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Etikk foran profitt i Oljefondet 
 

Bakgrunn: 
Kirkemøtet 2012 vedtok at de mente at Opplysningsvesenets Fond (OVF), 

skulle sette etiske hensyn over finansielle hvis disse skulle stå opp mot 

hverandre. Dette er en stor seier. UKM har i flere år vært opptatt av dette, 

(blant annet UKM 04/10 og UKM 09/10), og engasjementet fra UKM og 

representanter derifra var viktig på veien mot vedtaket på Kirkemøtet 

Det norske Oljefondet ble opprettet for å sikre norske generasjoners velferd 

i framtiden. Oljefondet eier 1 % av alle aksjer i verden, noe som medfører et 

enormt etisk ansvar. Når etiske hensyn blir veid opp mot finansielle og 

politiske ønsker, er det ikke noen garanti for at etikken i forvaltningen av 

Oljefondet blir prioritert.  

At menneskerettighetsbrudd skjer på tross av de etiske retningslinjene og Etikkrådets arbeid viser at 

det er behov for en omfattende styrking av det etiske arbeidet. Norge som investor må ta sitt etiske 

ansvar på alvor, og sørge for at pengene som skal sikre vår velferd i framtiden ikke bidrar til å 

undergrave fattige menneskers velferd i dag. 

Oljefondet har etiske retningslinjer, og de har et etikkråd som har ansvar for at disse følges. 

Etikkrådet består av 8 mennesker som har ansvar for å gjennomgå over 8500 selskaper. Rådet 

undersøker mer enn 130 selskaper i året, men med 8500 selskaper vil det ta rådet 65 år å gjennomgå 

alle selskapene én gang! Det er alt for dårlig at Etikkrådet har så lite ressurser. Etter en omfattende 

prosess med vurdering av bevis og dialog med enkeltselskaper kan Etikkrådet finne det slik at uttrekk 

fra selskaper er nødvendig for å sikre at Norge ikke gjør seg skyldig i menneskerettighetsbrudd. En 

anbefaling om uttrekk sendes da til Finansdepartementet for vedtak. Faren ved at 

Finansdepartementet tar avgjørelsen om uttrekk er at etiske hensyn kan bli veid opp mot finansielle 

og politiske hensyn. Finansdepartementet har valgt å ikke følge anbefalinger fra Etikkrådet. Slik kan 

det ikke fortsette. 

Det er viktig å sikre at Norge ikke gjør seg delaktig i å tjene penger på menneskerettighetsbrudd. 

Norge må gi avkall på økonomisk profitt når etiske hensyn krever det. 

Forslag til vedtak 

UKM 2012 mener at etikk er viktigere enn profitt. Dette bør også Oljefondet forholde seg aktivt til. 

Etikken må settes over finansielle hensyn. Det er det norske folk – og slik også UKM2012 – som eier 

Oljefondet. Vi vil si tydelig ifra om at etisk arbeid i oljefondet må opprioriteres og det må gis mer 

penger til dette viktige arbeidet. Det holder ikke at liten gruppe mennesker i Etikkrådet skal 

kontrollere over 8500 selskaper som Oljefondet investerer i. 

 

 

Fakta:  

Utdrag fra sak 

UKM09/10: 

Ungdommens Kirkemøte 

(UKM) er opptatt av at 

statlige norske 

investeringer er i tråd 

med hensynet til 

rettferdig handel og en 

bærekraftig utvikling. 

 

 


