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Meldingen om Statens pensjonsfond 2022  

 

 

Stortinget behandlet meldingen Statens pensjonsfond 2022 13. juni 2021, jf. Meld. St. 9 

(2020-2022) og Innst. 443 S (2021–2022). 

 

Finanskomiteen viser i innstillingen til at lov om Statens pensjonsfond slår fast at målet 

med investeringene skal være å oppnå høyest mulig avkastning med en akseptabel 

risiko. Innenfor denne rammen skal fondet forvaltes ansvarlig. Komiteen understreker 

at fondet ikke er et politisk virkemiddel, et prinsipp det er bred politisk enighet om og 

som skal ligge fast. 

 

I meldingen omtales Folketrygdfondets råd fra 2019 om å endre mandatet for SPN som 

følge av at eierandelene i det norske aksjemarkedet er kommet opp på et så høyt nivå at 

det er risiko for å komme i brudd med eierandelsbegrensningen på 15 pst. i norske 

selskaper. Komiteen viser i sin innstilling til at departementet har igangsatt en ny, bred 

vurdering av ulike alternativer for å håndtere eierandelsutfordringen, og understreker 

viktigheten av at utfordringen løses på en god måte.  

 

SPN kan i dag investeres i unoterte aksjer i selskaper hvor styret har uttrykt en 

intensjon om å søke børsnotering. Departementet la i meldingen Statens pensjonsfond 

2020 opp til å vurdere om dagens mandatbestemmelse er hensiktsmessig utformet og 

om den kan utvides noe. I meldingen Statens pensjonsfond 2022 vises det til at 

departementet i brev 18. februar 2021 mottok Folketrygdfondets vurderinger av 

reguleringen av slike investeringer. Departementet vil gi sine vurderinger samtidig som 
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det legges frem vurderinger av hvordan eierandelutfordringen i SPN bør håndteres. 

Komiteen tar dette til orientering.  

 

I meldingen varsles det at regjeringen har som mål å opprette en statlig 

kapitalforvaltningsenhet i Tromsø, som kan bidra til å styrke statens tilstedeværelse og 

bygge sterke kapitalforvaltningsmiljøer i nord. Om dette skal være en ny enhet i 

Folketrygdfondet, underlagt Folketrygdfondet, en ny selvstendig enhet eller del av en 

annen statlig kapitalforvaltningsvirksomhet, er blant spørsmålene som må utredes 

videre. Et flertall i finanskomiteen mener at «et aktivt og tilstedeværende kapitalmiljø i 

nord vil styrke både finansnæringen og øvrig næringsliv i Nord-Norge» og «at en 

etablering av en slik enhet vil være et viktig bidrag til regjeringens ambisjon om å utvikle 

hele landet». Flertallet «… er positive til dette og imøteser en konkretisering og videre 

utredning av ulike alternativer for en slik løsning». 
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