
 

 

AKSJONÆRFORSLAG TIL STATOILS GENERALFORSAMLING 2018 

I samsvar med Lov om allmenn-aksjeselskaper, (§ 5-11) ber jeg som aksjeeier om at følgende sak 

legges frem for diskusjon og votering på Statoils generalforsamling 15.5 2018.  

Statoil går så det suser, og vi aksjonærer registrerer med tilfredshet at det blir utbytte også i år. Men 

når årsaken til det store overskuddet kan gå på bekostning av fremtidige generasjoner, finner både 

Besteforeldrenes klimaaksjon og jeg det vanskelig å sprette Champagne-korkene. Den tiden er forbi 

når vi kunne si at det som var godt for Statoil var godt for Norge. For Norge er en del av verden, og 

Paris-avtalens mål om å begrense de menneskeskapte bidragene til oppvarmingen av kloden til max. 

1, 5 grader C er i ferd med å tape troverdighet. En viktig årsak til dette er fossilindustriens fortsatte 

leting og produksjon på nye forekomster av kull, olje og gass, også på norsk sokkel, med statens 

velsignelse. Forekomster som burde bli liggende i bakken for kommende generasjoner. 

Miljøorganisasjonene tapte riktig nok første runde i rettsaken mot staten for brudd på Grunnlovens 

Miljøparagraf § 112, men dommen blir anket, og det endelige utfallet er uvisst. Mens rettssaken går 

sin gang, satser Statoil friskt på nye fossile funn i polarhavet, og kjøper seg goodwill med store 

annonser i avis-magasinene med bilde av glade barn; «Morgendagens helter»! Jeg tviler på om de 

kommer til å bevare smilet som voksne når de oppdager Statoils bidrag til at Paris-avtalens mål og 

håp om å sikre fremtidige generasjoner en levelig klode er i ferd med å bli en vakker, men urealistisk 

drøm. 

Statoilsjef Eldar Sætre uttalte til Aftenposten 10. oktober i fjor at han vil ha verdens oljeforbruk ned, 

og Statoils utvinning opp, samtidig som han ga uttrykk for at Statoil gjerne vil ha færre kunder, fordi 

han ønsket at alle biler går over til elektrisitet, ettersom elektrisiteten da produseres med lavest 

mulig utslipp. Dette henger ikke på greip. Statoil bør snarest ta den nødvendige konsekvensen av sine 

ønsker om en elektrisk fremtid med å satse mer på produksjon av fornybar elektrisk energi fremfor 

fossil og forurensende forbrenningsenergi. Jeg vil derfor be om generalforsamlingens støtte til 

følgende aksjonærforslag:  

Styret legger frem en strategi for en omlegging av virksomheten fra produksjon av energi fra fossile 

kilder til fornybar energi for å sikre selskapets langsiktige bærekraft og aksjonærenes verdier.  

Strategien forutsettes å legge følgende delmål til grunn for omleggingen: 

1. Full avvikling av all ny letevirksomhet og prøveboring etter fossile energiressurser innen 

2021. 

2. Full satsing på utvikling og produksjon av fornybar energi til havs og på land med sikte på 

energibalanse mellom produsert fossil og fornybar energi innen 2030. 

3. De innsparte investeringsmidlene fra reduksjon i investeringer i og nedsalg av fossil 

energiproduksjon forutsettes overført til investeringer i produksjon av fornybar energi. 

Strategien m/konsekvensutredning presenteres i årsrapporten for 2018/2019. 

Guttorm Grundt 
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