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Statens pensjonsfond utland –rapportering om forhåndsfiltrering og erfaringer med 
klimakriteriet 
 

Stortinget behandlet 8. juni 2021 meldingen Statens pensjonsfond 2021, jf. Meld. St. 24 
(2020-2021) og Innst. 556 S (2020-2021). Finanskomiteen viser i innstillingen til at leder av 
NBIM under høringen om meldingen 3. mai 2021 orienterte om at fondet fremover vil utvide 
egne systemer til å vurdere bærekraftsrisiko i samtlige selskaper som skal legges til i fondets 
referanseindeks. Videre står det at komiteens flertall følger arbeidet med interesse og «ber 
departementet i neste fondsmelding redegjøre for hvordan arbeidet har utviklet seg i praksis». 
Videre ser flertallet det «som ønskelig med en årlig rapportering på hvordan fondet har 
vurdert bærekraft i sine forhåndsvurderinger, eksempelvis fordelt på sektor og tematikk, slik 
at en sikrer tilstrekkelig transparens overfor Stortinget». Vi ber Norges Bank se hen til 
ovennevnte merknader i forbindelse med den årlige rapporteringen om den ansvarlige 
forvaltningen.  

Vi viser også til brev 28. juni 2021 fra Finansdepartementet om oppfølging av 
fondsmeldingen. I brevet orienterte vi om at departementet vil gjøre rede for erfaringene med 
kullkriteriet i retningslinjene for observasjon og utelukkelse av selskaper fra SPU i meldingen 
om Statens pensjonsfond våren 2022. Departementet ba om bankens vurderinger av 
erfaringene med kriteriet innen 1. november 2021.  

I meldingen Statens pensjonsfond 2021 ble det også vist til at departementet vil gjøre rede for 
erfaringene med klimakriteriet i fondsmeldingen våren 2022. Klimakriteriet ble innført i 2016 
og senere drøftet av departementet i meldingen om Statens pensjonsfond 2019, jf. Meld. St. 
20 (2018-2019). Etikkutvalget bidro til ytterligere klargjøring i 2020, jf. NOU 2020:7 Verdier 
og Ansvar.  

Som grunnlag for departementets vurderinger i fondsmeldingen 2022, ber vi om at Norges 
Bank innen 20. desember 2021 redegjør for sine erfaringer med praktiseringen av 
klimakriteriet. Departementet vil i et eget brev be Etikkrådet om en tilsvarende redegjørelse. 
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