
 
 

 

 

 

INSTRUKS FOR NORFUNDS FORVALTNING AV KLIMAINVESTERINGSFONDET 

FOR FORNYBAR ENERGI I UTVIKLINGSLAND 

 

Innledning 

Denne instruksen er fastsatt av Utenriksdepartementet 02.05.2022 og gjort gjeldende med 

virkning fra samme dato.  

 

1. VIRKEOMRÅDE 

Instruksen fastlegger ansvar og forpliktelser som knytter seg til Norfunds forvaltning av statens 

klimainvesteringsfond for fornybar energi i utviklingsland (Klimainvesteringsfondet).  

 

2. KLIMAINVESTERINGSFONDETS FORMÅL OG INVESTERINGSSTRATEGI 

a) Klimainvesteringsfondets formål er å bidra til å redusere eller unngå klimagassutslipp 

ved å investere i fornybar energi i utviklingsland med store utslipp fra kullkraft og 

annen fossil kraftproduksjon. Fondet skal bidra til å utløse investeringer i fornybar 

energi som ellers ikke ville bli gjennomført. Investeringene skal bidra til at økonomisk 

utvikling i disse landene i størst mulig grad baseres på fornybar energi 

b) Klimainvesteringsfondet skal yte risikoavlastende kapital og kan benytte egnede 

finansielle virkemidler (egenkapital, lån, garantier mv.) for å nå formålet.  

c) Klimainvesteringsfondet kan delta i felleskontrollerte samarbeidsselskaper. 

d) Det skal siktes mot lønnsomme prosjekter. Investeringene skal foretas på kommersielle 

vilkår.  

e) Fondets investeringer skal være i samsvar med nasjonale klima- og energiplaner i de 

landene det investeres i. 

f) Forvaltningen av fondet skal ivareta prinsippene om ansvarlig næringsliv i tråd med 

internasjonale normer og standarder som Norge har sluttet seg til.  

g) Fondet skal reinvestere opptjente og frigjorte midler fra sine investeringer. Fondet kan 

gjennomføre oppfølgingsinvesteringer. 

 

3. GEOGRAFISK VIRKEOMRÅDE  
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Klimainvesteringsfondets midler kan brukes i alle ODA-godkjente land, jfr. OECD/DACs 

retningslinjer, og skal primært søke investeringer i land der klimagassutslippene er eller 

forventes å bli store, og hvor klimainvesteringer kan bidra til å fortrenge kullkraft og annen 

fossil energiproduksjon. 

 

4. FORVALTNING AV KLIMAINVESTERINGSFONDET  

a) Med hjemmel i Norfundloven skal Norfund forvalte Klimainvesteringsfondet på vegne 

av staten ved Utenriksdepartementet.  

b) Forvaltningen av fondet skal ivareta prinsipper for god eierstyring og 

virksomhetsledelse, samt de tverrgående hensyn i utviklingspolitikken.  

c) Norfund skal foreta investeringer under Klimainvesteringsfondet i eget navn, men 

fondets investeringer og portefølje skal forvaltes som en formuesmasse atskilt fra 

Norfunds øvrige virksomhet. 

d) Klimainvesteringsfondets egenkapitalinnskudd i et selskap skal normalt ikke overstige 

35 % av samme selskaps samlede egenkapital. 

e) Klimainvesteringsfondets maksimale andel av risiko knyttet til utestående lån og 

garantier i et selskap skal normalt ikke overstige 35 % av samme selskaps samlede 

lånerisiko. 

f) Kapitaltilførsel fra staten til Klimainvesteringsfondet vil følge av Stortingets årlige 

bevilgning over statsbudsjettet. I tillegg kan generalforsamlingen i Norfund vedta 

overføring av midler fra Norfunds overskuddskapital.  

g) Klimainvesteringsfondet skal forvaltes i tråd med Reglement for økonomistyring i 

staten. 

h) Forvaltningskostnadene dekkes av fondsmidlene.  

 

5. STYRETS ANSVAR 

a) Styret i Norfund har ansvaret for at Norfunds forvaltning av Klimainvesteringsfondet 

gjøres i tråd med det vedtatte rammeverket for fondet, herunder denne instruks.  

b) Styret i Norfund skal i nødvendig utstrekning fastsette planer og strategi for Norfunds 

forvaltning av fondet. Styret skal holde seg orientert om fondets økonomiske stilling, og 

plikter å påse at forvaltning og rapportering er gjenstand for betryggende kontroll. 

c) Styret er ansvarlig for eventuelle tilpasninger i Norfunds organisasjon for å forvalte 

Klimainvesteringsfondet  

d) Styret i Norfund skal sørge at Klimainvesteringsfondet forvaltes på en 

forretningsmessig og effektiv måte, slik at størst mulig andel av fondets ressurser 

brukes til investeringsvirksomhet for å oppnå størst mulig reduksjon og unngåelse av 

klimagassutslipp. 
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6. TAPSAVSETNING 

Fondets midler skal til enhver tid være plassert slik at tap på investeringer, herunder 

garantiansvar, kan dekkes av fondets tilgjengelige midler. 

 

7. FORHOLD TIL NORFUNDS VEDTEKTER 

a) I § 14 i Norfunds vedtekter fremgår det at Norfund skal forvalte 

Klimainvesteringsfondet i henhold til denne instruksen. 

b) §§ 4-7 og § 9 i Norfunds vedtekter gjelder tilsvarende for forvaltning av 

Klimainvesteringsfondets midler. 

 

8. RAPPORTERING M.V.  

a) Norfund skal utarbeide separat rapportering og regnskap for midlene som forvaltes 

under Klimainvesteringsfondet, herunder evaluering av effektiv drift og ressursbruk, 

utviklingen i investeringsporteføljen og bidrag til forventede (ex-ante) og faktiske (ex-

post) reduserte eller unngåtte klimagassutslipp. 

b) Det skal årlig avlegges egen virksomhetsrapport for Klimainvesteringsfondet.  

c) Departementets faste kontaktmøter med Norfund skal inkludere et dagsordenpunkt om 

Klimainvesteringsfondet.  

d) Departementet kan dele rapporter og regnskap med andre involverte departementer. 

 

9. AVVIKLING 

Ved avvikling av Klimainvesteringsfondet legges det til grunn at tilførte midler fra statskassen 

inkludert avkastning skal tilbakeføres dersom ikke annet er vedtatt. 


