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INVESTERINGSMANDAT STATENS
PENSJONSFOND NORGE (SPN)
Finansdepartementet har plassert Statens pensjonsfond Norge som et
kapitalinnskudd i Folketrygdfondet som skal forvalte dette i henhold til ”Mandat for
forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge” fastsatt av Finansdepartementet
21.12.2010, med senere endringer.
Investeringsmandat Statens pensjonsfond Norge er gitt av styret i
Folketrygdfondet til administrerende direktør, og er sist endret ved styrebeslutning
15.12.2021.
Ordlyden i departementets mandat er gjengitt under i kursiv og med grå
bakgrunn. Ordinær tekst uten grå bakgrunn er nærmere bestemmelser som styret
har gitt til administrerende direktør.
1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER
§ 1-1. Folketr ygdfondets for valtningsoppdr ag
Depar tementet plasser er Statens pensjonsfond Nor ge (SPN) som et kapitalinnskudd i
Folketr ygdfondet i henhold til lov 21. desember 2005 nr . 123 om Statens pensjonsfond § 2
tr edje ledd. Folketr ygdfondet skal for valte innskuddet etter bestemmelsene i dette
mandatet og bestemmelser gitt i medhold av § 3-4 femte ledd, § 8-1 og § 8-2.
§ 1-2. Plasser ing av fondsmidlene
Folketr ygdfondet skal i eget navn vider eplasser e kapitalinnskuddet i en por tefølje av
finansielle instr umenter og kontantinnskudd (invester ingspor teføljen).
Ver dien på kapitalinnskuddet settes lik den r egnskapsmessige ver dien av por teføljen av
finansielle instr umenter og kontantinnskudd. Por teføljens r egnskapsmessige avkastning
fr atr ukket Folketr ygdfondets for valtningskostnader , tillegges SPN.
Folketr ygdfondet skal for eta invester ingsbeslutninger og utøve eier r ettigheter
uavhengig av depar tementet.
§ 1-3. Målsetting for for valtningen
Folketr ygdfondet skal søke å oppnå høyest mulig avkastning etter kostnader over tid
innenfor de r ammer som gjelder for for valtningen. Avkastningen måles i nor ske kr oner .
Folketr ygdfondet skal ha som over or dnet målsetting i sin eier skapsutøvelse å sikr e SPNs
finansielle inter esser .
Folketr ygdfondet skal integr er e ar beidet med en ansvar lig for valtningsvir ksomhet i
for valtningen av SPN, jf. kapittel 2. God avkastning på lang sikt anses å avhenge av en
bær ekr aftig utvikling i økonomisk, miljømessig og samfunnsmessig for stand samt av
velfunger ende, legitime og effektive mar keder .
§ 1-4. Str ategisk plan for Folketr ygdfondets for valtning av SPN
Folketr ygdfondet skal ha en str ategisk plan for hvor dan for valtningsoppdr aget skal
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løses. Planen skal oppdater es r egelmessig og ved vesentlige endr inger i for valtningen.
Styr et skal r egelmessig evaluer e i hvilken utstr ekning målene i den str ategiske planen er
nådd.
§ 1-5. Ekster ne for valter e og tjenesteyter e (utkontr akter ing)
Folketr ygdfondet kan benytte ekster ne for valter e og utkontr akter e oper asjonelle
funksjoner så lenge hensyn til r isikostyr ing og inter nkontr oll er ivar etatt, jf. § 4-11.
Godtgjør ingsstr uktur en i avtaler med ekster ne for valter e skal vær e utfor met slik at den
ivar etar SPNs økonomiske inter esser , her under ta hensyn til tidshor isonten for de
aktuelle invester ingsstr ategiene. De enkelte avtalene med for valter e om
avkastningsavhengige honor ar er skal str uktur er es slik at fondet beholder den
vesentligste delen av positiv differ anseavkastning.
§ 1-6. Folketr ygdfondets r ådgivningsplikt og uttalelsesr ett
Folketr ygdfondet skal gi depar tementet r åd om SPNs invester ingsstr ategi. Råd kan gis
av eget tiltak eller etter anmodning fr a depar tementet.
Folketr ygdfondet skal gi depar tementet r åd om behov for endr inger i mandatet for
for valtningen av SPN. Slike r åd kan gis av eget tiltak eller etter anmodning fr a
depar tementet.
Folketr ygdfondet skal ha anledning til å uttale seg før det for etas vesentlige endr inger i
mandatet for for valtningen av SPN, og skal ha var sel i r imelig tid for å kunne for eta
eventuelle endr inger i por teføljen.
Forvaltningen av SPN skal skje i henhold til Strategisk plan for investeringsvirksomheten,
prinsipper for ansvarlig forvaltningsvirksomhet og prinsipper for risikostyring fastsatt av styret.
Forvaltningen skal være innrettes slik at den, med høy grad av sikkerhet, er innenfor de rammer
som er gitt av Finansdepartementet og i dette mandatet.
Ansvar for forvaltningen kan delegeres i form av delporteføljer. Det skal utarbeides
investeringsmandater for alle delporteføljer. Slike mandater skal, som et minimum, inneholde en
spesifikasjon av investeringsuniverset og aktuelle risikorammer.
