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Svar på spørsmål fra Signe Bakke Sølberg (MDG) - vedrørende forslag til
finansreglement

Kommunedirektøren viser til formannskapets møte den 27. januar 2021, hvor følgende sak er
planlagt fremmet for politisk behandling «Forslag til finansreglement for Bærum kommune».
Medlem av formannskapet og kommunestyret Signe Bakke Sølberg (MDG) skriver blant annet
følgende til politisk sekretariat i epost datert 12.1.2021:
“Til Finansreglementet
- Klimarisikoutvalget påpekte i 2018 på det de kaller finansielle "overgangsrisikoer", som går ut på
at det grønne skiftet vil gjøre mange utsatt for "risiko knyttet til endringer i klima- og
energipolitikk, priser og teknologigjennombrudd i energimarkedene". Er dette tatt hensyn til i
reglementet?
- Utvalget skriver også at "sen omstilling" på klimaområdet innebærer en risiko for å svekke Norge
økonomisk, grunnet økt konfliktnivå, svekket internasjonalt samarbeid og endrede
migrasjonsmønstre, samt generell finansiell ustabilitet. Har det på noen måte vært med i
vurderingen av reglementet at ulike kategorier med investeringer kan øke sjansen for at
katastrofale klimaendringer vil virke negativt på Bærum kommune økonomisk?
Alt grønt,
Signe"
Kommunedirektørens svar:
Kommunedirektørens svar på MDGs spørsmål er i utgangspunktet ja. I den sammenheng viser
kommunedirektøren blant annet til følgende formulering i forslaget til finansreglement kapittel
5.5 “Retningslinjer for samfunnsansvar og bærekraft” og hvor særlig avsnitt to definerer kilder til
ulike finansielle risiko opp imot klima:

“Bærum kommunes finansforvaltning og investeringsstrategi skal ivareta hensynet til sosiale
rettigheter, miljø og etiske forretningsprinsipper. Dette i samsvar med UN Global Compact – 10
prinsipper for samfunnsansvarlig adferd, se lenke UN global compact , samt UN PRI prinsipper for
ansvarlig investeringer, se lenke UN PRI. Kommunens strategier for samfunnsansvar skal
reflekteres i finansforvaltningen.
Bærekraftig utvikling i økonomisk, miljømessig og samfunnsmessig forstand, samt velfungerende,
legitime og effektive markeder, anses som viktig for langsiktig vekst og avkastning. Forhold
knyttet til miljø, samfunn og selskapsstyring kan være kilder til vesentlig finansiell risiko for
forvaltningsfondet. Fondet skal derfor søke å redusere denne risikoeksponeringen. Overordnet skal
fondet tilstrebe å bidra positivt til FNs Bærekraftmål og støtte opp om Parisavtalen.”

Kommunedirektøren viser til at FNs bærekraftmål er mange og omfatter ulike problemstillinger.
Det bærekraftmålet som omhandler klimarisiko direkte er nr. 13 “Stopp klimaendringene”, og
målet støtter opp om og støttes av flere av de øvrige målene.
Det er en stor grad av gjensidig avhengighet mellom de ulike sosiale, økonomiske og miljømessige
målene. Samtidig vil det være krevende balansegang og avveininger noen av målene imellom.
Bærum kommune legger opp til å innrette finansforvaltningen for å bidra positivt til FNs
bærekraftmål, i den grad det er hensiktsmessig og som en del av kommunens samlede arbeid på
dette området. For øvrig viser kommunedirektøren til det pågående arbeidet med å revidere
kommuneplanen.

