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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).  

 

Innstillingen fra finanskomiteen viser at det er bred politisk oppslutning om strategien og 

rammeverket for Statens pensjonsfond. Komiteen viser i innstillingen også til at avkastningen 

av Statens pensjonsfond Norge (SPN) var på 13,2 pst. i 2017, at fondet samme år oppnådde en 

avkastning som var 0,46 prosentenheter høyere enn referanseindeksen, samt at 

meravkastningen siden 2007 har vært på 1,06 prosentenheter i gjennomsnitt per år.  

 

Representantforslaget om å etablere et etikkråd for SPN etter modell fra Statens pensjonsfond 

utland (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. På denne bakgrunn ber Finansdepartementet om at 

Folketrygdfondet redegjør for sitt arbeid med ansvarlig forvaltning og eierskapsutøvelse, 

herunder hvilke virkemidler som benyttes og hvordan dette arbeidet er integrert i 

forvaltningen. Folketrygdfondet bes også vurdere om det er hensiktsmessig med en 

etikkrådsfunksjon for SPN, sett i lys av blant annet antall selskaper SPN er investert i og 

eierandelene i disse, fondets nærhet til markedene, samt statens direkte eierskap i flere av 

selskapene SPN er investert i. Departementet viser for øvrig til at beslutningsmyndighet for 

tilrådinger fra Etikkrådet for SPU om observasjon og utelukkelse av selskaper i SPUs 

portefølje er lagt til hovedstyret i Norges Bank. 

 

Finansdepartementet ber Folketrygdfondet om å oversende sin redegjørelse og sine 

vurderinger innen 1. november 2018.  
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