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Forvaltningen av Statens pensjonsfond utland – arbeid med klimarisiko 

Finansdepartementet har satt i gang et arbeid for å styrke kunnskapsgrunnlaget for hvordan 
klimarisiko bør håndteres i forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (SPU). Vi har i den 
forbindelse mottatt analyser og vurderinger fra Norges Bank i brev 2. juli 2021 og rapporten 
«Klimarisiko og Oljefondet» fra ekspertgruppen som har sett på betydningen av finansiell 
klimarisiko og klimarelaterte investeringsmuligheter for et fond som SPU. Rapporten ble 
offentligjort på et seminar 20. august 20211.  

Ekspertgruppen vurderer at klimarisiko er en relevant og potensielt vesentlig risiko for SPU. 
Videre mener både Norges Bank og ekspertgruppen at det ikke er grunnlag for å tro at 
klimarisiko vil være systematisk feilpriset over den horisonten som er relevant for fastsettelse 
av fondets referanseindeks.  

En sentral anbefaling fra ekspertgruppen til departementet er å ta inn i mandatet en ny 
bestemmelse om et overordnet, langsiktig mål for den ansvarlige forvaltningen om nullutslipp 
fra selskapene SPU er investert i. Gruppen fremhever videre at eierskapsutøvelse og 
standardsetting er de sentrale virkemidlene i håndteringen av arbeidet med klimarisiko, og at 
Norges Bank bør legge mer vekt på samarbeid. Gruppen presiserer at beslutninger om 
deltagelse i ulike initiativer bør tilligge forvalter, men at det er rimelig at rapporteringen om 
eierskapsarbeidet også gjør rede for hvilke prinsipper og vurderinger som ligger til grunn ved 
beslutninger om slik deltakelse. Ifølge ekspertgruppen bør Norges Bank jevnlig stressteste 
fondet opp mot ulike klimapolitikkbaner, i tillegg til at eierskapsarbeidet generelt bør 
evalueres jevnlig. Gruppen viser til at Norges Bank har en sammenhengende kjede med 
virkemidler for å adressere klimarisiko. Gruppen anbefaler at arbeidet med klimarisiko bør 

                                                 
1 Rapport fra ekspertgruppe om klimarisiko i SPU - regjeringen.no 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/rapport-fra-ekspertgruppe-om-klimarisiko-i-spu/id2868253/


Side 2 

belyses særskilt i bankens rapportering og at slik rapportering bør bygge på internasjonalt 
anerkjente standarder og metoder.  

Departementet vil i fondsmeldingen våren 2022 vurdere hvordan Norges Banks brev og 
ekspertgruppens anbefalinger skal følges opp. Departementet ber i den sammenheng om 
Norges Banks vurderinger av ekspertgruppens anbefalinger og hvordan disse eventuelt kan 
gjennomføres i mandatet og forvaltningen.  

Departementet ber om at Norges Bank oversender sine vurderinger innen 20. desember 2021. 
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