2 ANSVARLIG FORVALTNINGSVIRKSOMHET
§ 2-1. Ar beidet med ansvar lig for valtningsvir ksomhet
Folketr ygdfondet skal fastsette et br edt sett av pr insipper for ansvar lig
for valtningsvir ksomhet for invester ingspor teføljen, definer t i kapittel 3.
Ved utfor mingen av pr insippene skal Folketr ygdfondet vektlegge invester ingsstr ategien
for SPN, og at invester ingspor teføljen har en lang tidshor isont.
Pr insippene skal baser es på hensynene til god selskapsstyr ing, miljø og
samfunnsmessige for hold i for valtningen i tr åd med aner kjente pr insipper og
standar der som Norsk anbefaling for eier styr ing og selskapsledelse (NUES), FNs Global
Compact, OECDs r etningslinjer for eier styr ing og selskapsledelse og OECDs
r etningslinjer for fler nasjonale selskaper .
Pr insippene og br uken av vir kemidler for å under støtte disse skal offentliggjør es,
jf. § 6-1 fjer de ledd.
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§ 2-2. Bidr ag til utvikling av gode nasjonale standar der
Folketr ygdfondet skal aktivt bidr a til utviklingen av gode nasjonale standar der innen
ansvar lig for valtning.
Folketrygdfondet skal gjennom eier- og kreditoroppfølging sikre SPNs økonomiske interesser .
Forvaltningen av SPN skal skje i henhold til de prinsipper for ansvarlig forvaltningsvirksomhet
styret har fastsatt.
Videre skal Folketrygdfondets prinsipper for ansvarlig forvaltningsvirksomhet integreres i
utøvelsen av mandatet. Slik integrering skal ta hensyn til SPNs investeringsstrategier og rollen
som langsiktig finansiell forvalter.
3 FORVALTNINGEN AV INVESTERINGSPORTEFØLJEN
§ 3-1. Str ategisk r efer anseindeks
Den str ategiske r efer anseindeksen består av to aktivaklasseindekser ; én aksjeindeks og
én obligasjonsindeks. Aksjeindeksen utgjør 60 pst. av SPNs str ategiske r efer anseindeks.
Obligasjonsindeksen utgjør 40 pst. av SPNs str ategiske r efer anseindeks.
Hver aktivaklasseindeks består av to str ategiske r egionindekser : Nor ge og Nor den
utenom Nor ge og I sland (Danmar k, Finland og Sver ige). De to r egionindeksene i de to
aktivaklassene utgjør til sammen fir e delindekser .
Ver dipapir er som er utelukket i henhold til r etningslinjer for obser vasjon og utelukkelse
fr a Statens pensjonsfond utland, skal ikke inngå i str ategisk r efer anseindeks, jf. § 3-6
åttende ledd og § 7-3. Depar tementet fastsetter datoer for utelukkelse og gjeninkluder ing
av slike ver dipapir er i r efer anseindeksen for SPN.
Når et selskaps aksjer utelukkes fr a aksjeindeksen, skal de øvr ige selskapene i samme
r egionindeks vektes opp. Når obligasjoner utelukkes fr a obligasjonsindeksen, skal øvr ige
obligasjoner i samme r egionindeks vektes opp.
§ 3-2. Str ategisk obligasjonsindeks
Den str ategiske obligasjonsindeksen har følgende sammensetning:
85 pst. består av de finansielle instr umentene som inngår i Bloomber g Bar clays
Global Aggr egate Bond I ndex med nor sk utsteder . Denne delen av str ategisk
obligasjonsindeks kan bestå av lån utstedt i nor ske kr oner , eur o, br itiske pund,
amer ikanske dollar , svenske kr oner og danske kr oner .
15 pst. består av Bloomber g Bar clays Global Aggr egate Bond I ndex med dansk, finsk
eller svensk utsteder . Denne delen av r efer anseindeksen kan bestå av lån utstedt i
eur o, br itiske pund, amer ikanske dollar , svenske kr oner og danske kr oner .
Den str ategiske obligasjonsindeksen nevnt i bokstav a skal bestå av én pr ivat del og
én statsdel. Den pr ivate delen skal ha en indeksvekt på 70 pst. og bestå av Bloomber g
Bar clays Global Aggr egate Bond I ndex med annen utsteder enn nor sk stat, målt ved
hver t månedsskifte. Statsdelen skal ha en vekt på 30 pst. og bestå av delsegmentet
Tr easur y av Bloomber g Bar clays Global Aggr egate Bond Index med nor sk stat som
utsteder , målt ved hver t månedsskifte.
Den str ategiske obligasjonsindeksen nevnt i bokstav a skal kur ssikr es mot nor ske
kr oner . Den str ategiske obligasjonsindeksen nevnt i bokstav b skal ikke kur ssikr es
mot nor ske kr oner .
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Sammensetningen av str ategisk obligasjonsindeks endr es i henhold til endr ingene i
sammensetningen som indekslever andør en gjennomfør er .
§ 3-3. Str ategisk aksjeindeks
Den str ategiske aksjeindeksen har følgende sammensetning:
85 pst. består av Oslo Bør s H ovedindeks (OSEBX).
15 pst. består av VINX Benchmar k (CMVI NXBXINN) utbyttejuster t for investor med
nor sk skatteposisjon.
