Til Stortingets finanskomité

Høringsinnspill – Meld. St. 13 (2017‐2018) Statens Pensjonsfond 2018
Regnskogfondet takker for anledningen til å komme med innspill i forbindelse med høringen av Meld. St.
13 (2017‐2018) Statens Pensjonsfond 2018.
Våre kommentarer handler om ansvarlig forvaltning av Oljefondet, med fokus på tropisk avskoging, som
hører innunder arbeidsfeltet klimaendringer.
Norges Bank Investment Management har de siste årene gjort stadige framskritt i sitt arbeid med
ansvarlig forvaltning, spesielt med hensyn til åpenhet. For hver av de tre årsrapportene om ansvarlig
forvaltning som har kommet, har vi fått litt mer informasjon om hvilke prioriteringer NBIM foretar og
hvordan banken arbeider. Nytt i rapporten for 2017 var at det ble gitt informasjon om flere pågående
selskapsdialoger om bærekraft, med navn på selskapene og overordnet tema for dialogen. Dette har
norske organisasjoner etterspurt i mange år og vi ser det som en positiv utvikling. Det gjør det mulig for
sivilsamfunnsorganisasjoner, media og andre å følge med på utviklingen og vurdere om
eierskapsarbeidet er godt nok, samtidig som det blir lettere å bidra med relevant informasjon som NBIM
kan ha nytte av i sine risikoanalyser og eierskapsdialog.
Imidlertid må det sies at det fortsatt er rom for forbedringer. NBIM gir fortsatt ikke en fullstendig
oversikt over innhold og framdrift i eierskapsdialoger. NBIM oppgir heller ikke navn på selskapene som
fondet selger seg ut av på grunn av risiko, kun antall selskaper innenfor hver kategori. Vi mener at det er
rom for større åpenhet om dette uten å avsløre forretningshemmeligheter.
Større åpenhet vil gjøre det mulig for andre investorer å følge Oljefondets vurderinger og eksempel,
enten det gjelder selskapspåvirkning eller risikobasert nedsalg. Dette vil øke presset på selskaper som
NBIM mener ikke opptrer bærekraftig, og dermed øke sjansen for at selskapene bedrer sin praksis. Å
bidra til et mer åpent og ansvarlig næringsliv reduserer risikoen ved investeringene og kan gjøre et
større antall selskaper aktuelle for investering.
Regnskogfondet anbefaler Stortingets finanskomité å:


Etterspørre mer detaljert rapportering fra NBIM om eierskapsdialoger og risikobaserte nedsalg.

