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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). Innstillingen fra finanskomiteen viser at det
er bred politisk oppslutning om rammeverket og den valgte strategien for Statens
pensjonsfond.
Komiteen viser til at avkastningen av Statens pensjonsfond Norge (SPN) var -0,36 pst.
før fradrag for forvaltningskostnader i 2018, og at fondet samme år oppnådde en
avkastning som var 0,76 prosentenheter høyere enn referanseindeksen De siste 20
årene har gjennomsnittlig nominell avkastning av SPN vært 7,57 pst., med en
gjennomsnittlig årlig meravkastning på 0,53 prosentenheter målt mot
referanseindeksen.
I avsnitt 4.3 i meldingen er det gjort rede for gjennomgangen av Folketrygdfondets
forvaltning av SPN. Finansdepartementets vurdering er at resultatene i forvaltningen av
SPN alt i alt fremstår som gode, og har merket seg at Folketrygdfondet har oppnådd
meravkastning både i aksje- og obligasjonsforvaltningen. Departementet har også
merket seg at Folketrygdfondets forvaltning har bidratt til å bedre forholdet mellom
avkastning og risiko i SPN sammenlignet med referanseindeksen, og at
forvaltningskostnadene er lave sammenlignet med andre fond. Videre pekte
departementet på at Folketrygdfondets tilnærming til ansvarlig forvaltningsvirksomhet
har fellestrekk med ledende investorer på dette feltet.
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Som del av gjennomgangen har departementet vurdert om rammen for
Folketrygdfondets avvik fra referanseindeksen bør endres. Departementet la i
meldingen ikke opp til å endre størrelsen på rammen, noe finanskomiteen tok til
orientering.
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 Statens pensjonsfond utland (SPU), jf. Innst. 370 S (2017-2018).
Departementet la i meldingen opp til ikke å gå videre med forslaget om å etablere en
egen etikkrådsfunksjon for SPN. Komiteen tok omtalen til orientering.
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