Sentralbanklovutvalgets rapport
Vurdering av styringsmodeller for forvaltn. av SPU
Espen Henriksen

Tirsdag 22. august 2017

Vurdere styringsmodeller for forvaltningen
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grunnlaget for størst mulig velferd
Størst mulig finansiell verdiskaping
Demokratisk legitimitet og forankring, herunder:
utgiftskontroll: tidskonsistent bruk over statsbudsjettet
finansielle, og ikke politiske, målsetninger for
forvaltningen av fondet

Den norske modellen for kapitalforvaltning
En fantastisk suksess og et fremragende eksempel på
anvendelse av finans i praksis
Skille mellom finans og forsøk på næringsvirksomhet
Finans dreier seg grunnleggende sett om hvordan risiko
kan fordeles på en måte som alle berørte parter tjener på
ex ante og hvordan risiko prises i konkurranseutsatte
markeder. Et positiv-sum spill.
Forsøk på næringsvirksomhet i finansielle markeder er
for eksempel produksjon av analyser og drift. Mer- eller
mindreavkastning vil være en funksjon av om dette gjøres
bedre enn andre aktører. Et null- eller negativ-sum spill.

Kildene til verdiskaping
1. Diversifisering og risikoreduksjon
– av nasjonens felles formue er kilden til den finansielle verdiskapingen fra
fondet. Verdien av risikoreduksjonen ved å omplassere formue i bakken til
formue i form av krav på en liten andel av verdens fremtidige produksjon har
vært enorm, og har muliggjort en høyere og mer stabil velstandsøkning enn det
som ellers ville vært mulig.

2. Systematisk risikotaking
Realisert avkastningen på SPU har vært kompensasjon for å bære global risiko.
Det nesten neglisjerbare innslaget av tilfeldig risiko (“aktiv forvaltning”) har
muliggjort høyere systematisk risikotaking og høyere avkastning.

3. Stordrifts-/skalafordeler
– er en enorm fordel for et enormt fond. I motsetning til forsøk på
forretningsdrift i finansielle markeder er det stordriftsfordeler ved systematisk
risikotaking. Lave kostnader betyr høyere forventet og realisert avkastning.

4. Demokratisk forankring
Strategier for systematisk diversifisering og risikotaking bygger på en type
kunnskap som ikke mister sin verdi om vi deler dem og åpent diskuterer dem –
tvert imot så blir de bedre om vi gjør det.
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Blindsporet
a tidligere sentralbanksjef Svein
Gjedrem la frem forslaget om å flytte
Oljefondet ut av Norges Bank, la han
ikke skjul på hva han anså som den
største ulempen med forslaget:
Faren for at det fører til at hele
fondet kommer i spill.
Gjedrem var fremsynt. Denne uken foreslo
Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad
i et intervju med Dagsavisen å flytte fondet ut av
Oslo og legge det til Bergen.
Det er absolutt ikke noe galt i å flytte statlige
arbeidsplasser ut av Oslo. Mange virksomheter kan
trives vel så godt andre steder, i hvert fall når den
alternative lokaliseringen er andre store byer.
Men dette forslaget er ikke gjennomtenkt for å si
det forsiktig. Arnstad argumenterer med at adresse
i Bergen vil resultere i et «bredere kompetanse
miljø». Hva mener hun med det? Det er ingen tvil
om at tyngdepunktet for norsk finans ligger i Oslo.
Og innen finansiell forskning er Handelshøyskolen
BI vel så bra som NHH i Bergen, om ikke bedre.
Samtidig handler organiseringen av fondet
egentlig om noe annet. Oljefondets suksess skyldes
nettopp at politikerne har avstått fra å bruke den
enorme kapitalreserven til andre formål. Pengene
kunne fort vært sølt bort på å bygge en norsk
finansnæring, på grønne investeringer eller for å
sikre eierskap til norske industribedrifter.
En flytting vil mest sannsynlig bare være den
første av flere ulykker.
Arnstad begrunner også forslaget med at mye
makt er konsentrert i hovedstaden. Det er riktig at
fondet er en maktfaktor. Problemet er ikke at
denne makten er konsentrert i Oslo, men at den er
konsentrert i fondets ledelse. Her kan et mer
profesjonelt og uavhengig styre, slik Gjedrem
utvalget legger opp til, muligens hjelpe.
Men den beste motvekten er faktisk å holde fast
ved det som har vært fondets suksessoppskrift fra
start: En åpen og indeksnær forvaltning der løse
innfall fra forvaltere eller politikere om hva som
kan være gode investeringer, begrenses til et
minimum.
Å flytte fondet ut av hovedstaden er et blindspor.
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På vei mot stupet
Britene har satt brexitkurs. Den går
mot avgrunnen.
en britiske
regjeringen ønsker
seg en midlertidig
tollunion med EU
etter brexitfristen
løper ut i mars
2018, men ønsker samtidig frihet
til å forhandle med andre land
om permanente handelsavtaler.
Onsdag la britene frem sitt første
formelle forslag til hvordan
brexitprosessen skal organise
res. Britene ønsker å gå ut av EUs
indre marked og tollunion når
fristen løper ut, men vil beholde
full frihandel i en periode for å
sikre «friksjonsfri» overgang.
Brexitminister David Davis sa
tirsdag at han tenker seg en
periode på to år eller kanskje
kortere.
I Brussel møtte forslaget en
kald skulder.
Brexitforhandlingene startet
før sommeren, men står
foreløpig i stampe. EUs forhand
lingsleder Michel Barnier ønsker
å få ryddet unna «utmeldings
sakene» først, som rettighetene
til EUborgere etter brexit,
grensen mellom Irland og
NordIrland og hvor mange
milliarder britene må betale for
allerede inngåtte EUforpliktel
ser.
Britene ønsker umiddelbart å
snakke om en permanent og
omfattende handelsavtale.
Det regnes som umulig å bli
ferdig før fristen i 2018. Dermed
kommer forslaget om en
overgangsordning, blant annet
for å berolige nervene i britisk
næringsliv. Frykten er stor for et
«utforstupetbrexit», der landet
blir stående uten noen avtale,
med rystende virkninger for
britisk økonomi.
Industriforbundet CBI og
finanslobbygruppen CityUK ser
positivt på en overgangsperiode,
men var usikre på realismen i
forslaget
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På innsiden
Kjetil
Wiedswang

