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1 Innledning og sammendrag 
Finansdepartementet legger i dette høringsnotatet fram forslag til enkelte 
endringer i styreordningen for Folketrygdfondet. 

Folketrygdfondet ble opprettet som særlovselskap 1. januar 2008 og har et styre på 
ni personer, med personlige varamedlemmer. Det har i oppgave å forvalte Statens 
pensjonsfond Norge (SPN) og Statens obligasjonsfond (SOF) på vegne av 
Finansdepartementet. Forvaltningen skjer innenfor mandater fastsatt av 
departementet. Samlet forvaltningskapital ved utgangen av 2011 var på drøyt 180 
mrd. kroner.  

Styreordningen for Folketrygdfondet er et resultat av at en i forbindelse med 
omdanningen til særlovselskap i 2008 valgte å lovfeste praksisen som var blitt 
etablert for oppnevning av styremedlemmer. Flere utviklingstrekk tilsier at det er 
behov for enkelte endringer i styreordningen. 

I dette høringsnotatet foreslås det at antall styremedlemmer reduseres fra ni til syv 
personer. Videre foreslås det å avvikle ordningen med personlige varamedlemmer 
og i stedet etablere en ordning med to fast møtende varamedlemmer. Det foreslås 
også å avvikle praksisen med å invitere partigruppene på Stortinget til å fremme 
forslag til styrekandidater. Videre foreslås det at styremedlemmene skal kunne 
oppnevnes for en begrenset periode. 

Forslagene medfører at § 8 i lov 29. juni 2007 nr. 44 om Folketrygdfondet 
(folketrygdfondloven) må endres. 

2 Gjeldende rett og oppnevningspraksis 
Det følger av § 8 første ledd i folketrygdfondloven at Folketrygdfondet skal ha et 
styre bestående av ni medlemmer, som med personlige varamedlemmer oppnevnes 
av Kongen for fire år om gangen, inntil regnskapet er avsluttet for det fjerde året 
etter oppnevningen. Det følger av § 8 femte ledd at Kongen utpeker lederen for 
styret. Styret velger nestlederen blant sine medlemmer. Myndigheten til å 
oppnevne styret og lederen er delegert til Finansdepartementet ved vedtak 29. juni 
2007 nr. 938. 

Videre følger det av § 8 annet ledd at ved behandling av administrative saker 
suppleres styret med ytterligere ett styremedlem og én observatør som velges av 
og blant de ansatte. Nærmere retningslinjer om valg, valgbarhet, stemmerett, 
funksjonstid mv. for ansatterepresentanter er fastsatt av administrerende direktør. 

I henhold til § 8 tredje ledd kan styremedlemmer og varamedlemmer tre tilbake før 
tjenestetiden er ute med rimelig forhåndsvarsel til departementet. Det følger av 
bestemmelsenes fjerde ledd at dersom styremedlemmer eller varamedlemmer 
fratrer eller dør i løpet av den tid de er oppnevnt for, skal nytt medlem eller 
varamedlem oppnevnes for den gjenstående tiden. Følgelig må det foretas en 
særskilt oppnevning av både det nye medlemmet og av varamedlemmet. 

I henhold til § 8 sjette ledd skal styremedlemmer og varamedlemmer ha 
godtgjøring som fastsettes av departementet og syvende ledd bestemmer at 
aksjeloven § 20-6 om representasjon av begge kjønn i styret gjelder tilsvarende for 
Folketrygdfondet. 



I samsvar med praksis fra før etableringen av særlovselskapet Folketrygdfondet i 
2008 er partienes stortingsgrupper invitert til å fremme styrekandidater, der en i 
sammensetningen tar hensyn til styrkeforholdet mellom partiene på Stortinget. For 
tiden er fem av styrets ni medlemmer oppnevnt etter forslag fra partigrupper på 
Stortinget. De øvrige fire medlemmene er oppnevnt på fritt grunnlag av 
Finansdepartementet. 

