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Statens pensjonsfond utland - erfaringer med klimakriteiret 

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 20. august 20211.  

I meldingen om Statens pensjonsfond 2021 ble det vist til at departementet vil komme tilbake 
med sine vurderinger av klima og klimarisiko i forvaltningen av SPU i fondsmeldingen 2022. 
Vurderingene vil bygge på blant annet innspillene fra Norges Bank og ekspertgruppen. 
Departementet vil i meldingen også gjøre rede for erfaringene med både klima- og 
kullkriteriet i retningslinjene for observasjon og utelukkelse av selskaper fra SPU.  

Klimakriteriet ble innført i 2016 og senere klargjort av departementet i meldingen om Statens 
pensjonsfond 2019, jf. Meld. St. 20 (2018-2019). Etikkutvalget bidro til ytterligere klargjøring 
i 2020. Som grunnlag for departementets vurderinger i fondsmeldingen 2022, ber vi om at 
Etikkrådet redegjør for sine erfaringer med praktiseringen av klimakriteriet. Departementet vil 
i eget brev be Norges Bank om en tilsvarende redegjørelse. Banken vil i tillegg innen 1. 
november redegjøre for sine erfaringer med praktiseringen av kullkriteriet.   

Vi ber om tilbakemelding innen 20. desember 2021. 

 
 
 

                                                 
1 Klimarisiko og Oljefondet - regjeringen.no 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/klimarisiko-og-oljefondet/id2868181/?ch=1
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