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Forum for utvikling og miljø (ForUM), et nettverk av mer enn 50 norske 

sivilsamfunnsorganisasjoner, takker for muligheten til å delta på om Meld.St. 32 (2019-2020) 

om Statens Pensjonsfond Utland (SPU).  

 
Aktivt eierskap og risikohåndtering 

ForUM vil rose Norges Bank og NBIM for at det aktive eierskapet stadig utvikles, og at fondet 

har dialog og kontakt med et stort antall selskaper. Samtidig noterer vi oss at tallene i både 

Stortingsmeldingen og NBIMs årlige ansvarlighetsrapport viser at fondets størrelse gjør det 

umulig å følge opp alle selskaper tett nok til å gjøre fullstendige risikovurderinger. Det store 

flertallet av selskaper vi har investert i har fondet kun begrenset kontakt med.  

 

Fondets mandat uttrykker tydelig at langsiktig økonomisk avkastning avhenger av ansvarlig 

selskapsdrift, men det er vanskelig å vurdere risikoen for at selskapene driver uansvarlig uten 

dialog og kontakt. Med dette i bakhodet bør alle tiltak som kan redusere risiko ønskes 

velkommen. Vi ser derfor frem til behandlingen av neste års stortingsmelding, der 

departementet vil legge frem sine vurderinger av etikkutvalgets rapport og hvor Stortinget har 

mulighet til å innføre forhåndsfiltrering som et verktøy for å styrke risikohåndteringen i fondet.  
 

Manglende åpenhet rundt eierskapsutøvelsen 

NBIMs ansvarlighetsrapport viser at mange selskaper fortsatt viser skuffende svak 

rapportering knyttet til forventningsdokumentene. Det er derfor skuffende at man i 

stortingsmeldinger nøyer seg med å kommentere at man over tid ser en viss forbedring på 

rapporteringen. Fortsatt er det hundrevis av selskaper man har kontaktet som scorer «svært 

dårlig» på temaer som klimaendringer, menneskerettigheter og barns rettigheter. Det er 

nærliggende å tro at en del selskaper er gjengangere, men på grunn av manglende åpenhet 

vet ikke vi som eiere hvilke selskaper det er snakk om eller hvordan forvalterne håndterer 

manglende oppfyllelse av forventningene. Stortinget har mulighet til å instruere Norges Bank, 

og NBIM som forvalter, til å utvise mer åpenhet om hvilke selskaper de har hatt dialog med og 

hvordan selskapene følges opp. 
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