Selskaper som er bør snoter t på I sland og i Nor ge inngår ikke i indeksgr unnlaget for
den str ategiske aksjeindeksen nevnt i bokstav b. Aksjer Folketr ygdfondet ikke kan
plasser e i, jf. § 3-5 før ste ledd bokstav b, inngår ikke i indeksgr unnlaget som nevnt i
bokstav b. Selskaps- og r egionfor delingen innenfor Nor den (utenom Nor ge og
I sland) fastsettes på gr unnlag av indekslever andør ens r egelver k for aksjeindeksen
VI NX Benchmar k. Denne delen av str ategisk aksjeindeks skal ikke kur ssikr es mot
nor ske kr oner .
§ 3-4. Faktisk r efer anseindeks
Faktisk r efer anseindeks tar utgangspunkt i str ategisk r efer anseindeks, og består av de
samme delindeksene som inngår i str ategisk r efer anseindeks, jf. § 3-1 til § 3-3.
Spesifiser ing av land og selskaper i delindeksene til faktisk aksjeindeks følger av
indekslever andør ens indeks r egler .
Sammensetningen av delindeksene til faktisk obligasjonsindeks endr es i henhold til
endr ingene i sammensetningen som indekslever andør en gjennomfør er .
Den r elative andelen av hver delindeks i den faktiske r efer anseindeksen juster es daglig
på gr unnlag av totalavkastningen til de ver dipapir ene som inngår i indeksene.
Depar tementet fastsetter nær mer e bestemmelser om r ebalanser ing av faktisk
r efer anseindeks.
§ 3-5. Tillatte instr umenter
1) Folketr ygdfondet kan plasser e por teføljen i finansielle instr umenter og kontantinnskudd
som er godkjent i henhold til § 4-10, men begr enset til:
a) aksjer og ver dipapir er som kan sidestilles med noter te aksjer , samt depotbevis for
slike aksjer som er noter t på r eguler t mar kedsplass i Nor ge.
b) aksjer og ver dipapir er som kan sidestilles med noter te aksjer , samt depotbevis for
slike aksjer som er noter t på r eguler t mar kedsplass i Danmar k, Finland eller
Sver ige og hvor utsteder i henhold til dir ektiv 2004/ 109/ EC (Tr anspar ency
Dir ective) har sin hjemstat i enten Nor ge, Sver ige, Danmar k eller Finland.
c) ver dipapir er som nevnt i bokstav a og b i unoter te selskaper hvor styr et har uttr ykt
en intensjon om å søke om noter ing på r eguler t mar kedsplass i Nor ge, Danmar k,
Finland eller Sver ige.
d) omsettelige obligasjoner og andr e omsettelige gjeldsinstr umenter , samt depotbevis
for slike obligasjoner , utstedt av nor ske, finske, svenske eller danske utsteder e eller
av utsteder e med noter t egenkapital som faller inn under bestemmelsene i bokstav
a) eller b).
e) pengemar kedsinstr umenter .
f) finansielle der ivater , fondsandeler og valutainstr umenter som henger natur lig
sammen med aksjer , obligasjoner og valuta.
Fastsatt av styret 15.12.21
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2) Der som Folketr ygdfondet blir eier av finansielle instr umenter som ikke er omfattet av
før ste ledd, skal Folketr ygdfondet selge slike finansielle instr umenter omgående.

Relatert til § 3-5 har styret i Folketrygdfondet fastsatt følgende:
1) Finansielle instr umenter som ikke er omfattet av mandatet § 3-5 før ste ledd kan mottas
som sikker het.
2) Med omgående salg for stås at salg skal gjennomfør es r askt, men at det skal tas hensyn
til likviditeten for de aktuelle ver dipapir ene.

§ 3-6. Rammer for for valtningen
Folketr ygdfondet skal legge opp for valtningen med sikte på at det annualiser te
standar davviket til differ anseavkastningen mellom faktisk por tefølje og faktisk
r efer anseindeks på ex ante basis (for ventet r elativ volatilitet) ikke over stiger 3
pr osentpoeng. Folketr ygdfondet fastsetter en metode for ber egning av for ventet r elativ
volatilitet som må godkjennes av depar tementet.
Det skal ikke tas valutaposisjoner i den aktive for valtningen av fondet.
For alle obligasjonsinvester inger skal det for eligge en kr edittvur der ing.
Folketr ygdfondet skal for eta en inter n kr edittvur der ing når ekster n kr edittvur der ing
ikke for eligger . Alle inter ne kr edittvur der inger skal dokumenter es. Folketr ygdfondet
skal legge opp for valtningen med sikte på at høyr isiko obligasjoner (kr edittvur der ing
laver e enn «investment gr ade») under nor male mar kedsfor hold ikke utgjør mer enn 25
pr osent av mar kedsver dien av den pr ivate delen av obligasjonspor teføljen.
Nettoeksponer ing mot aksjer i por teføljen skal ligge i inter vallet 50–70 pst.
Nettoeksponer ing skal ber egnes i for hold til netto mar kedsver di av fondsmidlene (NAV).
Styr et skal fastsette suppler ende r isikor ammer for for valtningen for å fange opp r isiko
som er far ingsmessig ikke fanges godt opp av for ventet r elativ volatilitet, jf. før ste ledd
ovenfor , her under :
Rammer for minste sammenfall mellom por teføljen og faktisk r efer anseindeks.
