
 

 

Innspill til ekspertgruppen om hvordan klimaendringer, klimapolitikk og det 

grønne skiftet kan påvirke Statens Pensjonsfond Utland 

 

Forum for utvikling og miljø (ForUM), et nettverk av over 50 

sivilsamfunnsorganisasjoner, takker for muligheten til å komme med innspill til 

ekspertgruppen for hvordan klimaendringer, klimapolitikk og det grønne skiftet vil 

påvirke Statens Pensjonsfond Utland.  

ForUM er glade for at det er satt ned en ekspertgruppe på temaet, og mener det er 

helt nødvendig at fondet justerer sin strategi på et tidspunkt der stadig flere 

finansaktører er i ferd med å ta innover seg de enorme innvirkningene 

klimaendringene vil ha på den globale økonomien. Når også Blackrock, verdens 

største fond, signaliserer overfor sine selskaper at de må forberede seg på å omstille 

til å være utslippsnøytrale innen 2050 er det på høy tid at også SPU definerer hva 

det grønne skiftet vil ha å si for deres virksomhet.  

EUs taksonomi  

ForUM har merket seg at det har vært noe usikkerhet om hvorvidt EUs taksonomi for 

bærekraftig finans også vil gjelde for fondet. Vi mener det er avgjørende at fondet tar 

innover seg at en slik taksonomi også vil ha stor påvirkning på hvordan fondets 

arbeid med risikohåndtering og ansvarlighet organiseres. Vi håper derfor at 

ekspertgruppen vil gå grundig inn i hvordan fondets eierskapsutøvelse vil påvirkes 

av taksonomien og hvilken rolle fondet som eier spiller i å holde selskaper ansvarlige 

for å møte kravene i taksonomien.  

Vi vil også fremheve viktigheten av å se på alle aspekter ved EUs taksonomi. Den 

begrenser seg ikke kun til klimautslipp, men inkluderer også ansvarlighet med 

hensyn til natur og biomangfold og menneskerettigheter.  

Net-zero eller Paris-alignment?  

Dersom verden skal nå Parisavtalens mål om å begrense den globale 

temperaturøkningen som følge av klimaendringer til 1,5 grader må også næringsliv 

og finansaktører forplikte seg til å nå målene. Vi ser at diskusjonen nå ikke er 

hvorvidt selskaper og finansaktører skal bidra til dette, men heller hvor langt man 

skal strekke seg. Paris-alignment må sees på som et minstekrav for fondet og vi 

håper ekspertgruppen vil diskutere tiltak fondet kan innføre for å raskest mulig nå 

dette. Videre oppfordrer vi til å se til andre investorer, som for eksempel Blackrock, 

og drøfte hva fondet kan gjøre overfor selskaper for å skyve dem i retning av 

nullutslippsmål. 

Ta i bruk alle verktøy 



Omstillingen den globale økonomien nå står overfor vil kreve at fondet tar i bruk alle 

tilgjengelige verktøy. Det finnes allerede noen verktøy knyttet til klimautslipp, i form 

av uttrekkskriterier og forventningsdokumenter. Dette er nyttige verktøy, som fondet 

må videreutvikle. Samtidig er dette verktøy som fondet bruker i etterkant av en 

investering. Skal fondet lykkes med å ha en helhetlig strategi for å møte 

klimaendringene må det også benytte seg av verktøy som kan tas i bruk tidligere i 

virkemiddelkjeden.  

Vi håper ekspertgruppen vil drøfte fondets investeringsprofil, og hvordan den kan bli 

mindre avhengig av utslippsintensive sektorer. Det må også innebære at fondet 

aktivt filtrerer ut selskaper med for høy klimarisiko i forkant av en ny investering.  

Vi ønsker ekspertgruppen lykke til med sitt viktige arbeid, og håper muligheten åpner 

seg for et møte for sivilsamfunn hvor vi kan diskutere tematikken mer i dybden. 

 

Vennlig hilsen 

Kathrine Sund-Henriksen 

Daglig leder ForUM 

 

 

 

 

 