– Ren fantasi, tvitret Europa
parlamentets brexitforhandler
Guy Verhofstadt, om det britiske
forslagets tanker om en «usyn
lige grenser»
– Dette er et usammenheng
ende og utilstrekkelig forslag,
laget for å skjule den dype og
fortsatte splittelsen i regjerin
gen, sa opposisjonspartiet
Labour brexittalsmann Keir
Starmer.
Den største utfordringen
ligger likevel i forhandlings
mandatet EUlandene har gitt til
Barnier. Britene skal ikke få lov
til å «plukke kirsebær» blant
EUgodene.
Det ganske samstemte svaret
fra EUs aktører har hittil vært at
eneste alternativ hvis britene
ønsker å beholde full frihandel
med EU – midlertidig eller
permanent – er en «norsk»
løsning. «Friksjonsfri handel» vil

forutsette at Storbritannia
fortsetter å betale store beløp til
unionen, godtar fri flyt av
mennesker og aksepterer EUlov,
altså tilsvarende Norges
EØSavtale.
– Hvis Storbritannia ikke
ønsker å bli i det indre markedet
kan det kanskje inngå en dyp
handelsavtale med EU og gå inn i
Efta, sa Irlands statsminis
ter Leo Varadkar tidligere denne
måneden.
Næringslivet og særlig
finansnæringen advarer mot
ragnarok og vil ha EØS på
engelsk. Men skulle statsminis
ter Theresa May velge «norsk» –
og dermed godta det meste
svært mange briter stemte mot i
fjor – vil det skape hyl og skrik og
opprør i det konservative
regjeringspartiet.
I mellomtiden tikker klokken.
EU bruker tidspresset som
forhandlingskort. En talsmann
for Europakommisjonen sa at
det ikke er noen bråhast med å
diskutere det britiske forslaget
om en overgangsperiode før
«utmeldingsbetingelsene» er
klare. En avtale med EU må
trolig foreligge senest i oktober
2018 for å rekke den politiske
behandlingen før utmeldelses
datoen i mars året etter.
– Tilnærmingen vi legger frem
i dag vil være til fordel både for
EU og Storbritannia og vil unngå
kanten på stupet både for
næringsliv og enkeltmennesker,
sa brexitstatsråd Davis tirsdag.
Målt etter reaksjonene på
britenes første «posisjonspapir»
øker imidlertid sjansen for en
hard brexit. Kursen er mot
stupet. En bråbrems er kanskje å
vente. Den kan bli ubehagelig
nok.
Kjetil Wiedswang er kommentator
i Dagens Næringsliv
kjetil.wiedswang@dn.no

