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Statens pensjonsfond utland - regelmessig evaluering av organiseringen av arbeidet med 

ansvarlig forvaltning  

 

Nye retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland (SPU), samt 

enkelte endringer i mandatet for SPU, trådte i kraft 1. januar 2015. Endringene innebar blant 

annet at Etikkrådet gir råd om observasjon og utelukkelse av selskaper til Norges Bank. 

Formålet var blant annet å legge til rette for et godt samarbeid mellom Etikkrådet og Norges 

Bank slik at de ulike virkemidlene lettere kan vurderes i sammenheng og brukes på en 

hensiktsmessig måte i hvert enkelt tilfelle.  

 

Endringene i rammeverket for ansvarlig forvaltning av SPU var en oppfølging av Stortingets 

behandling av Meld. St. 19 (2013-2014) Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2013, jf. 

Innst. 200 S (2013-2014). Et flertall i finanskomiteen viste til at «(…) når uttrekksmekanismen 

flyttes til Norges Bank, så vil det være viktig at Strategirådets anbefalinger om tydeligere 

ansvarslinjer og bedre kommunikasjon og integrering av arbeidet mellom Norges Bank og 

Etikkrådet følges opp og forbedres, slik at man får til en mest mulig sammenhengende kjede 

av virkemidler og oppfattes utad som entydig». Det fremgår videre av innstillingen at 

finanskomiteen ønsket «en mest mulig effektiv organisering» av arbeidet med ansvarlig 

investeringspraksis. Flertallet forutsatte at «den nye organiseringen som det legges opp til i 

denne innstillingen får en løpende evaluering fra regjeringen i de årlige meldinger om fondets 

virksomhet.» Også i forbindelse med innføringen av det produktbaserte kullkriteriet og det 

atferdsbaserte klimakriteriet har finanskomiteen vært opptatt av samarbeidet mellom Norges 

Bank og Etikkrådet.  

 

I Meld. St. 23 (2015-2016) Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2015 ble den nye 

arbeidsdelingen mellom Norges Bank og Etikkrådet evaluert, med bakgrunn i vurderinger fra 

de to institusjonene. I meldingen skrev departementet blant annet: «Når det er gått mer tid, vil 

en gjennomgang også kunne vurdere om den nye organiseringen har bidratt til en god og 

enhetlig ansvarlig forvaltning av SPU. Evalueringer vil skje regelmessig og omtales i de 
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aktuelle fondsmeldingene.» I Meld. St. 26 (2016-2017) Forvaltningen av Statens pensjonsfond 

i 2016 var det en omtale av erfaringer med kullkriteriet og klimakriteriet, også da på grunnlag 

av brev fra Norges Bank og Etikkrådet. Finanskomiteen tok begge disse to omtalene til 

orientering. I andre runde føyde komiteen til at den la til grunn at «(…) Norges Bank og 

Etikkrådet fortløpende vurderer og forbedrer dette arbeidet i tråd med den forventningen som 

ligger i Stortingets vedtak.» 

 

På denne bakgrunn bes Etikkrådet redegjøre for arbeidsdelingen mellom rådet og Norges 

Bank, herunder hvordan informasjonsutvekslingen og samarbeidet fungerer. Departementet 

ber i denne sammenheng om at Etikkrådet redegjør for hvordan det arbeides med å oppnå en 

felles forståelse av kriteriene i retningslinjene. Videre bes det om en gjennomgang av hvordan 

det arbeides for at kommunikasjonen med selskaper fremstår enhetlig. Departementet ber 

også Etikkrådet om å vurdere hvordan organiseringen bidrar til å ivareta formålet om 

tydeligere ansvarslinjer, bedre samspill mellom Etikkrådet og Norges Bank samt en mest 

mulig sammenhengende kjede av virkemidler.   

 

Etikkrådet bes om å belyse også andre forhold som vurderes som relevante i denne 

sammenheng.  

 

Det bes om at Etikkrådet oversender sine vurderinger innen 21. desember 2018. 

 

Tilsvarende brev er sendt Norges Bank.  
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