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TRONDHEIM: Ifølge seg selv er
Siv Jensen etter valget blitt
svært populær hos endel uten-
landske ambassadører, – Mange
tror at jeg sitter med pinkoden
til oljefondet, og det er ikke alle
som har fått med seg at det er
en armlengdes avstand mellom
finansministeren og SPU
(Statens pensjonsfond utland,

oljefondet, red.anm.). Jeg har 
opplevd en stri strøm av ambas-
sadører som kommer på mitt 
kontor for å løfte frem landet 
eller enkeltselskaper. Jeg har 
måttet drive litt voksenopplæ-
ring, og fortalt at det ikke er slik 
det fungerer. Det er ikke jeg 
som bestemmer hvor vi skal 
investere, sier Jensen.

Ambassadøryndling

Idag investerer Statens
pensjonsfond utland (olje-
fondet) bare i aksjer, eiendom

og renteinstrumenter utenfor
Norges grenser, blant annet for å 
hindre at norsk fastlandsøko-
nomi skal bli for het. Frem-
skrittspartiet (Frp) har i parti-
programmet slått fast at endel av 
oljeformuen skal investeres i
norske selskaper som ikke er
børsnotert, og finansminister Siv 
Jensen gikk under et besøk hos
Næringsforeningen i Trond-
heimsregionen (NiT) tirsdag
langt i å antyde at dette også vil
bli regjeringens politikk. 

– I og med at fondet stadig blir
større, må vi se etter nye
markeder, og det pågår et arbeid
for å se på muligheten for å gjøre
endringer. Vi ser på muligheten
for å investere i unoterte aksjer
og infrastruktur, samt at vi gjen-
nomgår investeringsstrategien
for eiendom, sa Jensen.

Felles syn
Etter å ha blitt utfordret på å 
være enda mer konkret på hva 
som skjer hva gjelder unoterte
selskaper, svarte finansminis-
teren:

– Det er all mulig grunn til å 
anta at det vil bli gjort endringer
i hele strukturen. Spørsmålet er
hvordan.

Gjennom Bergens Tidende ble
det igår kjent at oljefondet har
tapt knapt ti milliarder kroner i
perioden august 2005 til
november 2011 på beslutningen
om å gå ut av tobakksaksjer.
Beregningene er det Norges
Bank som har foretatt.

Trondheim huser flere av 
landets største såkorn-,
oppkjøps- og investeringsfond,
og NiT har i et par år jobbet for
å presse frem en regional forvalt-
ning og investering av de norske
oljepengene.

Jensens besøk igår var det
tredje i rekken. Forrige gang Frp-
lederen var i direkte dialog med
næringsforeningen om temaet,
var under valgkampen ifjor
sommer. Hun var da klar på at
Frp og foreningen delte synet om
at mer av oljepengene må inves-
teres i norske, unoterte selskaper.

– Vi tolker jo det at hun nå 
kommer hit igjen, som finansmi-
nister, som veldig positivt. Regi-
onal forvaltning og investering i
unoterte selskaper var eneste
tema for møtet i dag, sier NiT-
leder Berit Rian.

Fornøyd med signalene
Tilstede under møtet med Jensen
var også Geir Mikalsen fra 
Bergens Næringsråd. Sammen

med Næringsforeningen i 
Stavanger-regionen jobber de tre
regionale næringsorganisasjo-
nene for at mer av de norske olje-
pengene skal investeres i Norge,
med regional forvaltning.

– Unoterte selskaper utgjør 80
prosent av investeringsuniverset,
men vi investerer kun i 20 av 
dem, poengterte sjefen for
oppkjøpsfondet Viking Venture,
Erik Hagen, overfor finansminis-
teren.

Han poengterte samtidig at
Norges mest anerkjente miljøer
innenfor unoterte aksjer i
hovedsak ikke sitter i Oslo.
Etter møtet med Jensen hadde

Hagen svært god tro på at en
endring står for døren.

– I mitt hode gir det ingen
mening at oljefondet ikke inves-
terer i 80 prosent av bedriftene.
De signalene Jensen nå kom
med, var veldig positive, sier han.

Også Vegard Helland, sjef for
bedriftsmarkedet i trønder-
banken Sparebank 1 SMN, har
tro på endring.

– Finansministeren var klar på 
at budskapet er tatt imot, og at
det pågår et arbeid i departe-
mentet. Dette var veldig positive
signaler, sier Helland.

stig.tore.laugen@dn.no

Varsler oljepengeendring
Finansminister Siv Jensen
er klar på at det vil bli gjort
endringer i måten olje-
fondet investeres på. Mye
kan tyde på at regjeringen
vil åpne for investeringer 
i unoterte selskaper.
STIG TORE LAUGEN
TRONDHEIM

PÅ TRØNDERTUR. Siv Jensen var omgitt av to livvakter da hun kom
til oljepengemøte med trøndersk næringsliv i Trondheim igår.  
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