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Oppfølging av meldingen Statens pensjonsfond 2021  
 
Stortinget behandlet meldingen Statens pensjonsfond 2021 den 8. juni 2021, jf. Meld. St. 24 
(2020-2021) og Innst. 556 S (2020–2021).  
 
I innstillingen viser finanskomiteen til at avkastningen av SPN i 2020 var 8,8 pst. mål i norske 
kroner og at markedsverdien ved utgangen av 2020 utgjorde 292 mrd. kroner. Avkastningen i 
2020 var 0,89 prosentenheter høyere enn referanseindeksen. Finansdepartementet skrev i 
meldingen at meravkastningen er høyere enn forventningen til meravkastning over tid, og 
departementet er tilfreds med resultatet. Komiteen deler departementets syn.  
 
I meldingen er det videre henvist til at Folketrygdfondet i mars 2020 fikk oppgaven med å 
forvalte Statens obligasjonsfond. Fondet er etablert som en følge av virusutbruddet og skal 
bidra til økt likviditet og kapital til kredittobligasjonsmarkedet. Statens obligasjonsfond 
investeres i rentebærende instrumenter fra utstedere med hovedkontor i Norge til 
markedsmessige vilkår. Komiteen merker seg dette, og er kjent med at det ved utgangen av 
2020 var investert 8,4 mrd. kroner gjennom fondet.  
 
Departementet omtalte i meldingen rådet fra Folketrygdfondet i 2019 om å endre mandatet for 
SPN som følge av at eierandelene i det norske aksjemarkedet er kommet opp på et så høyt 
nivå at det er risiko for å komme i brudd med eierandelsbegrensningen på 15 pst. i norske 
selskaper. Komiteen viser til at departementet i fjorårets fondsmelding la opp til at 
utfordringen med de høye eierandelene helt eller delvis skal løses gjennom uttak fra SPN. 
Departementet vil komme tilbake til saken når den er ferdig utredet. Departementet vil 
samtidig komme tilbake med sine vurderinger av reguleringen av investeringer i unoterte 
selskaper der styret har uttrykt en intensjon om børsnotering. Komiteen merker seg dette.  
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