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Tema

1. Økonomisk klimarisiko

2. Hvem hva skal gjøre hva?

3. OPFs tenkning og tiltak

4. Kartlegging av våre eksterne forvaltere – som et eksempel på en 
metode som kanskje kan fungere også på andre områder

5. Rapportering
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Alle deler av bedriftenes produksjonsprosess er utsatt for 
klimarisiko, både den fysiske og overgangsrisikoen

Produksjon og logistikk
Konsumenter,  konkurrenter 

og alternative produkter

Produksjons-
prosess

Transport

Energi

Kapital

Fabrikk Råvarer

Salg

Innsatsfaktorer
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Tyskland (41 %), UK (31 %), Frankrike (15 %) og Belgia (13 %) 
er kjøperne av norsk gass. Alle skal bli klimanøytrale i 2050

Endring i energiproduksjon etter kilde for å nå 1,5°-
målet. Fra 2010

2030 2050

Kull -78 % -97 %

Olje -37 % -87 %

Gass -25 % -74 %

Kjernekraft 59 % 150 %

Fornybare 430 % 470 %

Energietterspørsel -15 % -32 %

Kilde: Global Warming of 1.5°C. IPCC. 2018. Scenario P1, s.16



En liten modell for rollefordeling i samfunnet

Finansinstitusjonene: risikostyring

Den «vanlige» bedrift: forstå og 
tilpasse seg

Oljeselskapene: ?

Myndighetsorganene: 
kommunisere klare planer

Det offentlige som regulator og 
innkjøper: krav til klimatilpasning

Det offentlige som eier: vurdere 
om de er egnet som virkemiddel
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OPFs strategi og tiltak
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OPFs klimatenkning følger av målet om å gi Oslo kommune 
lavest mulig pensjonskostnader

Geografisk nedslagsfelt

Treffsikre tiltak

Kostnader ved effektive tiltak
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Vi tar klimahensyn for å finne muligheter og redusere risiko. 
Det krever aktiv forvaltning

Ekskludere selskaper

Kjøpe «grønt»

Finne muligheter og unngå 
risiko
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Vi vet ikke hvordan lavutslippsøkonomien ser ut, og er derfor 
forsiktige med målrettet allokering av penger til "gode formål»

• Mange fond som investerer 
klimavennlig har gjort det dårlig.

• Men, som aktiv forvalter vet vi:
• Bedrifter som er opptatt av klimarisiko er 

ofte fremtidsrettede og flinke.

• Merkostnaden er mindre når de uansett 
skal investere i nytt utstyr, og mange  
klimatiltak er overraskende lønnsomme.

• Risikoen for oss «klimaflinkiser» er at det 
ikke kommer tiltak á la CO2-avgifter som 
gir dem bedre konkurranseevne.

• Derfor leter vi etter bedrifter som er 
lønnsomme, også uten tiltak.
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Virkemidlene våre er avhengig av hva vi investerer i og hvem 
som forvalter

Internt 
forvaltede 

aksjer

Stresstest på 
oljepris og 
karbonpris

Mål for 
utslippsreduksjon

Internt 
forvaltede 

obligasjoner

Dialog med 
utstedere

Grønne 
obligasjoner

Internforvaltet 
eiendom

Bærekraftsstrategi

Bærekraftig riving 
og bygging

Eksterne 
mandater

Kartlegger 
forvalters 

klimastrategi

Krav til 
rapportering. 
Oppfølging av 

leverandører med 
svake svar
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Kartlegging av klimarisikostrategi hos våre 
eksterne forvaltere
En metode som sikkert, med tilpasninger, kan fungere også på andre områder enn 
kjøp av finansielle tjenester
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En drøy tredel av vår kapital forvaltes av andre

• Det finnes ingen standard på 
klimarapportering i dag.

• Sentralt mål for OPF å etablere god 
rapportering av klimarisiko.

• OPF har spurt 34 eksterne forvaltere 
hvordan klimarisiko hensyntas i deres 
forvaltning.

• Formålet er å kartlegge deres strategi, 
forståelse og interesse, ikke at andre 
forvaltere skal ha samme strategi som 
vår. 

Fordeling av eksterne forvaltere på aktivaklasser. 
I present av samlet forvaltning.

Omløpsobligasjoner, utland Hedgefond

Eiendom og infrastruktur, ubelånt Konvertible obligasjoner

Obligasjoner high yield Private Equity

Aksjer eksternt forvaltet Infrastruktur, belånt

Eiendom, belånt Direct Lending

Intern forvaltet



Klimastrategiscore - et første rammeverk
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Vurdering Vekt

Er klimarisiko målt/vurdert kvalitativt? 45 prosent

Er klimarisiko målt/vurdert kvantitativt? 15 prosent

Påvirker klimarisiko investeringsbeslutningene i 

porteføljen
10 prosent

Finnes det konkrete investeringscase 5 prosent

Har forvaltningsselskapet etablert generelle 

retningslinjer for klima
10 prosent

Følger selskapet TCFD sin anbefalte standard på 

rapportering
10 prosent

Rapporterer selskapet eksternt på TCFD 5 prosent

TOTAL SCORE 100 prosent

Modell for klimastrategiscore Resultat fra kartlegging vs eksponering utslippsintensive sektorer



Fire steg og prioritering videre

1. Økt standardisering av 
rapportering hos våre forvaltere i 
tråd med TCFD rammeverket. 

2. Økt bruk av kvantitative metoder 
for vurdering av klimarisiko hos 
våre forvaltere (der det er mulig 
og relevant). 

3. Økt dialog med forvaltere som 
har levert lite til kartleggingen. 

4. Videreutvikling av rammeverket 
for klimastrategi-score. 
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Rapportering
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OPF var første norske finansinstitusjon som fulgte 
anbefalingen fra TCFD for rapportering av klimarisiko
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STYRING

Konsernets overordnede 
tilnærming til risiko og 

muligheter i forbindelse med 
klima. 

MÅL OG METODER

Mål vi har satt oss og metoder 
for å etablere suksesskriterier i 

henhold til strategien og 
risikostyringstiltakene.

STRATEGI RISIKOSTYRINGSTILTAK

Relevante risikoer og muligheter 
for konsernet innenfor 
kapitalforvaltning og 
bygningsforsikring.

Konkrete tiltak vi gjør eller 
planlegger innen de relevante 

områdene. 

OPF-KONSERNETS TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER
Klimarapporteringen vår tar utgangspunkt i en modell som er utarbeidet av en internasjonal arbeidsgruppe (TCFD) som fikk 
i oppgave å utrede hvordan selskaper kan rapporterer om klimarelatert risiko på en bedre og mer systematisk måte. Dette 
er den samme modellen som regjeringens klimarisikoutvalg anbefaler.

Modellen vi bruker:


