
Ryde krever at Oslo-anbud
settes på pause. 60 ansatte
venter spent: – Vet liksom ikke
helt hvor jeg skal gjøre av meg

Trodde du resirkulert plast i klærne
dine var bra? Å nei, du

Vil ha 14 mill. mer enn han ga for
Schumachers Trysil-hytte

Norsk Tesla-konkurrent
priser seg til over 100
milliarder. – Jeg har ingen
problemer med å kalle
dette svindel, sier
investeringsdirektør
Robert Næss

Gir seg etter over 20 år: Her er
Ole Jacob Sundes oppturer og
nedturer som Schibsted-
styreleder

Invasjonen av
Ukraina | DN

Stemningsskifte i
verdens tredje
største økonomi

Regjeringen foreslår å fjerne
miljømandatene til Oljefondet: – Det som
er bra for verden, er bra for fondet

Christopher Haatuft: – Kåken min er en
bruksgjenstand, ikke et kuratert hjem

DNs vinjournalist: – Jeg har aldri smakt en ung
vintage med større konsentrasjon, dybde og
potensial

Støre: – Zelenskyj sitter der
i et tilfluktsrom, jeg kan
ikke få vite hvor, og dette er
altså en kollega av meg

Investor Øystein Tvenge vant mot 92-åring i
retten etter kjøp av luksusleilighet –
takstmannen må betale millionerstatningen

Aker-sjefen langer ut mot Yara etter brudd i
ammoniakksamarbeid: – Så på Aker Clean
Hydrogen som en uønsket konkurrent

Biltest av Maxus Euniq6:
Du store kineser

Meglersjef ut mot «svært
uheldig» kultur hos
konkurrenten: – DNB må rydde
opp

Digitalt vinkurs
med Merete Bø:
Burgund

Diane Arbus fotograferte strippere,
transpersoner og kortvokste

Utenlandskabler firedobler
verdiskaping og sysselsetting,
ifølge kraftprodusentene: – Norge
vil ende opp som nissen på lasset,
om ikke regjeringen snart tar grep

Våpnene som
kan endre
krigen totalt Det var den oppkjøpspremien

Stein Erik Hagen har vurdert å flytte
til «atomsikre» Australia: – Vi har
overlevd på poteter og fisk før

Det nådeløse
Equinor-brevet

Elden-styrelederen: – Gode
beslutninger er basert på erfaringer,
og erfaringene er basert på dårlige
beslutninger

Wall Street Journal:
Roman Abramovitsj
kan ha blitt utsatt for
forgiftning

Fra disse automatene selges over
30.000 pizzaer i året

På innsiden i Londongrad
Hva ville du gjort om du hadde
et par millioner kroner til overs?
Morten Biong-Nilsen (69) kjøpte
seg en løypemaskin

Råvaregiganter trues av likviditetskrise –
konsekvensene kan bli voldsomme: – Det
vil være så dramatisk at du ikke fatter det

Skamløs pop fra Gudbrandsdalen

Klokketro: Denne
klokken er gevinsten
etter år med analytiske
kjøp og utstrakt flipping

Boligforsker: De som låner til maksgrensen,
vil få lavere finansieringsbevis når rentene
stiger

Mitt kjøretøy: – Som Porsche med 911, Levi’s
med 501 og Rolex med sin Submariner, har
Toyota laget en pakke som er umulig å slå.

Investor Arne Fredly sier han har
tjent om lag 250 mill. på meme-
aksjer
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Innlegg

Innlegg: Oljefondet er ikke et
klimapolitisk virkemiddel

1 min Publisert: 11.02.20 — 19.51 Oppdatert: 2 år siden

Kari Olrud Moen
Kari Olrud Moen (H), statssekretær i
Finansdepartementet

DN 6. februar.

H åvard Halland skriver i DN 6. februar at Oljefondet kan gis en klarere
klimarolle og at investeringer i infrastruktur kan gi en vesentlig

klimaeffekt. Klimautfordringene må løses gjennom klimapolitiske
virkemidler. Fondet er ikke et slikt virkemiddel. Det er det bred enighet om.

Finansdepartementet har nylig åpnet for at Statens pensjonsfond utland kan
investeres i unotert infrastruktur for fornybar energi. Formålet er å øke
investeringsmulighetene innenfor et marked i utvikling – ikke å oppnå
bestemte klimaeffekter. Utvidelsen betyr at Norges Bank kan gjennomføre
slike investeringer dersom de vurderes som lønnsomme.

Finansdepartementet har ikke lagt føringer for hvilke type prosjekter det er
aktuelt å investere i. Det er det opp til Norges Bank å vurdere. Kravene til
åpenhet, avkastning og risiko er de samme som for fondets øvrige
investeringer.

Det er en betydelig oppmerksomhet blant investorer både nasjonalt og
internasjonalt om bærekraft generelt, og risiko som følge av klimaendringer
spesielt. Slike forhold virker inn på forretningsmessige beslutninger, enten
det gjelder kredittvurdering for banker eller investeringsmuligheter for
enkeltselskaper og fond.

Også forvaltningen av Statens pensjonsfond utland påvirkes av
klimaendringer, klimapolitikk og ny teknologi gjennom virkningen dette har
på selskaper fondet er investert i og deres inntjening. Norges Bank har i
mange år vært opptatt av den finansielle risikoen som følge av
klimaendringer og integrert dette i risikostyring, eierskapsutøvelse og
investeringsbeslutninger.

Dette arbeidet vil fortsette og vil bli styrket i årene som kommer. (Vilkår)
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