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Endringer i mandatet for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland og i 
retningslinjene for observasjon og utelukkelse 
 
Det vises til brev fra Norges Bank 15. august 2022 vedrørende forslag til endringer i  
forvaltningsmandatet for Statens pensjonsfond utland (SPU) og i retningslinjene for 
observasjon og utelukkelse av selskaper fra SPU. 
 
Departementet har i dag, med hjemmel i lov om Statens pensjonsfond § 3 annet ledd og § 10 
første ledd, fastsatt endringer i forvaltningsmandatet. 
 
§ 2-4 fjerde ledd lyder nå som følger: 
Den unoterte infrastrukturporteføljen for fornybar energi, jf. § 2-1 første ledd bokstav d, kan 
utgjøre inntil 2 prosent av investeringsporteføljen. 
 
§ 4-4 oppheves. § 4-5 blir renummerert som § 4-4. 
 
§ 6-1 fjerde ledd bokstav f oppheves. § 6-1 fjerde ledd nåværende bokstav g til j er etter 
endringen nå bokstav f til i. 
 
Videre har departementet i dag, med hjemmel i kgl. res. 19. november 2004 og lov om Statens 
pensjonsfond § 3 annet ledd og § 10 første ledd, fastsatt en endring i retningslinjene for 
observasjon og utelukkelse. Banken kan etter endringen på eget initiativ treffe beslutninger 
om observasjon og utelukkelse og om oppheving av beslutning om observasjon og 
utelukkelse for selskaper der det er en uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til eller 
selv er ansvarlig for handlinger eller unnlatelser som på et aggregert selskapsnivå i 
uakseptabel grad fører til utslipp av klimagasser.  
 
§ 6 første ledd annet punktum lyder derfor nå som følger: 
 



Side 2 

«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.» 
 
 
Endringene trådte i kraft 5. september 2022. 
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