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25 313
Medlemmer

262 534 000
Pensjonsutbetaling

567 944 413
Premier

8 727 385 000
Forvaltningskapital

Nøkkeltall Viken pensjonskasse



–Høyt servicenivå 
–Nærhet og personlig 

oppfølging
–En av de mest solide 

pensjonskassene i 
Norge

–God avkastning
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1,8

Meravkastning
300 millioner i 2020

+
160 millioner Q2 2021

Vi tror fokus på 
bærekraft og 
positiv screening 
bidrar til 
meravkastning 
over tid



ESG i Viken 2021

Bærekrafts-
analyse av 

porteføljen pr 
31/12 2020 

Feb 2021
digital 

workshop om 
ansvarlige 

investeringer, 
hvor flere 

kommunale 
pensjonskasser 

deltok. 

Fornyet 
vurdering av 

alle 
forvalterne i 
porteføljen 
med hensyn 
på ansvarlige 
investeringer

Aktivt påvirke at 
fonds-

forvalterne som 
pensjonskassen 

eier, har en 
positiv utvikling 

innenfor 
området.

Vi ønsker å 
bruke 

inneværende år 
til å tilpasse oss 
de nye ramme-

vilkårene.
Revidert 
tjeneste-
pensjons-
direktiv og 

opplysninger 
om bærekraft 

I denne vurderingen vil også andre 
forhold ha betydning, som urealiserte 
gevinster i de enkelte produkter som 
inngår som en del av pensjonskassens 
ansvarlige kapital

I analysen er porteføljeselskapenes robusthet mot langsiktige 
finansielt relevante risikoer og muligheter innen bærekraft 
analysert. I tillegg er porteføljen kryssjekket mot Statens 
pensjonsfond utlands eksklusjonsliste, og selskapenes 
karbonutslipp er trukket frem og vurdert. Analysen gir 
pensjonskassen et underlag for videre arbeid innen ansvarlige 
investeringer.

Formålet var å bygge kompetanse og konkretisere planer for det 
videre arbeidet. Kompetanse er en viktig forutsetning for å 
lykkes med bærekraftige investeringer og bruke vår samlede 
innflytelse som investorer til å påvirke selskaper og 
forvaltningsorganisasjoner.

Samarbeide med andre kommunale 
pensjonskassen for å gi større 
påvirkningskraft
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Bergen kommunale pensjonskasse

Trondheim kommunale pensjonskasse

Kristiansand kommunale pensjonskasse

Viken pensjonskasse

Drammen kommunale pensjonskasse

Tromsø kommunale pensjonskasse

Sandnes kommunale pensjonskasse

Skien kommunale pensjonskasse

Bodø pensjonskasse

Sandefjord kommunale pensjonskasse

Arendal kommunale pensjonskasse

Haugesund kommunale pensjonskasse

Halden kommunale pensjonskasse

Lørenskog kommunale pensjonskasse

Harstad kommunale pensjonskasse

Molde kommunale pensjonskasse

Elverum kommunale pensjonskasse

Flekkefjord kommunale pensjonskasse

VIPK samarbeider nå nært med 17 pensjonskasser
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109 MRD

Månedlige teamsmøter
Koordinerte innkjøp
Nettsideutvikling
Prisforhandlinger
Felles maler
Faglig utveksling

Forvalterpåvirkning
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Hva betyr disse endringene for Viken PK?
• Driverne av bærekraft / omstilling er mye tydeligere enn for bare kort tid siden

– Kan gi store konsekvenser for kapitalmarkedene i form av nye vinnere/tapere, kapitalkostnader, bankers 
utlånsvirksomhet, kapitalkrav, offentlige krav mm.

