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Endringer i mandatet for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland 
 
Det vises til brev fra Norges Bank 7. september 2022 vedrørende forslag til endringer i 
forvaltningsmandatet for Statens pensjonsfond utland knyttet til håndtering av klimarisiko, jf. 
brev fra Finansdepartementet 27. juni 2022. 
 
Departementet har i dag, med hjemmel i lov om Statens pensjonsfond § 3 andre ledd og § 10 
første ledd, fastsatt endringer i mandatet for Statens pensjonsfond utland. 
 
I tråd med Norges Banks merknad, lyder § 3-4, som omfatter måling og styring av 
klimarisiko, som følger: 
 

§ 3-4. Måling og styring av klimarisiko  
 
Norges Bank skal fastsette prinsipper for styring og måling av klimarisiko. Målingene 
skal søke å fange opp relevant klimarisiko knyttet til de finansielle instrumentene som 
brukes i forvaltningen. Risikoen skal anslås ved hjelp av forskjellige metoder. Det skal 
gjennomføres stresstester basert på scenarioer for fremtidig utvikling, inkludert et 
scenario som er i samsvar med global oppvarming på 1,5 grader. 
 

 
Tidligere §§ 3-4 til 3-11 er nå §§ 3-5 til 3-12. 
 
 
Nytt § 4-1 andre ledd lyder:  
 

(2) Bankens arbeid med ansvarlig forvaltningsvirksomhet skal baseres på et langsiktig 
mål om at selskapene i investeringsporteføljen innretter virksomheten slik at den er 
forenlig med globale netto nullutslipp i tråd med Parisavtalen. 



Side 2 

 
§ 4-1 første ledd er etter dette nummerert (1). 
 
 
Utvidet § 4-2 tredje ledd (endringer i kursiv) lyder: 
 

(3) Prinsippene skal baseres på hensynene til god selskapsstyring, miljø og 
samfunnsmessige forhold i forvaltningen i tråd med internasjonalt anerkjente prinsipper 
og standarder som FNs Global Compact, FNs veiledende prinsipper for næringsliv og 
menneskerettigheter (UNGP), G20/ OECDs retningslinjer for selskapsstyring og 
OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Prinsippene skal også reflektere 
hensynet til god håndtering av klimarisiko i tråd med internasjonalt anerkjente 
prinsipper og standarder.  

 
 
Utvidet § 6-1 fjerde ledd bokstav (g) (endringer i kursiv) lyder:  
 

g. Arbeidet med ansvarlig forvaltning, jf. kapittel 4, herunder bruken av virkemidler og 
virkningen av eierskapsarbeidet, samt hvordan prinsippene for ansvarlig forvaltning er 
integrert i forvaltningen. Arbeidet med klimarisiko skal belyses særskilt, herunder 
resultater av stresstester og vurderinger av selskapenes fremoverskuende utslippsbaner, 
jf. også §§ 3-3 (4) og 4-1 (2). Måltall som søker å fange opp fondets eksponering mot 
klima- og miljørelatert virksomhet må inngå. Slik rapportering må være hensiktsmessig 
og bygge på og følge utviklingen av internasjonalt anerkjente standarder og metoder. 
Rapporteringen skal forankres i hovedstyret. 

 
 
Utvidet § 6-1 andre ledd bokstav (e)(endringer i kursiv) lyder:   
 

e. Gjennomgang av arbeidet med ansvarlig forvaltningsvirksomhet, herunder bruk av 
kjeden av virkemidler og hvordan ansvarlig forvaltningsvirksomhet er integrert i 
forvaltningen av investeringsporteføljen og i risikostyringen, jf. § 1-3 tredje ledd, § 3-4 
og kapittel 4.  

 

Departementet merker seg at banken legger opp til å publisere prinsipper for deltagelse i 
klimarelaterte initiativer som del av bankens offentlige retningslinjer for ansvarlig forvaltning. 
Banken vil, som i dag, rapportere årlig om hvilke klimarelaterte initiativer den deltar i. 
 
Endringene trer i kraft i dag.  
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