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1 Innledning 

I stortingsmelding nr. 24 (2020–2021) la Finansdepartementet opp til at Statens pensjonsfond 
utland ikke skal være investert i selskaper som produserer cannabis til rusformål.1 I meldingen 
behandlet departementet Etikkutvalgets anbefalinger.2 Et av spørsmålene utvalget drøftet, var 
om cannabis til rusformål burde innføres som et eget kriterium for utelukkelse. Utvalget 
konkluderte ikke i dette spørsmålet. 

Finansdepartementet kom med følgende begrunnelse for å tilføye produksjon av cannabis til 
rusformål som et nytt produktbasert kriterium:  

Cannabis er et narkotisk stoff som det er ulovlig å produsere og selge i Norge, og Norge har 
gitt sin tilslutning til FNs narkotikakonvensjoner. Dette gir etter departementets vurdering 
uttrykk for et verdigrunnlag som det er bred enighet om i befolkningen, og som tilsier at 
produksjon og salg av cannabis til rusformål bør tas inn som nytt kriterium for utelukkelse av 
selskaper fra fondet (meld. St. 24 (2020-2021) 7.4.3.3).  

Forslaget fikk tilslutning fra Stortinget. I tråd med dette har Finansdepartementet utvidet 
retningslinjer for observasjon og utelukkelse av selskaper fra Statens pensjonsfond utland til 
også å omfatte utelukkelse av selskaper som produserer cannabis til rusformål. 

2 Bakgrunn 

I henhold til retningslinjer for observasjon og utelukkelse av selskaper fra Statens 
pensjonsfond utland § 3 skal fondet «ikke være investert i selskaper som selv eller gjennom 
enheter de kontrollerer: […] c. produserer cannabis til rusformål.»3 Etter retningslinjenes § 2 
kan råd og beslutninger etter kriteriene i § 3 «også gjelde selskaper som kun er i 
referanseindeksen eller som vil bli inkludert i referanseindeksen.» 

Etikkrådet overvåker kontinuerlig fondet med sikte på å identifisere selskaper som rammes av 
retningslinjene. Selskaper som er i referanseindeksen, men ikke fondet, blir vurdert ved 
behov.  

Norges Bank har gjort Etikkrådet oppmerksom på selskapet Tilray Brands Inc.4 Selskapet er 
ikke i fondets portefølje, men i referanseindeksen.  

3 Informasjon om selskapet 

Tilray Brands Inc er hjemmehørende i USA og produserer en rekke cannabisbaserte 
produkter. Det fremgår av selskapets kvartalsrapport at det produserer cannabis til både 
medisinsk og rekreasjonell bruk.5 Etikkrådet har henvendt seg til selskapet og invitert det til å 
komme med ytterligere informasjon. Etikkrådets henvendelse er ikke besvart.   

 
1 Meld. St. 24 (2020-2021): https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-24-20202021/id2843255/  
2 NOU 2020: 7 Verdier og ansvar: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2020-7/id2706536/?ch=1  
3 Retningslinjer for observasjon og utelukkelse av selskaper fra Statens pensjonsfond utland: 

https://lovdata.no/dokument/INS/forskrift/2014-12-18-1793?q=retningslinjer+++pensjonsfond+++utland  
4 Isin: US88688T1007 
5 Selskapets kvartalsrapport kan finnes her: https://ir.tilray.com/node/10391/html  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-24-20202021/id2843255/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2020-7/id2706536/?ch=1
https://lovdata.no/dokument/INS/forskrift/2014-12-18-1793?q=retningslinjer+++pensjonsfond+++utland
https://ir.tilray.com/node/10391/html
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4 Etikkrådets vurdering 

Det fremgår av Tilray Brands Inc’s kvartalsraport at det produserer cannabis til rekreasjonelle 
formål. Dette er grunnlag for å anbefale at selskapet utelukkes fra fondets investeringsunivers. 

5 Tilrådning 

Etikkrådet tilråder at Tilray Brands Inc utelukkes fra investeringsmulighetene til Statens 
pensjonsfond utland. 
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