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Mandatet for forvaltningen - arbeidet med klimarisiko i Statens
pensjonsfond utland

Stortinget behandlet meldingen Statens pensjonsfond 2022 13. juni 2022, jf. Meld. St. 9
(2021-2022) og lnnst. 443 S (2021-2022). I meldingen la departementet opp til å styrke
og videreutvikle arbeidet med klimarisiko i Statens pensjonsfond utland (SPU).
Vurderingene og forslagene i meldingen følger i stor grad anbefalingene i rapporten
«Klimarisiko og Oljefondet» fra ekspertgruppen ledet av Martin Skanckeog Norges
Banks brev 2. juli og 19. desember 2021. Departementet foreslår i brev 27. juni 2022
flere endringer i mandatet for forvaltningen i tråd med finanskomiteens innstilling og
meldingen.

Norges Bank har i henhold til mandatet for forvaltningen anledning til å uttale seg før det
foretas vesentlige endringer i mandatet. Bankens merknader følger i dette brevet.

Bankens merknader
Departementet skriver i meldingen at Norges Bank må tilnærme seg klimarisiko på en
helhetlig og systematisk måte. Finanskomiteen imøteser at arbeidet med klimarisiko i
SPU styrkes, blant annet gjennom å benytte ulike målemetoder, herunder stresstester
basert på scenarioer for fremtidig utvikling. Departementet legger i tråd med dette opp til
a ta inn et nytt fjerde ledd i mandatet § 3-3 Måling og styring av markedsrisiko som
omfatter klimarisiko.

Klimarisiko er en kompleks og sammensatt finansiell risikofaktor med noen særtrekk som
er annerledes enn andre problemstillinger investorer må forholde seg til. I motsetning til
vurderinger av andre typer risiko, kan vi i mindre grad basere oss på historiske data.
Siden måling og styring av klimarisiko på denne måten skiller seg fra måling og styring
av markedsrisiko, foreslår vi at det i mandatet etableres en ny § 3-4 Måling og styring av
finansiell klimarisiko. På denne måten blir Måling og styring av finansiell klimarisiko også
håndtert på samme måte som lignende bestemmelser i mandatet for forvaltningen.
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I brev 27. juni skriver departementet at i tråd med meldingen og finanskomiteens
innstilling må banken jevnlig rapportere om prinsipper og vurderinger som ligger til grunn
for beslutninger om deltakelse i klimarelaterte initiativer. Vi legger opp  til apublisere våre
prinsipper for deltakelse i klimarelaterte initiativer i våre offentlige retningslinjer for
ansvarlig forvaltning. Banken vil, som i dag, rapportere årlig om hvilke klimarelaterte
initiativer vi deltar i.

Norges Bank har ingen ytterligere merknader til departementets forslag til
mandatsendringer. Endringene i mandatet kan tre i kraft umiddelbart.
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