Rammer for kr edittr isiko, både på enkeltutsteder nivå og på por teføljenivå.
Rammer for likviditetsr isiko.
Rammer for motpar tseksponer ing. Rammene skal inkluder e gr enser for minimum
kr edittvur der ing til motpar ter for usikr ede innskudd, ikke-bør snoter te
der ivathandler og andr e typer kontr akter som påfør er Folketr ygdfondet
motpar tsr isiko.
Rammer for belåning, her under r ammer for br uttoeksponer ing mot ulike
aktivaklasser . Belåning kan benyttes med sikte på gjennomfør ing av
for valter oppdr aget på en effektiv måte, men ikke med sikte på å øke SPNs
økonomiske eksponer ing mot r isikable aktiva.
Rammer for r einvester ing av mottatt kontantsikker het. Reinvester ing skal ikke
gjør es med sikte på å øke SPNs økonomiske eksponer ing mot r isikable aktiva.
En r amme for stor e for ventede negative avvik mellom avkastningen av
invester ingspor teføljen og den faktiske r efer anseindeksen (for ventet
ekstr emavviksr isiko).
Rammene nevnt i femte ledd skal legges fr am for depar tementet minst fir e uker før
planlagt ikr afttr edelse. Sener e utvidelser av r ammene skal legges fr am for
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depar tementet minst fir e uker før planlagt ikr afttr edelse, med mindr e sær lige for hold
tilsier kor ter e fr ist.
Folketr ygdfondet kan eie andeler for inntil 15 pr osent av aksjekapital eller
egenkapitalbevis i ett enkelt selskap i Nor ge. Folketr ygdfondet kan eie andeler for inntil
5 pr osent av aksjekapital eller egenkapitalbevis i ett enkelt selskap i Danmar k, Finland
og Sver ige. Et selskaps eie av egne andeler skal ikke tas med ved ber egning etter denne
bestemmelsen.
Fondsmidlene skal ikke plasser es i ver dipapir er som er utelukket i henhold til
r etningslinjer for obser vasjon og utelukkelse fr a Statens pensjonsfond utland.
Folketr ygdfondet skal ha r etningslinjer for utelukkelse og gjeninkluder ing av slike
ver dipapir er i fondets invester ingsuniver s, jf. § 3-1 tr edje ledd og § 7-3.
Relatert til § 3-6 har styret i Folketrygdfondet fastsatt følgende:
Nettoeksponer ing inkluder er kontantposisjoner som tilhør er aksjepor teføljen og den fulle
eksponer ingsver dien (både positiv og negativ mar kedseksponer ing) for der ivater knyttet
til aksjer .
Følgende gr enser gjelder for br uttoeksponer ing:
i.
Aksjer 50-70 pr osent
ii.
Obligasjonspor teføljen 30-50 pr osent
I begr epet br utto eksponer ing r egnes der ivater inn med sin fulle eksponer ingsver di
(både positiv og negativ mar kedseksponer ing), og kontantbeholdninger (både positive
og negative) juster es for syntetiske kontantposisjoner som følger der ivater .
Minste sammenfall mellom faktisk por tefølje og r efer anseindeksen skal vær e 60 pr osent
for aksjepor teføljen.
Minste sammenfall mellom faktisk por tefølje og r efer anseindeksen skal vær e 99 pr osent
for valutaeksponer ing.a) For en enkelt utsteder med r ating laver e enn BBB- skal
maksimal eksponer ing r egnet som nettover di av obligasjonspor teføljen (NAV) begr enses
til:
i.
4,3 pr osent for kommuner og selskaper med tilknytning til nasjonalstat
(Agency)
ii.
2,0 pr osent for selskaper innenfor kr aftbr ansjen
iii.
1,4 pr osent for selskaper innenfor finanssektor en
iv.
1,2 pr osent for andr e selskaper
b) I tilfeller hvor et selskap som inngår i indeksen nedgr ader es til laver e enn BBB-, skal
likevel maksimal eksponer ing vær e lik indeksvekt fr em til selskap går ut av indeks.
Når nettoeksponer ing mot aksjepor teføljen er mindr e enn 58 pr osent skal minimum 10
pr osent av por teføljens NAV holdes i likvide instr umenter . Likvide instr umenter
definer es som obligasjoner med ekster n r ating på AAA fr a minst ett av de tr e
kr edittbyr åene Standar d and Poor s, Moody’s og Fitch. I for hold til denne bestemmelsen
skal obligasjoner som ikke er utstedt av nasjonalstat telle med vekt på 90 pr osent av
mar kedsver di. Netto kontanter i r entepor teføljen inkluder es som likvide instr umenter .
Denne bestemmelsen kommer ikke til anvendelse i situasjoner hvor en r ebalanser ing
pågår og i de før ste 6 måneder etter at en r ebalanser ing er sluttfør t.
