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Arbeid med klimarisiko i Statens pensjonsfond utland 

Finansdepartementet har satt i gang et større arbeid for å styrke kunnskapsgrunnlaget 

for hvordan klimarisiko bør håndteres i forvaltningen av Statens pensjonsfond utland 

(SPU). I den forbindelse har departementet 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 klimarisiko for SPU. Departementet ber i brev 13. september 

2021 om Norges Banks vurderinger av ekspertgruppens anbefalinger og hvordan disse 

eventuelt kan gjennomføres i forvaltningen. 

Ekspertgruppen anbefaler at Norges Banks ansvarlige forvaltning får et overordnet 

langsiktig mål om netto nullutslipp fra selskapene fondet er investert i. Norges Bank 

støtter en slik målsetting. Et langsiktig mål for bankens ansvarlige forvaltning vil gi en 

klarere retning for eierskapsutøvelsen og vårt arbeid på klimaområdet. 

Ekspertgruppen anbefaler at det langsiktige målet for bankens ansvarlige forvaltning 

suppleres med mellomliggende måltall for selskapenes utslippsutvikling. Vi vil styrke 

arbeidet med å analysere fremoverskuende utslippsbaner for enkeltselskap vi er 

investert i og bruke disse analysene i oppfølgingen av selskapene. Informasjonen vi 

tilegner oss vil også kunne benyttes i aktive investeringsbeslutninger og i 

risikohåndteringen. 

Sentrale felles prinsipper og konklusjoner for ekspertgruppen og Norges Bank 

Både ekspertgruppens og Norges Banks anbefalinger bygger på at formålet med fondets 

investeringer er høyest mulig avkastning innenfor mandatet for forvaltningen. Håndtering 

av klimarisiko i forvaltningen tar derfor utgangspunkt i fondets rolle som finansiell 

investor. 

Norges Bank deler ekspertgruppens vurdering av at klimarisiko er en viktig finansiell 

risikofaktor for fondet, og at det er en av mange risikofaktorer fondet er utsatt for. Videre 

er det begges vurdering at det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å si at klimarisiko er 
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