Rik og ulykkelig
Det er ikke penger som skaper lykke, sier investo
ren Øystein Stray Spetalen til Dagsavisen og viser
til Navklienter som føler seg ubrukelige «fordi de
bare får penger uten å jobbe for det».
Det er akkurat som på Børsen.
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I Brussel møtte forslaget en
kald skulder.
Brexitforhandlingene startet
før sommeren, men står
foreløpig i stampe. EUs forhand
lingsleder Michel Barnier ønsker
å få ryddet unna «utmeldings
sakene» først, som rettighetene
til EUborgere etter brexit,
grensen mellom Irland og
NordIrland og hvor mange
milliarder britene må betale for
allerede inngåtte EUforpliktel
ser.
Britene ønsker umiddelbart å
snakke om en permanent og
omfattende handelsavtale.
Det regnes som umulig å bli
ferdig før fristen i 2018. Dermed
kommer forslaget om en
overgangsordning, blant annet
for å berolige nervene i britisk
næringsliv. Frykten er stor for et
«utforstupetbrexit», der landet
blir stående uten noen avtale,
med rystende virkninger for
britisk økonomi.
Industriforbundet CBI og
finanslobbygruppen CityUK ser
positivt på en overgangsperiode,
men var usikre på realismen i
forslaget

D

– Ren fantasi, tvitret Europa
parlamentets brexitforhandler
Guy Verhofstadt, om det britiske
forslagets tanker om en «usyn
lige grenser»
– Dette er et usammenheng
ende og utilstrekkelig forslag,
laget for å skjule den dype og
fortsatte splittelsen i regjerin
gen, sa opposisjonspartiet
Labour brexittalsmann Keir
Starmer.
Den største utfordringen
ligger likevel i forhandlings
mandatet EUlandene har gitt til
Barnier. Britene skal ikke få lov
til å «plukke kirsebær» blant
EUgodene.
Det ganske samstemte svaret
fra EUs aktører har hittil vært at
eneste alternativ hvis britene
ønsker å beholde full frihandel
med EU – midlertidig eller
permanent – er en «norsk»
løsning. «Friksjonsfri handel» vil

forutsette at Storbritannia
fortsetter å betale store beløp til
unionen, godtar fri flyt av
mennesker og aksepterer EUlov,
altså tilsvarende Norges
EØSavtale.
– Hvis Storbritannia ikke
ønsker å bli i det indre markedet
kan det kanskje inngå en dyp
handelsavtale med EU og gå inn i
Efta, sa Irlands statsminis
ter Leo Varadkar tidligere denne
måneden.
Næringslivet og særlig
finansnæringen advarer mot
ragnarok og vil ha EØS på
engelsk. Men skulle statsminis
ter Theresa May velge «norsk» –
og dermed godta det meste
svært mange briter stemte mot i
fjor – vil det skape hyl og skrik og
opprør i det konservative
regjeringspartiet.
I mellomtiden tikker klokken.
EU bruker tidspresset som
forhandlingskort. En talsmann
for Europakommisjonen sa at
det ikke er noen bråhast med å
diskutere det britiske forslaget
om en overgangsperiode før
«utmeldingsbetingelsene» er
klare. En avtale med EU må
trolig foreligge senest i oktober
2018 for å rekke den politiske
behandlingen før utmeldelses
datoen i mars året etter.
– Tilnærmingen vi legger frem
i dag vil være til fordel både for
EU og Storbritannia og vil unngå
kanten på stupet både for
næringsliv og enkeltmennesker,
sa brexitstatsråd Davis tirsdag.
Målt etter reaksjonene på
britenes første «posisjonspapir»
øker imidlertid sjansen for en
hard brexit. Kursen er mot
stupet. En bråbrems er kanskje å
vente. Den kan bli ubehagelig
nok.
Kjetil Wiedswang er kommentator
i Dagens Næringsliv
kjetil.wiedswang@dn.no

Næringslivet og
særlig finansnæringen advarer
mot ragnarok og vil
ha EØS på engelsk

– Tilnærmingen vi legger frem i dag vil være til fordel både for EU og Storbritannia og vil unngå kanten på
stupet både for næringsliv og enkeltmennesker, sa brexitminister David Davis i Brussel tirsdag.
Foto: Yves Herman/Reuters/NTB Scanpix

