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Høringsinnspill fra Framtiden i våre hender til ekspertgruppen om finansiell klimarisiko og 

klimarelaterte investeringsmuligheter for et fond som SPU.  

 

Framtiden i våre hender takker for muligheten til å komme med innspill til arbeidet med rapporten 

om klimarisiko i Statens pensjonsfond utland.  

NBIM anser klimarisiko for fondet å være tilnærmet lik den i de underliggende markeder. Samtidig 
regner Norges Bank med at denne klimarisikoen er lavere enn andre kalkulerbare risikoer. Dette er et 
perspektiv som helt ser bort fra de økonomiske kostnadene som vil følge av katastrofale 
klimaendringer. Det er ikke grunnlag for å fastslå at vi vil unngå utslipp som fører til katastrofale 
klimaendringer. En slik begrensning i beregningen av klimarisiko svekker dermed klimarisiko som et 
bidrag i arbeidet med langsiktig bærekraft og fortsatt stabil avkastning. 
 

Å investere i markedet slik det er, er å investere i en verden hvor temperaturen ligger an til å stige 

med mer enn 3 grader. Dagens mandat er et hinder for å kunne redusere antall selskaper og styre 

investeringer mot selskaper som omstiller seg til en lavutslippsøkonomi og er lønnsomme i en 

verden som lykkes i å begrense oppvarmingen til 1,5 grader.  

 

Å unngå klimaendringer er den beste forsikringen mot klimarisiko. Framtiden i våre hender støtter 

perspektivet mandatet anlegger når det anser SPU som en integrert del av statsbudsjettet og det 

finanspolitiske rammeverket. Det er slått tydelig fast, blant annet i Klimarisikoutvalgets rapport, at 

katastrofale klimaendringer vil bli dyrt for Norge. Ettersom SPU har en svært langsiktig 

investeringshorisont, må klimarisiko vurderes i samme langsiktige perspektiv. I et slikt perspektiv 

vil det være fornuftig å se effekten av investeringene gjort gjennom SPU og tiltak for å møte 

Parisavtalens målsetting samlet. En temperaturstigning begrenset til 1,5 grader vil være 

positivt både for avkastningen i fondet og for norske statsfinanser, og Framtiden i våre 

hender anser derfor en investeringsstrategi som bidrar til at verden lykkes i klimapolitikken 

som et tiltak som bidrar til å redusere klimarisikoen i SPU og norsk økonomi.   

 

Et integrert syn på SPU og statsbudsjett reaktualiserer spørsmålet om fondets doble eksponering 

mot svingning og mulig varig svekkelse i oljeprisen. 

 

Parisavtalens artikkel 2.1 C forutsetter en justering av finansstrømmer konsistent med en 

lavutslippsøkonomi. I tråd med avtalens anerkjennelse av felles men differensiert ansvar påligger 

det Norge å bidra til den positive utviklingen som finner sted i finansmiljøer. Framtiden i våre 

hender mener SPU derfor bør bidra aktivt i arbeidet med omstilling med tydelige delmål på 

vei mot 2050. 

 

I spørsmålet om klimarelaterte investeringsmuligheter er infrastruktur for fornybar energi et 

åpenbart tema. Framtiden i våre hender mener SPU bør kunne ta større risiko i 

fornybarprosjekter med noe nedjustert avkastningsforventning med henvisning til de 

positive effektene slike prosjekter har for klimaet. Fondet størrelse og langsiktighet gjør at det 

med en viss mengde energiprosjekter i porteføljen tåler godt om noen av disse gir dårlige 
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økonomiske resultater. Prosjekter som sannsynliggjør lavere utslippsbaner reduserer den 

underliggende klimarisikoen både for fondet og for norske statsfinanser. 
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Oversikt over investorer og initiativ nasjonalt og globalt om forpliktelser til investeringer i tråd 

med Parisavtalens mål gjort av Framtiden i våre hender (2020) 
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