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Endring i mandatet for forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge og 

fastsettelse av bestemmelser om årsregnskap mv. for Folketrygdfondet   

 

Vi viser til departementets brev 11. desember 2019 om forslag til endring i 

mandatet for Statens pensjonsfond Norge og regelverket for årsregnskap mv. for 

Folketrygdfondet og Folketrygdfondets svarbrev 12. desember 2019. 

 

Departementet har i dag, med hjemmel i lov om Statens pensjonsfond § 2 tredje 

ledd og § 10, vedtatt endringene i mandatet som foreslått i brevet 11. desember 

2019. Ved en inkurie ble ikke § 7-4 omhandlet i brevet 11. desember 2019. § 7-4 

skal lyde: 

 

§ 7-4 Møter 

Det skal avholdes møter mellom departementet og Folketrygdfondet minst hvert 

kvartal. Møtene finner sted etter innkalling fra departementet. Departementet 

utarbeider dagsorden og nærmere spesifikasjon av hvilke data og opplysninger 

som skal oversendes som grunnlag for departementets forberedelse til møtene, 

samt format og tidspunkt for oversendelsen. 

 

Endringene følger vedlagt. 

 

Videre har departementet, med hjemmel i lov om Folketrygdfondet § 12, fastsatt 

bestemmelser om årsregnskap mv. for Folketrygdfondet. Bestemmelsene følger 

vedlagt. 



 

Side 2 

 

Vedtakene trer i kraft 1. januar 2020. 

 

Departementet gjør oppmerksom på at det i § 1-2 og § 2-4 første ledd i 

bestemmelser om årsregnskap mv. for Folketrygdfondet vises til lov om Statens 

pensjonsfond § 3 tredje ledd. Det skyldes at § 2 tredje ledd 1. januar 2020 blir § 3 

tredje ledd, jf. Prop. 97 L (2018-2019) Om Norges Bank og pengevesenet mv. 

(sentralbankloven) og kgl. res. 21. juni 2019 nr. 804 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Espen Erlandsen  e.f. 

ekspedisjonssjef 

 

Lill-Solrun Ryddheim Dahlin 
fagdirektør 
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Vedlegg 

 

Gjenpart: Riksrevisjonen 

  



 

Side 3 

Vedlegg Endringer 13. desember 2019 i mandatet 21. desember 2010 nr. 1790 

for forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge 

 

§ 6-2 annet ledd skal lyde: 

(2) Folketrygdfondet skal halvårlig rapportere om og redegjøre særskilt for 

(halvårsrapportering): 

"a) 

 

Verdiutvikling, resultater og risiko i investeringsporteføljen samlet, i aksje- og 

obligasjonsporteføljen separat og i tilhørende referanseindekser. 

b) 

 

Sammensetningen av differanseavkastningen for investeringsporteføljen og 

innenfor henholdsvis aksje- og obligasjonsporteføljen. 

 

c) Utnyttelsen av rammene gitt i dette mandatet. 

 

Halvårsrapporteringen skal videre inneholde utdrag av de deler av 

Folketrygdfondets regnskap som vedrører forvaltningen av 

investeringsporteføljen, fastsatt i henhold til de til enhver tid gjeldende 

regnskapsbestemmelser for Folketrygdfondet. 

 

6-2 fjerde ledd skal lyde: 

4) I forbindelse med halvårs- og årsrapporteringen skal Folketrygdfondet gi en 

oversikt over utelukkelser og gjeninkluderinger, jf. § 3-1 tredje ledd og § 3-6 

åttende ledd.  

 

§ 6-2 femte ledd skal lyde: 

(5) Halvårsrapporteringen skal offentliggjøres senest to måneder etter utløpet av 

halvåret. Årsrapporteringen skal offentliggjøres senest tre måneder etter utløpet 

av året. Hovedinnholdet i årsrapporteringen skal gjøres tilgjengelig i trykt form. 

Øvrig rapportering kan skje i elektronisk form. 

 

§ 7-4 skal lyde: 

§ 7-4 Møter 

Det skal avholdes møter mellom departementet og Folketrygdfondet minst hvert 

kvartal. Møtene finner sted etter innkalling fra departementet. Departementet 

utarbeider dagsorden og nærmere spesifikasjon av hvilke data og opplysninger 

som skal oversendes som grunnlag for departementets forberedelse til møtene, 

samt format og tidspunkt for oversendelsen. 

 

Endringene trer i kraft 1. januar 2020. 
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