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Meldingen Statens pensjonsfond 2022 

 

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

9 (2021-2022) og Innst. 443 S (2021-2022). 

 

Oppfølging av NOU 2020: 7 Verdier og ansvar 

I meldingen vises det til at retningslinjene for observasjon og utelukkelse av selskaper 

fra SPU (de etiske retningslinjene) ble endret på enkelte punkter i 2021. Bakgrunnen 

var Etikkutvalgets utredning NOU 2020: 7 Verdier og ansvar. Finanskomiteen viser i sin 

innstilling til at utvalget foreslo å legge dødelige autonome våpen til listen av våpen som 

omfattes av produktkriteriet i retningslinjene.   

 

Flertallet viser til departementets vurdering av at det må foreligge en rimelig og 

omforent forståelse av hva autonome våpen er, før et slikt kriterium vil kunne tas i bruk. 

I meldingen fremgår det at det fortsatt ikke er internasjonal enighet om en definisjon, 

og at departementet derfor foreslår ikke å innlemme et slikt kriterium i retningslinjene 

nå. Flertallet tar departementets redegjørelse til etterretning. Komiteen forventer at 

departementet følger utviklingen i dette arbeidet tett, og imøteser en redegjørelse for 

hvordan dette kriteriet best kan gjennomføres så snart det lar seg gjøre.  

 

Kullkriteriet og klimakriteriet  

I meldingen gjøres det rede for erfaringene med både klimakriteriet og kullkriteriet i de 

etiske retningslinjene. Komiteen viser til at 95 pst. av kullutvinning og 80 pst. av 

kullbasert kraftproduksjon er utelukket fra fondet eller satt til observasjon etter det 

produktbaserte kullkriteriet, og at kriteriet ifølge Norges Bank i hovedsak fungerer 



 

Side 2 

etter hensikten. Komiteen deler departementets vurdering av at det produktbaserte 

kullkriteriet videreføres uendret.  

 

I meldingen la departementet opp til at Norges Bank gis initiativrett til å utelukke eller 

sette selskaper til observasjon etter det atferdsbaserte klimakriteriet. Komiteen viser til 

vurderingen av at Etikkrådets arbeid med klimakriteriet og Norges Banks arbeid med 

klimarisiko innebærer overlapp, og merker seg departementets vurdering av at 

praktiseringen av klimakriteriet er kompleks og avhengig av betydelig innsikt. 

Komiteen deler departementets vurdering av at Norges Bank gis initiativrett til å 

utelukke og sette selskaper til observasjon etter klimakriteriet.  

 

Departementet legger på denne bakgrunn opp til at § 6 første ledd siste punktum i 

retningslinjene for observasjon og utelukkelse av selskaper fra SPU utvides til også å 

omfatte det atferdsbaserte klimakriteriet (endring fremkommer i kursiv). 

 

§ 6. Norges Banks arbeid 

(1) … Banken kan på eget initiativ treffe beslutninger om observasjon og utelukkelse 

og om oppheving av beslutning om observasjon og utelukkelse etter § 3 annet ledd 

og § 4 bokstav f. 

 

Det bes om eventuelle merknader innen 20. august 2022.  
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