3 Nærmere om forslaget 

3.1 Innledning 

Departementet mener flere utviklingstrekk tilsier at styreordningen i 
Folketrygdfondet på enkelte områder bør endres. Endringene berører antall 
styremedlemmer, ordningen med personlige varamedlemmer og 
oppnevningspraksisen. Samtidig foreslår departementet en maksimal samlet 
oppnevningstid for styremedlemmer på 12 år. 

3.2 Antall styremedlemmer 

Det følger av folketrygdloven § 8 første ledd at styret skal bestå av ni medlemmer. 
Et styre på ni personer er høyt i forhold til andre statlige virksomheter. Flere 
styremedlemmer bidrar ikke nødvendigvis til et sterkere styre, men kan tvert i mot 
medvirke til at det enkelte styremedlem isolert sett føler et mindre ansvar knyttet 
til de oppgaver styret samlet sett er satt til å ivareta. Det relativt høye antallet 
styremedlemmer har også sin bakgrunn i den rollen partigruppene på Stortinget 
har ved oppnevnelsen.  

Folketrygdfondet er en viktig samfunnsinstitusjon og det er viktig at styret i 
Folketrygdfondet har bred og relevant kompetanse. Samtidig stiller 
kapitalforvaltning krav til spesialisert kompetanse Etter departementets syn kan 
disse hensynene sikres også med noe færre medlemmer enn i dag. Etter 
departementets oppfatning bør et styre på syv medlemmer være tilstrekkelig til å 
ivareta styrets ansvar på en god måte. 

Departementet foreslår på denne bakgrunn at antall styremedlemmer i 
Folketrygdfondet reduseres med to, fra ni til syv personer. Det vises til forslag til 
folketrygdfondloven § 8 første ledd nytt første punktum. 

3.3 Ordningen med personlige varamedlemmer 

Dagens ordning med personlige varamedlemmer er lite hensiktsmessig. Det kan gå 
lang tid mellom hver gang et styremedlem er fraværende. De personlige 
varamedlemmene får dermed ikke anledning til løpende å følge virksomheten, noe 
som er en ulempe når varastyrevervet skal utøves. Departementet foreslår at 
ordningen med personlige varamedlemmer avvikles og at det i stedet etableres en 
ordning med to fast møtende varamedlemmer. Varamedlemmene vil da få samme 
informasjonstilfang som de faste medlemmene. Departementet har vurdert å 
avvikle vararepresentantordningen i likhet med hva som gjelder for en rekke 
private selskaper, men har kommet til at det ikke er ønskelig. Forslaget er i 
overensstemmelse med det som gjelder for varamedlemsordningen for hovedstyret 
i Norges Bank, jf. Ot.prp. nr. 58 (2008-2009) Om lov om endringer i lov 24. mai 



1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet mv. (ny regnskaps- og 
revisjonsordning mv.). 

Det vises til forslag til folketrygdfondloven § 8 første ledd nytt tredje punktum. 

3.4 Oppnevningspraksis 

Det er praksis for at fem av styrets medlemmer oppnevnes etter forslag fra 
stortingsgruppene til de politiske partiene, i tråd med styrkeforholdet på Stortinget. 
En endring av praksis på dette området krever ingen lovendring. 

Den grunnleggende investeringsstrategien for SPN og SOF forankres i Stortinget, 
blant annet gjennom behandlingen av de årlige meldingene om Statens 
pensjonsfond og finansmarkedsmeldingen. Investeringsstrategien uttrykkes 
gjennom en strategisk referanseindeks som fastsettes av departementet. 
Referanseindeksen angir en strategisk fordeling av fondskapitalen på ulike typer 
aktiva og geografiske regioner. Tidligere ble referanseindeksen for SPN fastsatt av 
styret, men etter endringen av organiseringen i 2007 er det departementet som 
fastsetter referanseindeksen, etter at investeringsstrategien er forankret i 
Stortinget. Det gjøres rede for strategien i en årlig melding til Stortinget, slik 
tilfellet også er for investeringsstrategien for SPU.  

