
 

 

 

    Postadresse 

Postboks 8008 Dep 

0030 Oslo 

postmottak@fin.dep.no 

 

Kontoradresse 

Akersg. 40 

Telefon 

22 24 90 90 

Org. nr. 

972 417 807 

Avdeling for formuesforvaltning 

Telefon 22 24 41 63 

Telefaks 22 24 27 16 

 

 
 

 

 

Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland 

Postboks 8008 Dep. 

 0030 OSLO 

 

 

 

 

 

Deres ref Vår ref Dato 
 19/4005  20  18.12.2020 

 

Meldingen Statens pensjonsfond 2020   

 

Stortinget behandlet meldingen Statens pensjonsfond 2020 den 4. desember 2020, jf. 

Meld. St. 32 (2019-2020) og Innst. 136 S (2020-2021).    

 

I forbindelse med Finansdepartementets gjennomgang av Statens pensjonsfond utlands 

referanseindeks for aksjer ble det i meldingen varslet at det er behov for å arbeide 

videre med sammensetningen av delindeksen og rammeverket for investeringer i 

fremvoksende aksjemarkeder, og at det tas sikte på å komme tilbake til dette i 

fondsmeldingen våren 2021. Inntil det er tatt stilling til sammensetningen av 

delindeksen for fremvoksende markeder, vil det ikke bli inkludert nye markeder i 

referanseindeksen for aksjer. Finanskomiteen understreker i innstillingen viktigheten 

av dette. 

 

Finanskomiteen viser til Etikkutvalgets forslag til endringer i retningslinjene for 

observasjon og utelukkelse. Komiteen ber departementet komme tilbake med 

vurderinger på flere områder, herunder om bruk av forhåndfiltrering som virkemiddel i 

forvaltningen, skatteetikk og Etikkrådets ressurssituasjon.  

 

Om skatt skriver komiteen blant annet:  

 

«Komiteen viser til at grov korrupsjon er et kriterium for uttrekk, mens 

skatteetikk ikke er eksplisitt omtalt i fondets etiske retningslinjer. Stortinget har 

tidligere lagt til grunn at ulovlig eller uetisk selskapsvirksomhet i skjul av 
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hemmelighold i lukkede jurisdiksjoner bør være grunnlag for uttrekk av 

enkeltselskaper, noe som også er skjedd.» 

 

Departementet arbeider med oppfølgingen av Etikkutvalgets utredning og vil komme 

tilbake til ovennevnte saker i fondsmeldingen våren 2021.  

 

Departementet vil for øvrig vise til at komiteen i sin innstilling peker på at det ikke bør 

gå unødvendig lang tid fra Etikkrådet avgir sin tilråding til Norges Banks hovedstyre 

tar en beslutning om uttrekk, og imøteser at departementet i neste års melding gir en 

vurdering av om dagens behandlingstid er tilfredsstillende. Departementet vil be om en 

redegjørelse fra Norges Bank og komme tilbake til dette i fondsmeldingen våren 2021.  

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Espen Erlandsen  e.f. 

ekspedisjonssjef 

 

Julie Michelet 

rådgiver 

 

 

 

 

Kopi: Riksrevisjonen  
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