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Statens pensjonsfond utland – Rapportering om klimarisiko  

 

Målet med investeringene i Statens pensjonsfond er å oppnå høyest mulig avkastning til 

en akseptabel risiko. Innenfor den overordnede finansielle målsettingen skal fondet 

være en ansvarlig investor. Det er bred politisk enighet om at fondet ikke er et 

virkemiddel i klimapolitikken, men kunnskap om klimarisiko kan likevel være viktig i 

forvaltningen av fondet.  

 

I Meld. St. 26 (2016-2017) Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2016, omtalte 

departementet klimarisiko, herunder utkastet til rapport fra en arbeidsgruppe (Task 

Force on Climate-related Financial Disclosure, TCFD) nedsatt av Financial Stability 

Board for å utrede rapportering om klimarisiko. Arbeidsgruppen la frem sin endelig 

rapport 29. juni 2017. Formålet med arbeidet har vært å legge til rette for bedre, mer 

tilgjengelig og mer sammenliknbar rapportering. Rapporten gir et rammeverk for 

rapportering om klimarisiko. Arbeidsgruppen har utviklet anbefalinger på fire områder 

som er relevant for selskaper på tvers av sektorer, land og regioner. Disse er styring, 

strategi, risikostyring og mål og metoder. I tillegg gis det spesielle anbefalinger til ulike 

sektorer og bransjer. Dette gjelder ulike grupper innen finanssektoren, herunder 

kapitaleiere og kapitalforvaltere, men også industrisektorer som anses særlig utsatt for 

klimarisiko. Som en del av rammeverket for rapporteringen, anbefaler arbeidsgruppen 

at selskaper foretar analyser av forretningsmodellene sine mot ulike klimapolitiske 

scenarioer, herunder et scenario der den globale oppvarmingen begrenses til 2 grader i 

forhold til 1990-nivå. 

 

Departementet har merket seg at Norges Bank har gitt innspill til rapporten. I brev 9. 

februar 2017 skrev banken: We view the Task Force’s recommendations as broadly 
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appropriate for our institution. We will work to adopt the final recommendations subject to 

the methodological and informational challenges outlined here and further highlighted in 

our survey response. We envisage our disclosure on the basis of the Task Force’s 

recommendations will evolve over time, as knowledge, methodologies, and data develop.”  

  

Departementet ber på denne bakgrunn om Norges Banks vurdering av om 

arbeidsgruppens rapport vil ha implikasjoner for bankens arbeid med klimarisiko i SPU.  

 

Departementet ber om at Norges Bank oversender sine vurderinger senest 21. februar 

2018.  
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