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Oljefondet er verdens største statlig eide fond, og Grønn Ungdom mener det er viktig at fondet 
forvaltes på en ansvarlig måte.  

Oljefondet har som formål å tjene penger til framtidige generasjoner og en forpliktelse til å tjene 
pengene på etisk vis. Grønn Ungdom mener at profitt ikke skal veie tyngre enn de etiske 
forpliktelsene.  

Oljefondet er opparbeidet på en virksomhet som bidrar til menneskeskapte klimaendringer. 
Grønn Ungdom krever at de etiske retningslinjene for Oljefondet blir utdypet på punktet om 
alvorlig miljøskade slik at de eksplisitt omhandler klimaskade. Det er viktig å investere i 
selskaper som løser klimaproblemer, ikke skaper dem. Investeringer i bærekraftige selskaper og 
fornybar energi skal derfor prioriteres.  

Å sikre at Norge ikke gjør seg delaktig i og tjener penger på menneskerettighetsbrudd er et stort 
ansvar. Oljefondet har derfor et av verdens beste systemer for etisk forvaltning. Men – 
regjeringen foreslår nå å svekke denne. Likevel er kapasiteten sprengt og mulighetene 
begrenset.  

For å fange opp de menneskerettighetsbruddene som etikkforvatningen i dag ikke har kapasitet 
til å adressere, mener Grønn Ungdom at det må bevilges økte ressurser til det etiske arbeidet i 
Oljefondet, i form av flere ansatte i Etikkrådet og Etikkrådets sekretariat, samt økte ressurser til 
styrking av det ansvarlige eierskapsarbeidet hos Norges Bank Investment Management (NBIM). 
Dette kan også sikre bedre samkjøring av de to forvaltningsorganene Etikkrådet og NBIM.  

Etikkrådets funksjon er å ivareta gjeldende etiske forpliktelser. De gjør et grundig arbeid i sin 
etterforskning av mulige menneskerettighetsbrudd, men dette arbeidet blir i dag ofte overprøvet 
av Finansdepartementet. Menneskerettighetsbrudd er i seg selv uakseptable og skal ikke veies 
opp mot finansielle eller utenrikspolitiske hensyn. Å gi Etikkrådet vedtaksmyndighet vil sikre en 
uavhengig vurdering av etiske forpliktelser og på denne måten vil man kunne unngå potensielle 
interesseblandinger. Slik vil etikken få den plassen den skal ha.  

Grønn Ungdom krever:  

• At Etikkrådet får myndighet til å trekke Oljefondet ut av selskaper som bryter 



Menneskerettighetene og andre etiske retningslinjer   

• At Etikkrådet får dobbelt så mange ansatte og økte økonomiske ressurser.   

• At de etiske retningslinjene blir utdypet på punktet om alvorlig miljøskade, slik at de 
eksplisitt handler om miljøskade   
 

• At § 3 bokstav d) i Retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra SPU endres fra “grov 
korrupsjon” til “korrupsjon”   

 