Den politiske forankringen av strategien for SPN ivaretas dermed på en annen 
måte enn da dagens praksis for oppnevning av styremedlemmer ble etablert. 
Folketrygdfondets rolle nå er dermed å gjennomføre en investeringsstrategi som 
politiske myndigheter har vedtatt og å plassere fondsmidlene i henhold til en 
referanseindeks fastsatt av departementet på en mest mulig effektiv måte, samt å 
drive aktiv forvaltning innenfor fastsatte risikorammer. Det er dermed mindre 
naturlig med styremedlemmer oppnevnt etter forslag fra Stortinget enn tidligere. 

Omdanningen av Folketrygdfondet til særlovselskap medførte en klargjøring av 
ansvarsdelingen mellom departementet og Folketrygdfondets styre. Departementet 
fastsetter overordnede investeringsrammer, mens styret i Folketrygdfondet er 
ansvarlig for den operative forvaltningen av SPN. I tråd med dette legger 
departementet i styringsdialogen med Folketrygdfondet stor vekt på å 
ansvarliggjøre styret innenfor de overordnede rammene for forvaltningen. Et styre 
som er oppnevnt av departementet på fritt grunnlag vil støtte opp under dette. 

Det er videre viktig at styret har bred og relevant kompetanse i forhold til det 
ansvar styret er satt til å forvalte. Rammeverket for Folketrygdfondet medfører at 
det er stilt strenge krav til internkontroll, risikostyring og rapportering. Styret har 
som del av dette ansvar for å påse at det etableres betryggende styringssystemer og 
kontrollrutiner. Kapitalforvaltning er en risikabel og komplisert virksomhet, som 
stiller store krav til spesialisert kompetanse. Det eksisterer mange eksempler på 
negative hendelser i store finansinstitusjoner internasjonalt de siste 10-15 årene 
som kan tilskrives sviktende risikostyring og kontroll med virksomheten. 
Folketrygdfondet må derfor ha et styre som har kompetanse til å ivareta disse 
oppgavene på en tilfredsstillende måte.  

Folketrygdfondet har, foruten målet om å skape høyest mulig avkastning over tid 
innenfor et moderat nivå på risiko, en viktig samfunnsoppgave som forvalter av 
fellesskapets midler. Folketrygdfondet er en langsiktig aktør i det norske og 
nordiske kapitalmarkedet. Det er kun når eiere og allmennheten forstår og føler 
eierskap til hovedprinsippene for forvaltningen at det er mulig å holde fast ved en 



langsiktig forvaltningsstrategi. Det er derfor viktig at styret har bred kompetanse 
og forståelse for ansvarlig langsiktig forvaltning. Departementet vil samtidig peke 
på at det ikke har vært negative hendelser i kapitalforvaltningen i 
Folketrygdfondet. 

Departementets utgangspunkt for oppnevning av medlemmer til styret i 
Folketrygdfondet er at vedkommende skal være innforstått med den kompleksitet 
og det ansvar som vervet innebærer. Gjeldende oppnevningspraksis innebærer at 
departementet ikke har innsikt i de vurderinger som ligger til grunn for 
partigruppenes forslag til styrekandidater. 

Departementet vil også peke på at Folketrygdfondet ikke er underlagt tilsyn av 
Finanstilsynet og er heller ikke gjenstand for aksje- og obligasjonsmarkedets 
vurderinger av virksomhetens prestasjoner. Begge forholdene innebærer at styrets 
tilsynsfunksjon er særlig viktig. 

Departementet mener på denne bakgrunn at medlemmer av Folketrygdfondets 
styre bør oppnevnes på bakgrunn av personlige kvalifikasjoner, uavhengig av 
partitilhørighet. Ved at alle styremedlemmene velges av ett organ vil en trolig også 
sikre en mer helhetlig vurdering av styrets sammensetning og kompetanse. 