Motpar ter for usikr ede innskudd, ikke-bør snoter te der ivathandler (OTC) og andr e typer
tr ansaksjoner som medfør er motpar tsr isiko skal ha en r ating på minimum
BBB+/ Baa1/ BBB+ fr a S&P, M oody’s eller Fitch. Nor ske motpar ter som ikke er
kr edittvur der t fr a noen av de tr e byr åene kan benyttes som motpar t for usikr ede
innskudd og for andr e typer for r etninger som medfør er motpar tsr isiko, men ikke for
ikke-bør snoter te der ivathandler , for utsatt en r ating på minst BBB+/ Baa1/ BBB+ fr a
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Folketr ygdfondets eget system for kr edittvur der ing. Administr er ende dir ektør kan fatte
beslutning om unntak fr a minimumskr avene i for hold til en sentr al motpar t. Styr et skal
infor mer es om slik beslutning.
Fr emtidig potensiell motpar tseksponer ing skal ikke over stige det stør ste av 0,5 pr osent
av NAV for SPN og 1 milliar d kr oner for noen av motpar tene. For motpar ter med r ating
lik BBB+/ Baa1/ BBB+ skal fr emtidig potensiell motpar tseksponer ing ikke over stige 0,2
pr osent av NAV for SPN for noen av motpar tene. Administr er ende dir ektør kan fatte
beslutning om unntak fr a r ammen i for hold til en sentr al motpar t. Styr et skal infor mer es
om slik beslutning.
Minimum 3,5 pr osent av por teføljens NAV skal holdes i statspapir er .
Belåning av por teføljen er ikke tillatt utover aktiviteter for å minimer e
tr ansaksjonskostnader eller det som er en del av nor male aktiviteter for å gjennomfør e
for valter oppdr aget på en effektiv måte, og skal ikke utgjør e mer enn 5 pr osent av netto
mar kedsver di av fondets kapital.
Belåning av por teføljen i situasjoner hvor en r ebalanser ing pågår og i de før ste 6
måneder etter at en r ebalanser ing er sluttfør t skal ikke utgjør e mer enn 8 pr osent av
netto mar kedsver di av fondets kapital.
Utlån av ver dipapir er er tillatt, for utsatt at Folketr ygdfondet mottar tilstr ekkelig
sikker het for slikt utlån. Utlånte ver dipapir er skal ikke utgjør e mer enn 20 pr osent av
NAV for aksje- og obligasjonspor teføljen hver for seg.
Mottatt kontantsikker het skal r einvester es i kor tsiktige instr umenter . Reinvester ing skal
ikke gjør es med sikte på å øke SPNs økonomiske eksponer ing mot r isikable aktiva.
Salg av ver dipapir er Folketr ygdfondet ikke eier (shor tsalg) er ikke tillatt.
Ver dipapir er som er utelukket i henhold til r etningslinjer for obser vasjon og utelukkelse,
fr a Statens pensjonsfond utland, skal selges innen to måneder fr a det tidspunkt
Folketr ygdfondet mottar melding om utelukkelse. Ved melding om utelukkelse eller
gjeninkluder ing skal r efer anseindeksen tilpasses fr a den dato som depar tementet
fastsetter .
For valtningen skal legges opp med sikte på at annualiser t for ventet betinget tap målt på
97,5 pr osent-nivå for den r elative avkastningen mellom por teføljen og r efer anseindeksen
ikke over stiger 9 pr osentpoeng.
Metoden og ber egningen av betinget for ventet tap skal pr esenter es for styr et i
Folketr ygdfondet.
I situasjoner med ekstr eme mar kedsbevegelser eller andr e for hold som kan før e til br udd
på r ammen for betinget for ventet r elativt tap, skal administr er ende dir ektør infor mer e
styr et umiddelbar t og anbefale tiltak som styr et skal behandle.
Br utto belåning skal ikke over stige 20 pr osent av NAV for SPN.
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4 VERDIVURDERING, AVKASTNINGSMÅLING OG STYRING, MÅLING OG KONTROLL AV
RISIKO
§ 4-1. I nnledende bestemmelser
Folketr ygdfondet skal fastsette pr insipper for ver divur der ing, avkastningsmåling og
styr ing, måling og kontr oll av r isiko som minst oppfyller inter nasjonalt aner kjente
standar der og metoder . Folketr ygdfondet skal r egelmessig evaluer e sitt ar beid og sin
kompetanse knyttet til Folketr ygdfondets r isikostyr ing og inter nkontr oll.
Folketr ygdfondet skal ha r utiner for r appor ter ing av r isiko og eksponer inger på de
omr åder som dekkes av dette kapitlet. Målemetodene skal utfylle hver andr e.
§ 4-2. Ver divur der ing og avkastningsmåling
Avkastningen i aksje- og obligasjonspor teføljen skal måles i kr oner .
Avkastningsber egningene skal utar beides i samsvar med metodikken i Global I nvestment
Per for mance Standar ds (GIPS).
Folketr ygdfondet skal fastsette pr insipper for pr ising og avkastningsmåling av de
finansielle instr umentene som inngår i den faktiske por teføljen.
Metoden for å fastsette ver dien av finansielle instr umenter skal vær e etter pr øvbar og
med r imelig sikker het r epr esenter e den vir kelige ver dien av fondsmidlene på
måletidspunktet.
