Til Norges Bank
Dato: 30.05.18

Tilrådning om å oppheve utelukkelsen av Kosmos Energy Inc. og
Cairn Energy Plc. fra Statens pensjonsfond utland

1 Sammendrag
Kosmos Energy Ltd. (Kosmos) og Cairn Energy Plc. (Cairn) ble utelukket fra Statens
pensjonsfond utland (SPU) i 2016 på bakgrunn av selskapenes petroleumsprospektering
offshore Vest-Sahara. Ettersom virksomheten som lå til grunn for utelukkelsen har opphørt,
anbefaler Etikkrådet at utelukkelsen av selskapene opphører.

2 Bakgrunn
Etikkrådet for SPU avga 8. februar 2016 en tilrådning til Norges Bank om å utelukke
selskapene Kosmos og Cairn fra SPU på grunn av en uakseptabel risiko for at selskapene ved
sin petroleumsprospektering offshore Vest-Sahara medvirket til grove brudd på
grunnleggende etiske normer.
I 2006 inngikk Kosmos avtale med det statlige marokkanske oljeselskapet ONHYM om
oljeleting på Cap Boujdour-feltet utenfor Vest-Sahara. Ingen virksomhet ble da satt i gang. I
2011 ble avtalen fornyet, og i 2013 inngikk Kosmos en joint venture-avtale med Cairn om
utvikling av feltet, med Kosmos som operatør og eier av 55 prosent av lisensen. Cairn eide 20
prosent. Det resterende eierskapet lå hos ONHYM. Det ble gjort seismiske undersøkelser i
2013-2014, etterfulgt av prøveboringer.
Vest-Sahara er et ikke-selvstyrt område uten anerkjent administrator. Etikkrådet tok i sin
vurdering blant annet utgangspunkt i FNs Havrettskonvensjon, FN-paktens artikkel 73 om
ikke-selvstyrte områder og andre rettskilder som tolket FN-paktens bestemmelser. Leting etter
og utvinning av naturressurser i slike områder kan i folkerettslig forstand være akseptabel
dersom den skjer i samsvar med lokalbefolkningens ønsker og interesser. Etter Etikkrådets
syn kunne dette vilkåret her ikke sies å være oppfylt, og selskapene ble derfor anbefalt
utelukket fra SPU. Norges Bank fulgte Etikkrådets anbefaling, og offentliggjorde 28. juni
2016 sin beslutning om utelukkelse av selskapene.
I retningslinjene for observasjon og utelukkelse av selskaper fra SPU, § 5 (5) heter det:
«Etikkrådet skal jevnlig vurdere om grunnlaget for observasjon eller utelukkelse fortsatt er til
stede. Etikkrådet kan på bakgrunn av ny informasjon anbefale banken at observasjon eller
utelukkelse oppheves.»

3 Informasjon fra selskapene
Kosmos og Cairn har nå terminert leteavtalen med marokkanske myndigheter, og
avsluttet sin virksomhet i området.
I sin årsrapport til amerikanske tilsynsmyndigheter («10-K» rapport til SEC) skriver Kosmos:
«In November 2017, Kosmos provided to our co-venturers a notice of withdrawal from Boujdour Maritime and transferred its participating interest and
operatorship to ONHYM. Certain transition services are being provided to
ONHYM as part of the handover of operatorship. In order to complete our
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obligations under the petroleum contract, we will continue to fund the
remainder of the current seismic program.»1
Overfor Etikkrådet har Kosmos gjort det klart at letelisensen er tilbakelevert til marokkanske
myndigheter, at letevirksomheten for Kosmos’ del er avsluttet, at selskapet ikke har noen
fysisk tilstedeværelse i området, men at det som en del av sine forpliktelser i en overgangsfase
vil kunne bistå marokkanske myndigheter i forbindelse med sluttføringen av letevirksomheten. Cairn har gjort det klart at det ikke lenger har noen befatning med letevirksomhet i det
aktuelle området.

4 Etikkrådets vurdering
Utelukkelsen av selskapene var knyttet til deres letevirksomhet offshore Vest-Sahara på
oppdrag for marokkanske myndigheter. Når selskapene ikke lenger er involvert i dette, faller
grunnlaget for utelukkelsen bort. Kosmos’ begrensede virksomhet i en overgangsfase utgjør
etter Etikkrådets oppfatning ikke i seg selv grunnlag for utelukkelse.

5 Tilrådning
Etikkrådet tilråder å oppheve utelukkelsen av Kosmos Energy Ltd. og Cairn Energy Plc. fra
Statens pensjonsfond utland.
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