Høring i Stortingets finanskomité 17. april 2012 om Statens pensjonsfond.
Folketrygdfondets innlegg

Styreleder Erik Keiserud
Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge og er dermed en stor aktør her hjemme:


Aksjeporteføljen utgjør vel 9 prosent av markedsverdien til Oslo Børs hovedindeks*)



Obligasjonsporteføljen utgjør om lag 6 prosent av verdien av sin referanseindeks

God forvaltning av fellesskapets midler har i tillegg til å gi bra avkastning til eieren, bidratt til å styrke
verdiskapningen i norske bedrifter og banker gjennom
 langsiktig tilgang på kapital (egenkapital og fremmedkapital)
 motsyklisk investeringsvirksomhet som virker stabiliserende på markedene
 aktiv eierskapsutøvelse som vi mener virker disiplinerende på selskapenes drift

Godt rammeverk
Endringene i rammeverket de senere årene har gitt en klar målsetning, fornuftig arbeidsdeling og
tydelig fordeling av roller og ansvar i forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge.
I tillegg er det viktig at planen er godt forankret. Det er kun når eier og allmenhet forstår og føler
eierskap til hovedprinsippene for forvaltningen, at vi klarer å holde fast ved vår langsiktige rolle i det
norske og det nordiske markedet.
Trass i markedsuro de siste årene har forvaltningen fungert etter planen, og Folketrygdfondet har
over flere år levert høyere avkastning enn referanseindeksen. Samtidig er forvaltningen gjennomført
med lave kostnader.
(Jf sammenligningen fra CEM Benchmarking, gjengitt på Finansdepartementets hjemmeside.)

Åpenhet og forutsigbarhet
Åpenhet og forutsigbarhet er sentralt for Folketrygdfondet som stor investor i det norske markedet.
Våre styringsprinsipper er lagt ut på Folketrygdfondet hjemmeside. Det samme gjelder den
strategiske planen som legges til grunn for investeringsvirksomheten. Viktig i denne sammenheng er
også at vi er åpne og forutsigbare med hensyn til vår eierskapsutøvelse.

Rammeverket

Mandatet for forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge fastsetter krav om motsyklisk rebalansering:
Folketrygdfondet kjøper når andre selger, og motsatt.
Illustrasjon hentet fra Folketrygdfondets årsrapport for 2011.

*) Regnet som andel av den samlede hovedindeksen på Oslo Børs utgjør den norske
aksjeporteføljen i Statens pensjonsfond Norge ca 4,5 prosent. Ved å justere for fri flyt, det vil si
holde utenfor de eierandelene som ikke er i alminnelig omsetning (som statens direkte
eierandeler), får vi imidlertid et riktigere bilde av porteføljens relative størrelse og betydning på
Oslo Børs. Regnet på denne måten utgjør Folketrygdfondets eierandel på Oslo Børs 9 prosent.