§ 4-3. Måling og styr ing av mar kedsr isiko
Folketr ygdfondet skal fastsette pr insipper for måling og styr ing av mar kedsr isiko i
for valtningen, her under r elevante kilder til systematisk r isiko, jf. § 3-6. Målingene skal
søke å fange opp all r elevant mar kedsr isiko knyttet til de finansielle instr umentene som
br ukes i for valtningen. Risikoen skal anslås ved hjelp av fler e for skjellige metoder . Det
skal gjennomfør es str esstester , blant annet baser t på histor iske hendelser og scenar ier for
fr amtidig utvikling i systematiske r isikofaktor er .
Analyser av ekstr emhendelsesr isiko skal vær e en integr er t del av r isikostyr ingen av SPN.
§ 4-4. M åling og styr ing av kr edittr isiko
Folketr ygdfondet skal fastsette pr insipper for måling og styr ing av kr edittr isikoen, jf. §
3-6. M ålingene av kr edittr isiko skal søke å fange opp all r elevant kr edittr isiko knyttet til
de finansielle instr umentene som br ukes i for valtningen.
§ 4-5. Måling og styr ing av motpar tseksponer ing
Folketr ygdfondet skal fastsette pr insipper for måling og styr ing av motpar tseksponer ing,
jf. § 3-6.
Folketr ygdfondet skal ha betr yggende r utiner og systemer for utvelgelse og evaluer ing av
motpar ter . Folketr ygdfondet skal fastsette maksimumsr ammer for eksponer ing,
minstekr av til kr edittvur der ing og standar der for sikker hetsstillelse, håndter ing av
sikker heter og or dninger for motr egning. Samlet motpar tseksponer ing skal ber egnes i
henhold til inter nasjonalt aner kjente metoder .
§ 4-6. M åling og styr ing av belåning
Folketr ygdfondet skal fastsette pr insipper for måling og styr ing av belåning i
por teføljen, jf. § 3-6. Pr insippene skal omfatte implisitt belåning som oppnås gjennom
der ivater og reinvester ing av kontantsikker het som blir stilt ved ver dipapir utlån eller
gjenkjøpsavtaler
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§ 4-7. I nnlån og utlån av ver dipapir er og salg av ver dipapir er Folketr ygdfondet ikke eier
Folketr ygdfondet skal fastsette r etningslinjer for innlån og utlån av ver dipapir er og for
salg av ver dipapir er Folketr ygdfondet ikke eier (shor t-salg).
Salg av ver dipapir er Folketr ygdfondet ikke eier kan bar e for etas der som
Folketr ygdfondet har tilgang til ver dipapir ene gjennom en etabler t låneor dning.
§ 4-8. Reinvester ing av mottatt kontantsikker het
Folketr ygdfondet skal fastsette r etningslinjer for r einvester ing av mottatt
kontantsikker het, jf. § 3-6.
§ 4-9. M åling og styr ing av oper asjonell r isiko
Folketr ygdfondet skal nær mer e definer e og avgr ense innholdet i begr epet oper asjonell
r isiko.
Oper asjonelle r isikofaktor er skal identifiser es, vur der es etter sannsynlighet og
konsekvens, over våkes og håndter es.
§ 4-10. Nye instr umenter
Før fondsmidlene invester es skal Folketr ygdfondet godkjenne alle finansielle
instr umenter og nye motpar ter som benyttes i for valtningen.
Folketr ygdfondets godkjenning skal avhenge av at instr umentet bidr ar til en effektiv
gjennomfør ing av for valtningsoppdr aget og at Folketr ygdfondet kan sikr e en helhetlig
styr ing, kontr oll og oppfølging av all r elevant invester ingsr isiko og oper asj onell r isiko.
Godkjenningen skal dokumenter es.
§ 4-11. Folketr ygdfondets inter nkontr oll
For skr ift 22. september 2008 nr . 1080 om r isikostyr ing og inter nkontr oll gjelder så langt
den passer .
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5 RAMMER FOR FORVALTNINGSKOSTNADER OG FOR EN GODTGJØRELSESORDNING

§ 5-1. Ramme for for valtningskostnader
Folketr ygdfondet skal innen 1. desember hver t år sende depar tementet et begr unnet
for slag til r amme for for valtningskostnader knyttet til for valtningen av SPN baser t på
over slag over neste år s for valtningskostnader .
Depar tementet fastsetter r ammen for for valtningskostnadene som et kr onebeløp.
Totale faktiske for valtningskostnader samt midler til å dekke utbyttekr av knyttet til
den innskutte ansvar lige kapitalen i Folketr ygdfondet kan tr ekkes dir ekte fr a SPNs
br utto avkastning, jf. § 1-2 annet ledd.
§ 5-2. Retningslinjer og r ammer for en godtgjør elsesor dning
Styr et skal fastsette r etningslinjer og r ammer for en godtgjør elsesor dning.
Godtgjør elsesor dningen skal inneholde sær skilte bestemmelser for ledende ansatte, for
andr e ansatte og tillitsvalgte med ar beidsoppgaver av vesentlig betydning for
for etakets r isikoeksponer ing og for andr e ansatte og tillitsvalgte med tilsvar ende
godtgjør else, samt for andr e ansatte og tillitsvalgte med kontr olloppgaver .
Godtgjør elsesor dningen skal bidr a til å fr emme og gi insentiver til god styr ing av og
kontr oll med r isikoen for for valtningen, motvir ke for høy r isikotaking, og bidr a til å
unngå inter essekonflikter .