• Bærekraft er ikke lenger «nice to have», det er «need to have»
– ESG offentliggjøringsforordningen: Må omtale bærekraftsrisiko mm.
– IORP II:  ESG-faktorer «er viktige for pensjonsforetakenes investeringsstrategi og risikostyringssystem» 

(IORP II er ikke implementert ennå i Norge – 2023?)
– Finanstilsynet er tydelig ift klimarisiko

• Mer bærekraftsinformasjon er tilgjengelig, lettere å navigere i jungelen av 
fondsprodukt
– Reguleringen er i stor grad rettet mot å få slutt på grønnvasking og å gjøre det enklere å investere 

bærekraftig
• Økte rapporteringskrav for pensjonskassen

– Krav til mer informasjon på nettside samt rapportering i periodiske rapporter (årsrapporten)
– Økt ressursbruk og kostnader?
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Land-til –land-rapportering

• Styret har drøftet problemstillingen 

• Pensjonskassens intensjon er å så langt det er mulig kreve utvidet land-
for-land-rapportering for å unngå skatteunndragelser via 
«skatteparadiser».

• Dette vil bli innarbeidet i når styret behandler særskilt ESG-strategi i 
oktober.
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Forhindre skatteunndragelser ved hjelp av skatteparadiser



Skancke-rapporten

«Det sentrale virkemidlet for å få selskapene i porteføljen til å redusere sin klimarisiko er 
målrettet og effektiv eierskapsutøvelse»

Side 16

langsiktig mål om nullutslipp fra selskapene fondet har investert i, i tråd med Paris-avtalen.

Januar 2021 Danske Bank – konkret oppfordring fra VIPK 
September 2021: «For å imøtekomme den økende etterspørselen etter bærekraftige 
investerings-produkter tilpasser Danske Invest seks indeksfond slik at de kan 
kategoriseres under artikkel 9 i EUs rådsforordning om bærekraftsrelaterte
opplysninger. Dette betyr at fondene heretter investerer i aktiviteter som har som mål 
å løse noen av klimautfordringene og bidra til et mer bærekraftig samfunn».



Skancke-
rapporten
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klimarisiko skal innarbeides i prinsippene for 
ansvarlig forvaltning –rapportering fra fondet skal 
«ses i lys av EUs taksonomi». 



Hvor lang skal vi bevege oss på aksen?
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Gabler skaper resultater som gir muligheter

Foreløpig dårlig 
datadekning på Norge 
og Norden for selskaps-
spesifikke analyser
Vi vil også bestille en 
«top-down» måling av 
porteføljen



Mål å legge frem et egen policydokument for 
ESG til endelig styrebehandling i desember 2021

• Med innføring av nytt tjenestepensjonsdirektiv i Europa, IORP II, er Viken pensjonskasse (VIPK) pliktig til å til å 
etablere et policydokument for ESG – knyttet til kapitalforvaltningsstrategien

• Styret har i hvert møte i 2021 behandlet ulike tema rundt pensjonskassens tilnærming til ESG

• Vi har benyttet eksterne ressurser i arbeidet med kartlegging og kompetansebygging

• Mål å bevege oss fra «negativ screening» til bærekraftsfond og tematiske fond

• Fortsette samarbeidet med andre kasser for å påvirke forvaltere og redusere kostnader

• Det skjer store endringer innenfor metoder, regulatoriske forhold og verktøy slik at ESG-arbeidet vil være en 
kontinuerlig prosess i tiden fremover

• Gjennomlysning av porteføljen vil gjennomføres kvartalsvis fremover

Side 20



Komité for finans,
administrasjon og klima møte
06.09.2021:

Representantene for MDG, SV, SP, AP og H er 
glade for at Viken pensjonskasse på mange
områder allerede har vist seg å gå foran i 
bærekraftarbeidet, og er en inspirator og 
pådriver overfor andre pensjonskasser og 
fond. 
Her kan det stadig være behov for 
nybrottsarbeid, og vi oppfordrer Viken 
Pensjonskasse til å fortsette å ha ambisjon om 
å være helt i front når det gjelder 
bærekraftarbeid, ikke minst med hensyn til 
klima og miljø, men også når det gjelder et
seriøst, transparent og etisk arbeidsliv. Side 21

Hva sier vår sponsor om arbeidet 
med bærekraft i Viken 
pensjonskasse så langt?
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