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1 BAKGRUNN OG FORMÅL 

 

Dette dokumentet uttrykker de overordnede grunnverdier for forvaltningen av Opplysningsvesenets fonds 

eiendeler og er utgangpunkt for de etiske retningslinjer som utarbeides for forretningsområdene. 

 

Det er i hovedinstruksens § 2-2 fastsatt følgende: «Styret skal fastsette etiske retningslinjer for fondets 

forvaltning. Fondet kan ikke drive eller gå inn i aktiviteter som bryter med alminnelige etiske prinsipper, 

med etiske retningslinjer for statstjenesten eller med god forretningsskikk.» 

 

Det er i hovedinstruksens § 3-3 fastsatt følgende: «Styret fastsetter etiske retningslinjer for 

finansplasseringene som fullt ut ivaretar Den norske kirkes verdigrunnlag.» 

2 KIRKENS ETISKE GRUNNVERDIER 

 

Den norske kirkes etiske grunnverdier kommer til uttrykk i et samfunnsengasjement som fremmer 

menneskeverd, fred, menneskerettigheter og respekt for skaperverket1.  

3 TEMA 

 

Med utgangspunkt i disse fire grunnverdiene kan vi utlede temaer som er relevante for forvaltningen av 

fondets eiendeler og investeringer. Temaene kan enten være knyttet opp mot type produkt, sektor eller 

atferd.  

 

Listen over temaer vil videreutvikles og endres over tid i tråd med utviklingen i samfunnet og den etiske 

refleksjon.  

4 UTFORDRINGER OG DILEMMAER  

 

Formålet med forvaltningen av Opplysningsvesenets fonds eiendeler er å skape en god avkastning som 

igjen kan brukes til å fremme kirkelige formål. Dette skal skje i henhold til Den norske kirkes etiske 

grunnholdninger. 

 

Når en skal handle i henhold til de etiske grunnholdningene må en ofte håndtere ulike utfordringer og 

dilemmaer. Det må derfor være et sett av virkemidler slik at man kan manøvrere i et landskap med 

utfordringer og dilemmaer. 

5 IMPLEMETERING I UNDERLIGGENDE RETNINGSLINJER  

 

Opplysningsvesenets fonds grunnverdier slik de er uttrykt i dette dokument og i tabellen under skal 

implementeres på en måte som er hensiktsmessig og relevant for de forskjellige virksomhetsområdene i 

Ovf. 

6 IKRAFTTREDELSE OG OVERGANGSORDNINGER 

 

Retningslinjene trer i kraft straks. Administrasjonen må oppfylle punkt 5 innen 1. juli 2015. 

 

 

                                                      
1 Dette er uttrykt i Den norske kirkes visjonsdokument behandlet på Kirkemøtet i 2014. 
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7 LISTE OVER TEMAER 

 

Tema Forklaring 
Klima 

 

Den menneskeskapte globale oppvarmingen er en alvorlig trussel mot 
skaperverket. Videre er det en grunnleggende urettferdighet at industrialiserte 
land har bidratt og fremdeles bidrar til karbonutslipp og klimaendringer som 
gjør livsvilkårene svært vanskelige i fattige land. 

Miljøforurensning og 
biologisk mangfold 

Miljøforurensning er et problem for menneskene, naturen og det globale 
økosystemet og bryter med kirkens etiske grunnsyn om å ivareta 
skaperverkets egenverdi. 

Menneskerettigheter Universelle menneskerettigheter skal respekteres. Diskriminering på bakgrunn 
av kjønn, nedsatt funksjonsevne, religion eller livssyn, nasjonalitet, etnisitet, 
kaste eller seksuell orientering er ikke i tråd med kirkens syn på individets 
ukrenkelighet eller arbeidstakeres rettigheter. Rettighetene til barn, kvinner og 
urfolk tillegges spesiell vekt fordi disse tre gruppene er spesielt sårbare og 
trenger særlig beskyttelse mot overgrep. 

Pornografi Pornografi fremstiller ofte seksuelle situasjoner og/eller hendelsesforløp som 
krenker menneskeverdet og bryter med Den norske kirkes syn på seksualitet.  

Tobakk Tobakk har beviselig svært uheldige helsevirkninger. Kirken mener derfor at 
tobakksproduksjon ikke er samfunnsansvarlig. 

Alkohol  Kirkens og Ovfs restriktive holdning til alkohol er grunnet i de omfattende 
alvorlige helsemessige og sosiale virkninger ved misbruk.  

Pengespill Pengespill kan ha alvorlige sosiale konsekvenser ved avhengighet.  
Våpen Den norske kirke erkjenner landenes rett til et forsvar og deltagelse i 

fredsbevarende arbeid.  Videre aksepterer bruk av våpen  av politiet og til 
lovlig jakt. Likevel har våpenproduksjon og våpenhandel en rekke sider som 
bryter med kirkens verdier og etiske grunnholdninger. Dette gjelder også 
produksjon av våpendeler. Produksjon av masseødeleggelsesvåpen og salg av 
våpen til konfliktområder er ikke akseptabelt. 

Korrupsjon Korrupsjon er en svært destruktiv handling som bidrar til å undergrave tilliten 
i samfunnet og mellom markedets aktører. 

Tabell sist oppdatert 30.10.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


