
Oppgave 1

Stabiliseringspolitikk 
Koronapandemien har i flere år dominert avisoverskriftene og skapt mye 

usikkerhet rundt den økonomiske situasjonen på verdensbasis. I den anledning 

besluttet Norges Bank å sette en rekordlav styringsrente på 0 % for å sette fart på 

økonomien igjen. Samtidig har myndighetene bidratt med støtteordninger til 

bedrifter og privatpersoner, for å dempe de økonomiske konsekvensene av 

pandemien. Ettersom smitteverntiltakene gradvis ble opphevet har den norske 

økonomien tatt seg opp igjen, men til tross for god vekst i norsk økonomi etter 

pandemien, oppstår det stadig ny usikkerhet rundt fremtiden.  

Allerede i 2020 begynte vi å se en større økning i strømprisene, og i løpet av 2022 

har strømprisene i Norge nådd rekordhøyder. Samtidig har Russland sin pågående 

invasjon av Ukraina skapt stor usikkerhet internasjonalt, og har resultert i en kraftig 

økning i prisene på energi, mat og andre varer vi importerer fra utlandet. Dersom 

prisene fortsetter å øke, kan en konsekvens være at arbeidere ber om høyere 

lønninger, som igjen kan føre til en ytterligere forsterket prisvekst. Hvis dette skjer 

kan vi ende i en spiral som er vanskelig å komme ut av, hvor høy inflasjon bidrar til 

høy prisvekst som igjen påvirker inflasjonen. Det er da fare for at inflasjonen fester 

seg på et høyt nivå dersom de nødvendige tiltakene ikke blir iverksatt. (informasjon 

tatt fra rentebeslutninger 2020-2022) 



Oppgavetekst 

Belys pengepolitikken og finanspolitikken sine ulike hovedoppgaver i samfunnet. 

Hva er forholdet mellom penge- og finanspolitikk? Hvilke likheter og forskjeller har 

de? Kan penge- og finanspolitikken gå i konflikt med hverandre? Beskriv hvordan 

de på hver sin måte kan stabilisere økonomien og motvirke en situasjon med høy 

inflasjon, lav arbeidsledighet og stor usikkerhet.  

Til inspirasjon 

- Rentebeslutninger (norges-bank.no)

- Økonomisk politikk – Ung økonomi (ungokonomi.no)

- Revidert nasjonalbudsjett 2022 - regjeringen.no

https://www.norges-bank.no/tema/pengepolitikk/Rentemoter/
https://www.ungokonomi.no/okonomisk-politikk-og-oljepenger/
https://www.ungokonomi.no/okonomisk-politikk-og-oljepenger/
https://www.regjeringen.no/no/statsbudsjett/2022/rnb/id2909908/


 
  

 

   

 

 

Oppgave 2  
 

Oljefondet: Ansvarlig forvaltning 
I 1996 ble de aller første oljeinntektene overført til Statens pensjonsfond utland, 

også kjent som Oljefondet. Oljefondet er et generasjonsfond, noe som betyr at 

formuen skal komme både dagens og fremtidige generasjoner til gode. Formålet 

er å sikre en ansvarlig og langsiktig forvaltning av olje- og gassinntektene på vegne 

av det norske folk. Forvalternes mål er derfor å oppnå høyest mulig avkastning ved 

å ta moderat risiko.1 

I dag er Oljefondet et av verdens største fond med investeringer i 9338 selskaper 

fordelt over 70 land. Størsteparten av inntektene er avkastning fra investeringer i 

aksjer, rentepapirer, eiendom og infrastruktur for fornybar energi. Fremover vil 

fondets verdi være avhengig av bærekraftig vekst, velfungerende markeder og 

verdiskapning i selskapene det eier. Selskapenes virksomhet har stor innvirkning 

på samfunnet og miljøet rundt seg. Oljefondet stiller derfor tydelige forventninger 

om hvordan selskapene skal forholde seg til globale utfordringer i sin 

selskapsstyring.2 

 
1 Dette er Oljefondet | Norges Bank Investment Management (nbim.no) 
2 Ansvarlig forvaltning | Norges Bank Investment Management (nbim.no) 

https://www.nbim.no/no/oljefondet/om-oljefondet/
https://www.nbim.no/no/oljefondet/ansvarlig-forvaltning/


 
  

 

   

 

Bærekraftig utvikling avhenger av et globalt samspill mellom sosiale, økonomiske 

og miljømessige forhold.  FNs bærekrafts mål er verdens felles arbeidsplan for å 

utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.3 

Forventningene Oljefondet stiller til selskapene de investerer i er i stor grad knyttet 

opp mot disse målene. Ved siden av dette har Finansdepartementet oppnevnt 

Etikkrådet for å vurdere fondets investeringer. Dette innebærer å vurdere om 

enkelte selskaper er i strid med de etiske retningslinjene, og gi anbefaling om 

observasjon og utelukkelse av selskaper til Norges Bank.4  

Oppgavetekst 

Diskuter Oljefondet sin rolle og betydning som ansvarlig forvalter av et av verdens 

største fond. I hvilken grad medfører denne rollen at Oljefondet bør ha andre mål 

enn avkastning?  

Hva kan konsekvensene av de ulike målene være, og hvilke virkemidler har fondet 

for å nå sine mål?   

Hvor viktig er det at Oljefondet retter seg etter etiske retningslinjer, og hva betyr 

det i praksis? Hvilke etiske prinsipper og rammeverk kan understøtte slike 

retningslinjer?  

 Finn en dagsaktuell beslutning gjort av Oljefondet, og diskuter beslutningen i lys 

av avkastning, etikk og bærekraft. 

 

Til inspirasjon 

- Nyheter | Norges Bank Investment Management (nbim.no) 

- Publikasjoner | Norges Bank Investment Management (nbim.no) 

- FNs bærekraftsmål 

 

 
3 FNs bærekraftsmål (fn.no) 
4 Etikkrådet – Statens pensjonsfond utland (etikkradet.no) 

https://www.nbim.no/no/oljefondet/nyheter/
https://www.nbim.no/no/publikasjoner/
https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal
https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal
https://etikkradet.no/



