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ET MER LANGSIKTIG STATENS PENSJONSFOND UTLAND
Statens inntekter fra petroleumsvirksomheten er i dag grunnlaget for all kapital som tilføres Statens
Pensjonsfond Utland (SPU). Med denne posisjonen følger et betydelig ansvar for å trygge våre
pensjoner, men også til å bidra til en bærekraftig utvikling.
SPU skiller seg fra mange andre fond både i størrelse og med sin langsiktige investeringshorisont.
Dagens investeringsstrategi, som begrenser SPUs investeringsunivers til børsnoterte aksjer,
obligasjoner og eiendom, utnytter i for liten grad SPUs særtrekk. Ettersom fondet ikke har løpende
likviditetsbehov er det særlig godt egnet til å bære risikoen og høste potensielle gevinster ved
investeringer i lite likvide aktiva som infrastruktur og unoterte aksjer. Dette er også fremhevet av
Norges Bank Investment Management (NBIM) i brev til Finansdepartementet i 2006i og 2010ii, men
regjeringen og stortingsflertallet har så langt valgt å se bort fra disse faglige rådene.
På bakgrunn av dette er SPU unikt posisjonert for å gjøre direkteinvesteringer i infrastruktur, som
kan være fornybar energiproduksjon og -distribusjon, fra et rent finansielt perspektiv og av hensyn
til bærekraftig utvikling. En slik utvidelse av SPUs investeringsunivers vil kunne bidra til å redusere
eksponeringen for klimarelatert risiko, og samtidig kunne bidra til høyere avkastning fra fondet
fordi det kan innebære en bedre utnyttelse av SPUs unike særtrekk som investor. Flere andre store
europeiske pensjonsfond, inkludert det danske pensjonsfondet og nederlandske PGGM, investerer
allerede direkte i infrastruktur for fornybar energi. Gitt SPUs størrelse og langsiktige innretning
er det lite som tilsier at investeringsmulighetene for fondet burde være mer begrenset enn for
sammenlignbare fond.
Det internasjonale energibyrået (IEA) viser til at det er avgjørende at institusjonelle investorer i
høyere grad investerer direkte i fornybar energiproduksjon for å sikre langsiktig kapitaltilførsel og
møte det internasjonale klimamålet om å begrense global oppvarming til 2 grader Celsiusiii. Climate
Policy Institute anslår at 25% av egenkapitalbehovet og 50% av gjeldsbehovet til infrastruktur
for fornybar energi kan dekkes av institusjonelle investorer globalt settiv. Statlige og multilaterale
finansieringskilder har også en rolle å spille her. SPU har en unik posisjon til å være et forbilde i dette
arbeidet.
Med dette som bakgrunn mener vi at SPU bør få definert direkteinvesteringer i
infrastruktur, tilknyttet også fornybar energiproduksjon og -distribusjon som del av sitt
investeringsunivers. Slike investeringer må skje i samsvar med internasjonal normer
for ansvarlige investeringer. For å sikre at en slik utvidelse av SPUs investeringsunivers
blir gjennomført i tråd med målsetningene til SPU, anbefaler undertegnede
organisasjoner at det foretas en utredning for å vurdere hvordan dette kan tas inn i
forvaltningen av fondet.
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