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Orientering bærekraftige investeringer 
 

Denne orienteringssaken har sin bakgrunn i at Velferdstinget behandlet sak om bærekraftige 

investeringer den 18.3.2015 ( VT-sak 16/15).  

 

Bakgrunnen for VTs sak er Den norske Fossilfrie Penger – kampanjen som har som mål å få 

kommuner, organisasjoner og utdanningsinstitusjoner til å stille seg bak FNs 2-graders mål.  

 

Kampanjen stiller 3 krav: 

1 All ny investering i fossil energi stoppes. 

2 Penger investert i fossil energi flyttes til investeringer i andre næringer innen 5 år. 

3 Det publiseres fremdriftsrapporter som blir gjort offentlig tilgjengelige. 

 

VTgjorde følgende vedtak: 

«VT-sak 16/15  Bærekraftige investeringer 
 

- Velferdstinget mener at SiT bør forvalte sine investeringer på en måte som vil sørge for trygg og 

god avkastning i et scenario der politikere og andre aktører foretar de grepene som kreves for å 

sikre bærekraftig utvikling i tråd med FNs togradersmål. « 

 

SiT har totalt 7,2 mill kr investert innen energisektoren (aksjer i 5 selskaper som inngår i 

porteføljen som forvaltes av Allegro kapitalforvaltning AS). Allegro forvalter en portefølje på 50 

mill kr som plasseres i aksjer og rentefond. 7,2 mill kr utgjør 2,4 % av SiTs forvaltningsportefølje 

på 300 mill kr. 

 

I hht til føringer som nå er gitt fra VT ifht investeringer i fossil energi, så har vi gitt beskjed til vår 

forvalter Allegro, om at investeringer i energi-sektoren/fossil energi) ikke skal økes. 

 

Ihht årshjulet for behandling av styresaker i SiT skal kapitalforvaltningsmandatet behandles årlig i 

oktober. Det ble sist gjort en presisering av mandatet i sak B13/2015 i styremøtet 5.2. 

 

Det vil bli gjort en vurdering av konsekvenser for mandatet ifht VTs vedtak ifbm den årlige 

gjennomgangen av mandatet i oktober 2015. 

 

Saksbehandler: Else Naustdal  

 

Tilrådning:  
Tatt til orienteirng 

 

 

Trondheim, 30. april 2015 

 

 

Knut Solberg 
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