
 

Sak 9 til Statoils generalforsamling 19. mai 2015 

Forslag fra aksjonær vedrørende Statoils strategi 

En aksjonær har foreslått følgende: 
“Statoils utslipp av klimagasser (CO2, CH4 og GHG) fortsatte å stige i 2014. Skiftet i Statoils toppledelse gir en 
gunstig anledning for selskapet til å legge tidligere års feilinvesteringer og tap bak seg, og legge om selskapets 
nåværende risikopregete strategi i mer bærekraftig retning. Dette krever at selskapet må realitetsorientere sin nye 
strategi i forhold til, og samsvar med, Stortinget og FN’s mål om å begrense de menneskepåvirkete CO2 
utslippene i verden tilsvarende en fremtidig temperaturstigning på max. 2oC. Produksjon og forbrenning av olje og 
gass utgjør en vesentlig del av disse utslippene, og for å unngå at 2 graders målet skal bli overskredet, må 
størstedelen av alle kjente og ukjente olje- og gassreserver bli liggende urørt ut dette århundre. Det vil ikke være 
en bærekraftig strategi for Statoil å utfordre nasjonale og internasjonale klimamål i strid med interessene til 
kommende generasjoners aksjonærer.  
  
Forslag til vedtak: 
“Styret utarbeider en ny strategi for en mer bærekraftig utvikling og forvaltning av selskapets ressurser og 
virksomhet. Strategien skal reflektere selskapets medansvar for å bidra til å løse dagens energibehov innenfor 
rammen av nasjonale og internasjonale klimamål.  
Styret bør i denne sammenheng vurdere muligheter og konsekvenser ved følgende aktuelle delstrategier: 

1. Terminere letevirksomheten etter nye olje- og gasskilder nasjonalt og globalt 
2. Minimalisere utslippene av CO2 fra produksjonsfelt og prosesseringsanlegg i størst mulig grad, inklusive 

fangst og lagring av CO2 
3. Diversifisere virksomheten med en fornyet og sterk satsing på produksjon av fornybar energi, nasjonalt 

og globalt, basert på vind og eventuelt bølgekraft. 
Frigjorte investeringsmidler fra terminering av leting og utvikling av nye olje- og gassfelt bør vurderes disponert til 
finansiering av utslippsreduksjoner i eksisterende virksomhet, og nyinvesteringer i fornybar energiproduksjon. 
Resultatet av strategiarbeidet presenteres i årsrapportene for 2015/16.”” 

 


