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Regional forvaltning i unoterte aksjer 

I all sin enkelhet - to ting: 

 Unoterte aksjer 

 Regional forvaltning – ta i bruk kompetansen i de største 

byene 

 

 

Alt annet kan diskuteres, og vedtas i et investeringsmandat  

etter nøye faglige vurderinger 



Hvorfor? 

 Økt lønnsomhet (avkastning)  

 Lavere risiko 
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Mulig modell nr. 1 

Finansdepartementet 

Folketrygdfondet 
Norges Bank Investment 

Management (NBIM) 

Statens pensjonsfond 

utland (SPU) 
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innland (SPN) 

Stavanger Trondheim Bergen 



Mulig modell nr. 2 

Finansdepartementet 

Folketrygdfondet NBIM 

Statens 

pensjonsfond 

utland (SPU) 

Statens 

pensjonsfond 

innland (SPN) 

Stavanger 

Trondheim 

Bergen 

Statens 

pensjonsfond i 

unotert 



 



 



 



 



Regional forvaltning i unoterte aksjer 

 

 



Etter eiendom er unoterte aksjer og 

infrastrukturinvesteringer de største 

unoterte aktivaklassene. Både 

sammenlikninger med andre fond og SPUs 

lange tidshorisont og størrelse gjør det 

naturlig å vurdere slike investeringer i 

fondet.  

Regional forvaltning i unoterte aksjer 



 Prosjektets mål 

 Stortinget må vedta å utrede at deler av statens finansielle 

formue (innland og utland) skal investeres i unoterte aksjer 

og at forvaltningen av disse pengene skal skje fra 

kompetente miljøer i de største byene i Norge. 
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Løsningene 
• Vi må ta utgangspunkt i dagens forvaltningsmiljøer 

• Norge må bygge en nasjonal kapitalforvaltningsindustri og aktive 
eierskapsmiljø 

• Positivt å plassere de aktive eierskapsmiljøene nært de globale 
vekstnæringene regionalt  

• Byene kan ha spesialisering gjennom for eksempel at Stavanger satser 
på energirelaterte investeringer, Bergen på fond-i-fond, og at Trondheim 
utvikler sitt sterke venturemiljø knyttet til teknologibedrifter  

• Pengene må investeres gradvis over minst 10 år. Mandatkonstruksjonen 
og resultatene vil styre fremdriften i utviklingen 

• Pengene skal investeres i utlandet, og i Norge i den grad norsk økonomi 
tåler det 
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Fordelene 

• Kravene til lønnsomhet vil ikke bli lavere. Snarere tvert i mot  

• Kortere vei mellom investeringskompetanse og 

vekstbedriftene 

• Styrker norske storbyers kompetanse i stedet for utenlandske 

• Vi skaper meravkastning gjennom aktivt eierskap 

• Benchmark mellom regionale forvaltningsmiljø og NBIM  
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Ting som må utredes i et investeringsmandat 

 Hvor mye penger? 

 Fra dagens fond eller «nye»? 

 Hvor raskt? 

 Hvilke byer? 

 Investere i Norge? 

 Enkeltselskaper eller fond? 

 I regi av dagens pensjonsfond, eller egen organisasjon? 
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Motforestilling 1: «Det er dyrt å spre forvaltningen» 
 

Ingen stiller spørsmål om at NBIM er spredt på fem steder, og at 

det gir høyere administrasjonskostnader 

 
Fordi det finnes gode grunner for å gjøre det! 
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«Siktemålet med etablering av 
[eiendoms-] porteføljen vil dels være 
å kunne foreta investeringer for å 
øke avkastningen på SPU over de 
nærmeste årene, og dels å bygge 
opp kompetanse for etter hvert å 
kunne håndtere en stor 
eiendomsportefølje.» 
              Norges Banks brev til Finansdepartementet 2007 

 

 

 

Det finnes kompetanse i de største 
byene i Norge -  blant annet via de 
aktive eierskapsmiljøene i Trondheim, 
Bergen og Stavanger 

Motforestilling 2: Det finnes ikke kunnskap i regionene 

Karsten Kallevig  

Investeringsdirektør for eiendom fra 2011  
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 Unoterte aksjer har høyere risiko en børsnoterte 

 Risikospredning ved å ha verdiene i flere typer verdier 
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Motforestilling 3: Risikoen øker 

«Sentrale elementer i begrunnelsen for å inkludere 

eiendom i SPU var å spre risikoen i fondet 

ytterligere (…)» Meld. St. 10 (2009–2010) 

 

«Investeringer i unotert eiendom skiller seg fra 

investeringer i noterte aksjer (…) investeringer i  

eiendom medfører risiko for tap utover dette.  

En eier kan bli holdt ansvarlig for mer enn  

det investerte beløpet» Meld. St. 17 (2011–2012) 

 

 




