygger med evigheten som 
perspektiv 

• Grønne lån til kommuner 

• KLPs klimapris for kommunene 
 
Vurderingskriterier for uttrekk: 

• Miljø- og klimaskadelig 
virksomhet (miljøødeleggelser) 

• Uakseptabelt utslipp av 
miljøgasser 

• Kull og oljesand 
 
Reglement for KLPs påvirkning på 
miljø (under oppdatering, 
ferdigstilles våren 2021) 
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Sensitivitet: Begrenset 

 

 

  
Anti-korrupsjon 

 
I 2020 stemte KLP for alle av aksjonærforslagene om økt åpenhet om selskapets politiske bidrag og 
lobbyvirksomhet. 
 

10. Bedrifter skal 
bekjempe 
enhver form 
for 
korrupsjon, 
inkludert 
utpressing og 
bestikkelser 

Årsrapport for KLP-konsernet: 
Pensjonspengene utgjør en forskjell 

• Vi investerer for et mer bærekraftig næringsliv 

• Hvordan vi gjør aktsomhetsvurderinger i 
investeringene 

• KLP har nulltoleranse mot økonomisk kriminalitet 
 
Samfunnsansvar i årsberetningen 

• Påvirke foretak og bransjer til bærekraftig drift 
 
KLP Bærekraftregnskap: 

• Ansvarlig forretningsdrift 

• Skatt og inntekt per land 

• Åpenhet om investeringer 

• Finans i utviklingsland 

• Påvirke selskaper og bransjer til mer bærekraftig 
drift 

 
Rapport for ansvarlige investeringer: 
KLP og KLP-fondene – Rapport om ansvarlige 
investeringer: 

• s. 8-9, 12, 14, 33, 35 

Klp.no: 

• Bekjempelse av økonomisk 
kriminalitet 

 
Vurderingskriterier for uttrekk: 

• Korrupsjon 

• Arbeidstakerrettigheter  

• Forretningsetiske prinsipper 

• Risikostyring og aktsomhet 

 

https://klp.wrep.it/KLP_Aarsrapport_2020/30/sec/5#navto_220
https://klp.wrep.it/KLP_Aarsrapport_2020/30/sec/5#navto_220
https://klp.wrep.it/KLP_Aarsrapport_2020/30/sec/9/1/4#navto_866
https://klp.wrep.it/KLP_Aarsrapport_2020/30/sec/9/1/4#navto_866
https://klp.wrep.it/KLP_Aarsrapport_2020/30/sec/11/1/6#navto_2298
https://klp.wrep.it/KLP_Aarsrapport_2020/30/sec/11/1/6#navto_2298
https://klp.wrep.it/KLP_Aarsrapport_2020/30/sec/11/1/7#navto_2330
https://klp.wrep.it/KLP_Aarsrapport_2020/30/sec/11/1/8#navto_2347
https://klp.wrep.it/KLP_Aarsrapport_2020/30/sec/11/2/4#navto_2506
https://klp.wrep.it/KLP_Aarsrapport_2020/30/sec/11/3#navto_2556
https://klp.wrep.it/KLP_Aarsrapport_2020/30/sec/11/3#navto_2556
https://www.klp.no/sparing-og-fond/spar-i-fond/svanemerkede-fond/A%CC%8Arsrapport_KLP-fonden_ansvarlig_investeringer_2020.pdf
https://www.klp.no/sparing-og-fond/spar-i-fond/svanemerkede-fond/A%CC%8Arsrapport_KLP-fonden_ansvarlig_investeringer_2020.pdf
https://www.klp.no/om-klp/samfunnsansvar/rapporter-og-resultater
https://www.klp.no/om-klp/samfunnsansvar/rapporter-og-resultater
https://www.klp.no/media/samfunnsansvar/Corruption.pdf
https://www.klp.no/media/samfunnsansvar/Labor%20Rights.pdf
https://www.klp.no/media/samfunnsansvar/Fundamental%20Business%20Ethics.pdf
https://www.klp.no/om-klp/samfunnsansvar/hva-vi-ikke-investerer-i/Risikostyring%20og%20aktsomhet.pdf