Rik og ulykkelig

…] Komiteen mener at det vil være naturlig,
rallelt med vurderingen av sentralbankloven
styringen av Norges Bank, å få vurdert en
er fristilt organisering av SPU, slik at alle
odeller blir grundig belyst. Komiteen mener
rfor at Gjedremutvalget, som allerede er i
beid, bør få et tilleggsmandat om å vurdere
ke alternative modeller for styringen av Nor7.5 Investeringsstrategi og
organiseringen
av forvaltningen
s Bank. En slik vurdering bør
spesielt
mfatte en vurdering av alternative organisans- og selskapsmodeller med et helt eget
re uavhengig av Norges Bank. Komiteen
r ikke konkludert med at dagens styremoll skal eller bør endres, men mener at det er
hov for en grundig vurdering og diskusjon
m dagens modell er hensiktsmessig.»
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mentet må vurdere hvilke organisasjonsmodeller
som best kan ivareta de ulike interesser frem i
tid». De mente at det er en utfordring at hovedstyret i Norges Bank i tillegg til de vanlige sentralbankoppgavene har ansvaret for å føre tilsyn og
kontroll med forvaltningen av fondet:

«Ansvaret som knytter seg til kapitalforvaltningen, skiller seg så mye fra de øvrige oppgaver
som ligger i hovedstyret at det bør vurderes en
annen organisasjonsmodell. Disse medlemmer
viser til at meldingen drøfter ulike organisasjonsmodeller, deriblant å skille ut forvaltningen av SPU i et særlovselskap og å opprette en
egen rentekomité. Disse medlemmer mener at
begge disse modellene er interessante og bør
utredes videre.»

Spørsmålet om organiseringen av fondet er tatt
opp også senere, blant annet i mandatet for denne
utredningen. Utvalget er bedt om å vurdere Norges Banks organisering i lys av oppgaven Norges
Bank har med å forvalte Statens pensjonsfond
utland.22 Våren 2016 uttalte Stortingets finanskomite følgende i sin innstilling til meldingen om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2015: 23
«[…] Komiteen mener at det vil være naturlig,
parallelt med vurderingen av sentralbankloven
og styringen av Norges Bank, å få vurdert en
mer fristilt organisering av SPU, slik at alle
modeller blir grundig belyst. Komiteen mener
derfor at Gjedremutvalget, som allerede er i
arbeid, bør få et tilleggsmandat om å vurdere
ulike alternative modeller for styringen av Norges Bank. En slik vurdering bør spesielt
omfatte en vurdering av alternative organisasjons- og selskapsmodeller med et helt eget
styre uavhengig av Norges Bank. Komiteen
har ikke konkludert med at dagens styremodell skal eller bør endres, men mener at det er
behov for en grundig vurdering og diskusjon
om dagens modell er hensiktsmessig.»

bankloven og styringen i Norges Bank, til også
å omfatte en vurdering av alternative styringsog selskapsmodeller for Statens pensjonsfond
utland».

I brev av 15. juni 2016 fra Finansdepartementet
ble utvalgets mandat utvidet i tråd med Stortingets vedtak. Mandatet og utvalgets vurderinger av
organiseringen er omtalt nærmere i kapittel 26 og
31.

Finansdepartementet innhenter råd fra både Norges Bank og fra norske og internasjonale eksperter til arbeidet med å utvikle investeringsstrategien for Statens pensjonsfond utland. Enkelte av
innspillene berører også organisasjonsmessige
spørsmål. Vurderingene og eventuelle endringer i
retningslinjene for forvaltningen omtales i årlige
meldinger til Stortinget.
I Meld. St. 19 (2013–2014) ble det blant annet
vurdert om fondet skal forvaltes etter en såkalt
alternativkostnadsmodell og i Meld. St. 21 (2014–
2015) ble det vurdert å gå inn i unotert infrastruktur. Det vises til ovennevnte stortingsmeldinger
for en nærmere redegjørelse av alternativkostnadsmodellen og unotert infrastruktur. Vurderingene ble gjort på bakgrunn av innspill fra eksperter og Norges Bank.24 I et eget notat til utvalget
anbefaler også den kanadiske pensjonsrådgiveren
Keith Ambachtsheer (2015) at fondet bør forvaltes etter alternativkostnadsmodellen.
Investeringsstrategien er ikke en del av utvalgets mandat. Investeringsstrategien kan likevel
ikke ses løsrevet fra hvordan forvaltningen er
organisert. Alternativkostnadsmodellen gir for
eksempel større muligheter til en mer aktiv forvaltning av Statens pensjonsfond utland enn det
Norges Bank kan gjøre i dag. En mer aktiv forvaltning vil etter Ambachtsheers mening kreve at forvaltningen skilles ut fra Norges Bank. Han skriver
at mer aktiv forvaltning vil kunne lede til «… culture and incentives clashes between the stability
people and the return maximization people in Norges Bank». Rapporten fra Ang m.fl. (2014) peker
på at alternativkostnadsmodellen er krevende å
gjennomføre i praksis og at den forutsetter en klar
styringsstruktur. Gruppen mener imidlertid at

nget fattet på denne bakgrunn følgende vedn 3. juni 2016:
Stortinget fattet på denne bakgrunn følgende vedtak den 3. juni 2016:

«Stortinget ber regjeringen utvide mandatet
for Gjedrem-utvalget, som vurderer sentral-

tortinget ber regjeringen utvide mandatet
Gjedrem-utvalget, som vurderer sentral21
22
23

Innst. 373 S (2009–2010) (Innstilling til Meld. St. 10 (2009–
2010) Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2009).
Utvalgets mandat er gjengitt i sin helhet i kapittel 2. I kapittel 26 og 31 er utvalgets mandat om organiseringen drøftet.
Innst. 326 S (2015–2016) (til Meld. St. 23 (2015–2016)).

24

Se henholdsvis Ang m.fl. (2014) om alternativkostnadsmodell og van Nieuwerburgh, Stanton og de Bever (2015) om
unotert infrastruktur.

t. 373 S (2009–2010) (Innstilling til Meld. St. 10 (2009–
0) Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2009).
algets mandat er gjengitt i sin helhet i kapittel 2. I kapit6 og 31 er utvalgets mandat om organiseringen drøftet.
t. 326 S (2015–2016) (til Meld. St. 23 (2015–2016)).

tur. Det vises til ovennevnte stortingsmeldinger
for en nærmere redegjørelse av alternativkostnadsmodellen og unotert infrastruktur. Vurderingene ble gjort på bakgrunn av innspill fra eksperter og Norges Bank.24 I et eget notat til utvalget
anbefaler også den kanadiske pensjonsrådgiveren
Keith Ambachtsheer (2015) at fondet bør forvaltes etter alternativkostnadsmodellen.
Investeringsstrategien er ikke en del av utvalgets mandat. Investeringsstrategien kan likevel
ikke ses løsrevet fra hvordan forvaltningen er
organisert. Alternativkostnadsmodellen gir for
eksempel større muligheter til en mer aktiv forvaltning av Statens pensjonsfond utland enn det
Norges Bank kan gjøre i dag. En mer aktiv forvaltning vil etter Ambachtsheers mening kreve at forvaltningen skilles ut fra Norges Bank. Han skriver
at mer aktiv forvaltning vil kunne lede til «… culture and incentives clashes between the stability
people and the return maximization people in Norges Bank». Rapporten fra Ang m.fl. (2014) peker
på at alternativkostnadsmodellen er krevende å
gjennomføre i praksis og at den forutsetter en klar
Hva er logikken?Gruppen mener imidlertid at
styringsstruktur.
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Se henholdsvis Ang m.fl. (2014) om alternativkostnadsmodell og van Nieuwerburgh, Stanton og de Bever (2015) om
unotert infrastruktur.

Vurdering av styringsmodeller for
forvaltningen av SPU
Nødvendig beslutningsgrunnlag

1. Dokumentere kilden til verdiskaping
Presis beskrivelse av det økonomisk-finansielle rasjonalet og hvor de finansielle
gevinstene har kommet fra ved den norske kapitalforvaltningsmodellen.

2. Verdiskapingen ligger i mandatet
Finansdepartementet har anbefalt de avgjørende valgene som har dannet
grunnlaget for suksessen.

3. Identifisere den viktigste styringsutfordringen
Mellom Finansdepartementet som utformer mandatet (prinsipalen) og Norges
Bank som implementerer det (agenten). Den store styringsutfordringen er at
agenten ikke bør få avgjørende innflytelse over utformingen av mandatet, og at
prinsipalen har kompetanse og ressurser til å videreutvikle det.

4. Anbefale en modell
– som legger grunnlaget for størst mulig fremtidig verdiskaping, herunder løser
styringsutfordringen.

Vedlegg
Lenker

Disse lysarkene: https://goo.gl/NJXHib
«Setter modellen i spill» Finansavisen 1. juli 2017
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«The bond-equity allocation of the Norwegian sovereign
wealth fund» VoxEU.org 18. oktober 2016