For skr ift 21. desember 2011 nr . 1467 til ver dipapir fondloven gjelder med nødvendige
tilpasninger .

Fastsatt av styret 15.12.21
10

INVESTERINGSMANDAT STATENS PENSJONSFOND NORGE (SPN)

6 OFFENTLIG RAPPORTERING
§ 6-1. For mål
Det skal vær e stør st mulig åpenhet om for valtningen innenfor de r ammer som settes av
en for svar lig gjennomfør ing av for valtningsoppdr aget.
Den offentlige r appor ter ingen skal gi en r ettvisende og utfyllende over sikt over hvor dan
Folketr ygdfondet løser for valtningsoppdr aget, her under de valg og pr ior iter inger
Folketr ygdfondet gjør , r esultater som oppnås og hvor dan r ammene gitt i dette
mandatet utnyttes.
§ 6-2. Rappor ter ingskr av
Folketr ygdfondet skal r egelmessig og minst hver t tr edje år r appor ter e om valg av
invester ingsstr ategier for henholdsvis aksje- og obligasjonsfor valtningen fastsatt av
styr et (str ategir appor ter ing), jf. § 1-4. Det skal r edegjør es sær skilt for :
Over or dnede pr insipper for valg av str ategier , avkastnings- og r isikoegenskaper
ved str ategiene og hvor dan str ategiene tar sikte på å utnytte fondets sær tr ekk og
Folketr ygdfondets for tr inn i kapitalfor valtningen.
Ulike invester ingsstr ategier innenfor henholdsvis aksje- og obligasjonsfor valtningen
som kan påvir ke mar kedsr isiko og ekstr emavviksr isiko i invester ingspor teføljen
samlet sett og for aksje- og obligasjonspor teføljene separ at.
Rammever k for styr ing og kontr oll av r isiko.
Or ganiser ingen av kapitalfor valtningen, her under br uk ekster ne for valter e.
Folketr ygdfondet skal halvår lig r appor ter e om og r edegjør e sær skilt for
(halvår sr appor ter ing):
Ver diutvikling, r esultater og r isiko i invester ingspor teføljen samlet, i aksje- og
obligasjonspor teføljen separ at og i tilhør ende r efer anseindekser .
Sammensetningen av differ anseavkastningen for invester ingspor teføljen og
innenfor henholdsvis aksje- og obligasjonspor teføljen.
Utnyttelsen av r ammene gitt i dette mandatet.
Halvår sr appor ter ingen skal vider e inneholde utdr ag av de deler av Folketr ygdfondets
r egnskap som vedr ør er for valtningen av invester ingspor teføljen, fastsatt i henhold til de til
enhver tid gjeldende r egnskapsr egler for Folketr ygdfondet.
I tillegg til kr av i § 6-2 annet ledd skal Folketr ygdfondet år lig r appor ter e om og
r edegjør e sær skilt for følgende (år sr appor ter ing):
Resultater av ulike invester ingsstr ategier innenfor henholdsvis aksje- og
obligasjonsfor valtningen, her under andel av differ anseavkastningen og utnyttelsen
av r ammen for for ventet r elativ volatilitet, ekstr emavviksr isiko og
for valtningskostnader . M ed ulike invester ingsstr ategier menes
invester ingsstr ategier som vektlegges i utnyttelsen av enkeltr ammer , bl.a. r ammen
for for ventet r elativ volatilitet, ekstr emavviksr isiko og for valtningskostnader .
Styr ets vur der inger av r esultatene.
For holdet mellom avkastning og r isiko i invester ingspor teføljen samlet, i aksje- og
obligasjonspor teføljen separ at og i tilhør ende r efer anseindekser . Folketr ygdfondet
skal benytte fler e metoder og måltall for å r appor ter e r isikojuster t avkastning.
I nntekter fr a ver dipapir utlån, inter ne og ekster ne for valtningskostnader og anslag
på tr ansaksjonskostnader for invester ingspor teføljen og for henholdsvis aksje- og
obligasjonspor teføljen uttr ykt som andel av for valtet kapital.
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Ar beidet med ansvar lig for valtning, jf. kapittel 2, her under br uken av vir kemidler
og vir kningen av eier skapsar beidet, samt hvor dan pr insippene for ansvar lig
for valtning er integr er t i for valtningen.
I for bindelse med kvar tals- og år sr appor ter ingen skal Folketr ygdfondet gi en over sikt
over utelukkelser og gjeninkluder inger , jf. § 3-1 tr edje ledd og § 3-6 åttende ledd.
Halvår sr appor ter ingen skal offentliggjør es senest to måneder etter utløpet av halvår et.
År sr appor ter ingen skal offentliggjør es senest tr e måneder etter år ets slutt.
Hovedinnholdet i år sr appor ter ingen skal gjør es tilgjengelig i tr ykt for m. Øvr ig
r appor ter ing kan skje i kun elektr onisk for m.
§ 6-3. Offentliggjør ing av ber egningsmetoder og data
Data og metoder som benyttes i den offentlige r appor ter ingen skal så langt som mulig,
innenfor de r ammer som settes av en for svar lig gjennomfør ing av
for valtningsoppdr aget, beskr ives og offentliggjør es i datalesbar for m.
