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Enregional forvaltningav
statensoljeformuehar i en
årrekkevært enkampsak for
sentralenæringslivsaktører i
Trondheim.
De harment at oljepengene også
kan investeres i selskaper som
ennå ikke er notert på børs. Og
at en del av denne forvaltningen
kan skje fra byer utenfor hoved-
staden.
I realiteten har de ønsket en li-

ten del av oljefondets pengesekk
til Trondheim, hvor det allerede
er etablert et finansmiljø som
investerer i oppstartsbedrifter.
Men på spørsmål om dette er

realistisk, kommer oljefondets
trønderske investeringsdirektør
Øyvind Gjærevoll Schanke med
en innvending.

– Værederdet skjer
– Vi har ikke et offisielt syn på
dette, men som trønder har jeg

snakket med folk i Trondheim
om ventureinvesteringer. De har
fått til noe veldig bra i dette
miljøet, og det kommer mange
spennende selskaper fra NTNU.
Men 80 prosent av verdens
venturekapital investeres i Nord-
California, sier Schanke.
– Med Nord-California

mener du SiliconValley?
– Det er der det skjer. Pengene

investeres der. Så på generelt
grunnlag kan man si at dersom
du skal ha skalerbarhet på dette,
så kan du trolig ikke ha folk
sittende i London, Oslo eller
Trondheim. Demå være til stede
der det skjer, svarer han.
Han understreker at hans ar-

beidsgiver Norges Bank Invest-
ment Management (NBIM), som
forvalter oljefondet, forholder
seg strengt til investeringsman-
datet fra Finansdepartementet.
Det er opp til landets politikerne
å bestemme hvilke aktivaklasser
fondet skal investere i.
Per i dag er dette begrenset til

aksjer (60 prosent), rentepapirer
(35 prosent) og eiendom (fem
prosent).

Utredernyttmandat
Men Regjeringen har allerede
begynt å vurdere om forvalt-
ningsmandatet skal endres.
Etter planen skal konklu-

sjonen i dette arbeidet legges
frem i stortingsmeldingen om
oljefondet til våren. Også NBIM
skal rådgi Finansdepartementet
i saken, og dette vil skje før jul.
Eiendomsinvesteringene ga

oljefondet en avkastning på
cirka tre prosent i tredje kvartal i
år, ifølge kvartalsrapporten.
Avkastningenpå aksjer og rente-
papirer var henholdsvis minus
8,6 prosent og 0,9 prosent.
Investeringer i selskaper som

ikke er på børs er ofte forbundet
med høyere risiko, men med
mulighet for høyere avkastning.
Dette har vært en sentral del av
trondheimsinitiativets argu-
mentasjon. Allerede for fire år
siden utarbeidet konsulent-
selskapet PWC rapporten «Økt
avkastning gjennom regionale
forvaltningsmiljø» på oppdrag
fra Sparebank1SMN.

«Ikkemangel påpenger»
Siden er det også blitt arrangert
en rekke møter mellom trond-
heimslobbyister, politikere og
byråkrater. Etmantraharvært at
nettopp Trondheim kan bli
Norges svar på Silicon Valley. På
direkte spørsmål omdette initia-
tivet er dødfødt, svarer Øyvind
Gjærevoll Schanke følgende:
– Det er Stortinget som må ta

beslutningen om dette skal være
en del av fondets strategi. Det er
ofte ikkemangel på penger,men
heller mangel på gode pro-

sjekter. Det er lettere å spørre
etter kapitalen. Men terskelen
står ved gode prosjekter.
– Sier du det med henvisning

til Trondheim?
– I Trondheim har man fått

noen gode miljøer på investor-
siden. Men det er ikke pengene
som er problemet. For å si det på
en annen måte: Så lenge noen
har gode ideer, finner man også
penger, sier Schanke.

Tror fortsatt påTrondheim
Herbjørn Skjervold er partner i
investeringsselskapet Proven-
ture, sitter som leder i Nærings-
foreningens fagråd for kommer-
sialisering av teknologi og har
hatt en sentral rolle i
trondheimsinitiativet. Han sier
dette når han får høre uttalel-
sene fra Schanke:
– NBIM og oljefondet har en

historie med å bygge opp kom-
petanse sin basisorganisasjon i

Oslo, og deretter etablere
enheter ute, som i New York og
London. Vi mener det er veldig
fornuftig at fondets mandat blir
utvidet til å omfatte private
equityogventure, ogdette ernå i
ferd med å bli utredet. Det neste
spørsmålet blir da hvordan
fondet skal organisere seg.
– Schanke indikerer at Nord-

California er riktig sted?
– De bør nok ha folk i Silicon

Valley.Mendekan ikke sittemed
hele stabender.Demåbyggeopp
en organisasjon i Norge, og dette
trenger ikke å være i Oslo. Orga-
nisasjonen kan for eksempel ha
forgreninger til finans- og
teknologimiljøet i Trondheim.
NBIM kan ha et hovedkontor
hjemme, og andre enheter i
utlandet. Næringsforeningen
mener at de bør søke andre
miljøer, sier Skjervold.
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Ukeadressa fulgte investeringsdirektør Øyvind Gjærevoll Schanke i
Oljefondet en dag på jobb i London. Lørdag kunne du lese om jobben
hans, nå snakker han om investering i oppstartsbedrifter.
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