Et styre oppnevnt uavhengig av partitilknytning vil videre markere tydeligere enn i 
dag at det er en klar ansvars- og rolledeling med politiske myndigheter som 
fastsetter den overordnede strategien, mens styret i Folketrygdfondet har ansvaret 
for den operasjonelle gjennomføringen. Dette har vært et viktig poeng i debatten 
internasjonalt om statlige investeringsfond. 

Departementet foreslår på denne bakgrunn at praksisen med at partienes 
stortingsgrupper inviteres til å fremme styrekandidater, der en tar hensyn til 
styrkeforholdet mellom partiene på Stortinget avvikles og at samtlige 
styremedlemmer i stedet utnevnes uavhengig av partitilhørighet. 

3.5 Bestemmelser om departementets kompetanse 

Kongens myndighet til å oppnevne styret og å utpeke lederen jf. 
folketrygdfondloven § 8 første og femte ledd er delegert til Finansdepartementet 
ved vedtak 29. juni 2007 nr. 938. Departementet foreslår at delegeringen av 
Kongens kompetanse til departementet nedfelles i loven slik at det framgår av 
loven at styret oppnevnes og styreleder utpekes av departementet. 

Se forslag til folketrygdfondloven § 8 første ledd nytt annet punktum og forslag til 
endring av § 8 femte ledd. 

3.6 Oppnevningstid 

Departementet foreslår at det bør innføres en maksimal oppnevningstid på 12 år 
for styrets medlemmer, slik det er for styremedlemmene i Norges Bank. Dette vil 
legge grunnlaget for en naturlig tilførsel av ny kompetanse til styret. Den 
foreslåtte rammen på 12 år for styreverv gjelder samlet for funksjon som medlem 
og som leder. Se forslag til folketrygdfondloven § 8 første ledd nytt fjerde 
punktum. 



4 Overgangsbestemmelser 
Det følger av folketrygdfondloven § 8 første ledd at medlemmene og de personlige 
varamedlemmene oppnevnes for fire år om gangen, inntil regnskapet er avsluttet 
for det fjerde året etter oppnevningen. Ved endringslovens ikrafttredelse vil ni 
styreverv og tilsvarende mange varamedlemsverv løpe. Det foreslås at nytt styre 
skal oppnevnes ved endringslovens ikrafttredelse. Det samme foreslås for 
oppnevnelse av varamedlemmene. Det foreslås videre at departementet gis 
myndighet til å fastsette overgangsbestemmelser. Som del av en overgangsordning 
vil det blant annet legges opp til at et visst antall av styrets medlemmer velges kun 
for to år og ikke for fire år som er valgperioden i henhold til loven. Ved å unngå at 
hele styret er på valg hvert fjerde år sikres kontinuitet i styret. 

5 Økonomiske og administrative konsekvenser 
Forslaget til ny styreordning vil forenkle administrasjonen knyttet til styrets 
arbeid, men antas ikke å ha vesentlige økonomiske konsekvenser. 

6 Forslag til lov om endring i lov om Folketrygdfondet 
I 

 

I lov 29. juni 2007 nr. 44 om Folketrygdfondet gjøres følgende endringer: 

 

§ 8 første ledd skal lyde: 

Folketrygdfondet skal ha et styre bestående av syv medlemmer, som oppnevnes av 
departementet for fire år om gangen, inntil regnskapet er avsluttet for det fjerde 
året etter oppnevningen. Til styret oppnevner departementet to varamedlemmer. 
Gjenoppnevning av medlemmer kan skje for en samlet periode av tolv år 

 

§ 8 femte ledd skal lyde: 

Departementet utpeker lederen for styret. Styret velger nestlederen blant sine 
medlemmer. 

 

II 

 

Departementet oppnevner ved lovens ikrafttredelse ved lovens ikrafttredelse nytt styre 
bestående av syv medlemmer og to varamedlemmer. Departementet kan gi 
overgangsbestemmelser. 

 

III 

Loven gjelder fra og med ddmmåå. 