Der som ber egningsmetodene som ligger til gr unn for r appor ter ing av avkastning og
r isiko er endr et siden siste r appor ter ing, skal det r edegjør es for hvor for metodene er
endr et og det skal gis opplysninger om eventuelle effekter av dette. Det skal vider e gis
pr ofor matall i henhold til tidliger e ber egningsmetoder i to påfølgende år .
§ 6-4. Offentliggjør ing av styr ets r etningslinjer
Prinsipper, retningslinjer og rammer fastsatt av Folketr ygdfondets styre som følge av dette
mandatet, skal offentliggjøres.
Administrerende direktør plikter å holde styret orientert om forvaltningen av SPN og avgi
kvartalsvise og månedlige rapporter som spesifisert under.
K var t al svi se r ap por t er
Følgende rapportering skal avlegges innen 1 måned og 5 virkedager etter hvert kvartal:
Rappor ter ing som viser avkastning, r isikoutvikling, por teføljeendr inger og utvikling i
r ammeutnyttelse for fondet samlet og for de enkelte delpor teføljer . Den kvar talsvise
r appor ter ingen skal vær e utfyllende.
Regnskapsr appor ter ing.
Rappor ter ing som viser br udd på r ammer fastsatt av Finansdepar tementet, styr et eller
administr er ende dir ektør .
M ån edl i ge r app or t er
Innen den 15. virkedag i påfølgende måned skal det avgis rapportering som viser avkastning,
risikoutvikling og porteføljeendr inger for fondet samlet og for delporteføljer per månedsskifte.
Den månedlige rapporten skal være kortfattet.
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7 FORHOLDET MELLOM DEPARTEMENTET OG FOLKETRYGDFONDET
§ 7-1. Or ienter ingsplikt
Folketr ygdfondet skal over sende depar tementet den str ategiske planen, jf. § 1-3.
Folketr ygdfondet skal or ienter e depar tementet der som SPNs ver dier endr er seg
vesentlig og om andr e vesentlige for hold i for valtningen. Or ienter ing skal skje uten
ugr unnet opphold etter at for holdet som utløser or ienter ingsplikten har oppstått.
Folketr ygdfondet skal gi depar tementet de opplysninger depar tementet ber om,
her under opplysninger til selskap eller per soner som bistår depar tementet i
vur der ingen av Folketr ygdfondets for valtning av invester ingspor teføljen. Data som
ligger til gr unn for den offentlige r appor ter ingen, jf. § 6-2, her under data
Folketr ygdfondet ikke offentliggjør i henhold til § 6-3 før ste ledd, skal systematiser es og
kunne lever es i datalesbar for m.
Folketr ygdfondets avtaler med datalever andør er skal sikr e depar tementet, her under
også selskap eller per soner som bistår depar tementet i vur der ingen av
Folketr ygdfondets for valtning av invester ingspor teføljen, tilgang til data i datalesbar
for m.
§ 7-2. Folketr ygdfondets plikter ved over skr idelse av r ammer for for valtningen
Der som det oppstår situasjoner der r ammene i § 3-6 blir over skr edet, skal
Folketr ygdfondet uten ugr unnet opphold for eta en vur der ing av hvor dan for valtningen
kan br inges innenfor r ammene på en hensiktsmessig og kostnadseffektiv måte.
Depar tementet skal or ienter es ved vesentlige br udd på r ammene nevnt i før ste ledd.
§ 7-3. Depar tementets plikter ved utelukkelse og gjeninkluder ing av selskaper .
Depar tementet skal gi Folketr ygdfondet melding om ver dipapir er som er utelukket eller
gjeninkluder t i henhold til r etningslinjer for obser vasjon og utelukkelse fr a Statens
pensjonsfond utland
§ 7-4. M øter
Det skal avholdes møter mellom depar tementet og Folketr ygdfondet minst hver t
kvar tal. M øtene finner sted etter innkalling fr a depar tementet. Depar tementet
utar beider dagsor den og nær mer e spesifikasjon av hvilke data og opplysninger som
skal over sendes som gr unnlag for depar tementets for ber edelse til møtene, samt for mat
og tidspunkt for over sendelsen.
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8 ADGANG TIL Å FRAVIKE BESTEMMELSENE, OVERGANGSBESTEMMELSER OG
IKRAFTTREDELSE

§ 8-1. Adgang til å fr avike bestemmelsene
Depar tementet kan i sær lige tilfeller tillate Folketr ygdfondet å fr avike bestemmelsene i
dette mandatet.
§ 8-2. Over gangsbestemmelse
Depar tementet kan fastsette sær skilte over gangsbestemmelser .
§ 8-3. I kr afttr edelse
Kapittel 5 og § 8-2 tr er i kr aft str aks. Øvr ige bestemmelser tr er i kr aft 1. januar 2011.
For skr ift 7. november 2007 nr . 1228 om for valtningen av Statens pensjonsfond Nor ge
og r etningslinjer 20. desember 2007 for for valtningen av Statens pensjonsfond Nor ge
med sener e endr inger , oppheves 1. januar 2011. Fr a samme dato opphør er
for valtningsavtale 4. januar 2010 mellom depar tementet og Folketr ygdfondet.

Fastsatt av styret 15.12.21
14

