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Oppfølging av meldingen Statens pensjonsfond 2019 

 

Stortinget behandlet meldingen Statens pensjonsfond 2019 den 12. juni i år, se Meld. St. 

20 (2018-2019) og Innst. 344 S (2018-2019). 

 

I meldingen la Finansdepartementet frem vurderinger av om dagens kullkriterium i 

retningslinjene for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland (SPU) er 

tilstrekkelig med tanke på å ekskludere selskaper med «betydelig kullrelatert 

virksomhet», i tråd med Stortingets anmodningsvedtak ved behandlingen av fjorårets 

fondsmelding, Meld. St. 13 (2017-2018), jf. Innst. 370 S (2017-2018). Departementet 

mener at kriteriets relative terskler ikke bør endres, men at disse suppleres med 

absolutte terskler for kullutvinning og kullkraftkapasitet.  Departementet la i meldingen 

opp til at tersklene settes til henholdsvis 20 mill. tonn og 10 000 MW. Komiteens flertall 

slutter seg til departementets vurderinger. Finansdepartementet viser for øvrig til 

omtalen i meldingen, og vedlagt brev med forslag til endringer i retningslinjene for 

observasjon og utelukkelse fra SPU. 

 

Videre la Finansdepartementet i meldingen frem vurderinger vedrørende 

praktiseringen av det atferdsbaserte klimakriteriet i retningslinjene for observasjon og 

utelukkelse fra SPU, jf. brev fra Norges Bank 7. november 2018, hvor departementet ble 

bedt om å avklare enkelte forhold. Departementet pekte i meldingen på at vurderinger 

av selskaper i SPU opp mot det atferdsbaserte klimakriteriet skal baseres på et sett 

premisser, og bygge på en samlet vurdering av flere forhold. Komiteens flertall støtter 

departementets vurderinger og slutter seg til departementets premisser for praktisering 

av klimakriteriet. Departementet viser til de nærmere avklaringene gitt i avsnitt 6.4 i 
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meldingen, som skal legges til grunn for praktiseringen av det atferdsbaserte 

klimakriteriet i retningslinjene for observasjon og utelukkelse fra SPU. 

 

Finanskomiteen ba i forbindelse med Stortingets behandling av fondsmeldingen våren 

2018 om regjeringens vurdering av om det er hensiktsmessig å etablere et etikkråd for 

SPN etter modell fra SPU, jf. Innst. 370 S (2017-2018). Departementet la i meldingen 

Statens pensjonsfond 2019 opp til ikke å gå videre med forslaget om å etablere en egen 

etikkrådsfunksjon for SPN. Komiteen tar omtalen til orientering.  

 

Komiteen tar for øvrig omtalen av arbeidsdelingen mellom Etikkrådet og Norges Bank 

og omtalen av Etikkrådets behandling av personopplysninger til orientering.  

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Espen Erlandsen  e.f. 

ekspedisjonssjef 
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