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Oppfølging av meldingen Statens pensjonsfond 2018  

 

Stortinget behandlet meldingen Statens pensjonsfond 2018 den 11. juni 2018, se Meld. 

St. 13 (2017-2018) og Innst. 370 S (2017-2018).  

 

I meldingen viste Finansdepartementet til at Etikkrådet i brev 12. februar 2018 har 

foreslått enkelte endringer i retningslinjene for observasjon og utelukkelse fra Statens 

pensjonsfond utland (SPU) knyttet til henholdsvis behandling av personopplysninger 

og behovet for høring av selskaper ved utelukkelse etter produktkriteriene. Etikkrådet 

mener at for saker i henhold til produktkriteriene vil utkast til tilråding regelmessig 

kunne utgjøre taushetspliktbelagt innsideinformasjon, og at kravet om foreleggelse for 

selskapene derfor bør utgå for disse sakene. Departementet skrev i meldingen at det er 

Etikkrådet selv som til enhver tid må gjøre selvstendige og konkrete vurderinger av 

hvordan disse sakene skal håndteres etter regelverket for verdipapirhandel. Det stod 

videre at departementet legger til grunn Etikkrådets vurdering av at denne 

informasjonen regelmessig vil kunne utgjøre innsideinformasjon og anser at det er 

uheldig at det stilles et krav i retningslinjene som regelmessig ikke kan håndheves på 

grunn av taushetsplikt. Finanskomiteen støtter den foreslåtte endringen, og 

departementet vil på bakgrunn av dette endre den aktuelle bestemmelsen i 

retningslinjene for observasjon og utelukkelse. Etikkrådets forslag om behandling av 

personopplysninger er til behandling i departementet. 
 

Finanskomiteen uttaler i sin innstilling at når SPUs referanseindeks utvides til å omfatte 

land hvor det er grunn til bekymring for menneskerettighetssituasjonen generelt, er det 

viktig at retningslinjene for observasjon og uttrekk gjennomgås og operasjonaliseres 

slik at de er tilstrekkelig robuste i forhold til utfordringene i disse markedene. 



 

Side 2 

Departementet ber på denne bakgrunn om at Etikkrådet gjør rede for sitt arbeid med 

det atferdsbaserte menneskerettighetskriteriet for observasjon og utelukkelse av 

selskaper.  

 

Departementet viser videre til anmodningsvedtak nr. 871, vedtatt den 11. juni 2018, der: 

«Stortinget ber regjeringen legge frem en vurdering i neste års stortingsmelding om 

Statens pensjonsfond av om dagens kriterier for uttrekk av kullselskaper fra SPU er 

tilstrekkelig med tanke på å ekskludere selskaper med betydelig kullrelatert 

virksomhet». På bakgrunn av arbeidsdelingen mellom Norges Bank og Etikkrådet for 

det produktbaserte kullkriteriet så langt, har departementet til orientering stilt banken 

spørsmål om arbeidet med dette kriteriet.   

 

Representantforslaget om å etablere et etikkråd for Statens pensjonsfond Norge (SPN) 

etter modell fra SPU ble også behandlet den 11. juni 2018, se Dokument 8:214 S (2017-

2018) og Innst. 361 S (2017-2018). Finanskomiteens merknader til forslaget fremgår av 

Innst. 370 S (2017-2018), se avsnitt 4.2. Departementet ber om Etikkrådets vurdering av 

hva som vil være en hensiktsmessig organisering av en eventuell etikkrådsfunksjon for 

SPN. Etikkrådet bes også vurdere om forskjeller mellom SPN og SPU, herunder i antall 

selskaper fondene er investert i, eierandelene i disse og fondenes nærhet til markedene 

der de er investert, samt statens direkte eierskap i flere av selskapene SPN er investert 

i, ville hatt betydning for en slik funksjon.   

 

Departementet viser for øvrig til anmodningsvedtak nr. 693, vedtatt 7. mai 2018, der: 

«Stortinget ber regjeringen utrede grunnlaget for å trekke Statens pensjonsfond utland 

(SPU) ut av pengespillselskaper med sikte på en vurdering i forbindelse med den årlige 

forvaltningsmeldingen om fondet». På denne bakgrunn ber departementet Etikkrådet 

vurdere om det kan være forhold ved slike selskaper som kan omfattes av gjeldende 

kriterier i retningslinjene for observasjon og utelukkelse fra SPU.   

 

Finansdepartementet ber Etikkrådet om å oversende sin redegjørelse og sine 

vurderinger innen 1. november 2018.  
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