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PENGER: Nærings-
miljøer i Trond-
heim, Stavanger 
og Bergen frir til 
Siv Jensen (Frp) 
for å få være med å 
forvalte oljefon-
dets 5000 milliar-
der kroner.

– Vi får ikke god nok avkast-
ning på oljepengene–og vi ut-
nytter ikke den kompetansen 
som sitter rundt i Norge, sier 
Berit Rian, leder av Nærings-
foreningen i Trondheimsregi-
onen (NiT). 

I flere år har miljøene uten-
for Oslo jobbet for at deler av 
oljefondet skal kunne forval-
tes i miljøer utenfor hovedsta-
den. De vil dessuten at penge-
ne skal kunne plasseres i sel-
skaper som ennå ikke er no-
tert på børs, i unoterte aksjer. 

Tirsdag var finansminister 
Siv Jensen i Trondheim, hvor 
hun ble utfordret av nærings-
foreningene i Trondheim, 
Bergen. Stavanger. 

Vil ha fortgang
Under besøket var oppfor-
dringen fra Bent R. Eidem, le-
der for finansfagrådet i Nit, til 
Jensen klar: kom i gang med 
arbeidet så fort som mulig: 

– Det er bygd opp en kom-
petent forvaltningsindustri. 
Nå handler det om å ta neste 
reise, sier Eidem.

Siv Jensen kunne derimot 
ikke love å skynde seg. 

– Jeg har hørt dere, sa fi-
nansministeren, som ikke 
kunne love konkrete resulta-
ter i løpet av den neste stor-
tingsperioden. Hun er like 
fullt opptatt av å finne bedre 
metoder for å styrke kapital-
forvaltningen i Norge.

– Dette er under utredning. 
Når regjeringen trekker sin 
konklusjon sier vi fra til Stor-
tinget først. Dette er børssen-
sitive opplysninger som vi 
ikke kan sitte og synse om i et 
lunsjforedrag, sier hun til 
Klassekampen.  

I fjor sommer var partileder 
Siv Jensen (Frp) positiv til å la 
de andre storbyene slippe til. 
På et møte med Nit slo hun 
fast at «Staten er landets su-
verent største kapitalist, og 
penger er noe av det vi har 

mest av i Norge. Det ville være 
rart om vi ikke skulle benytte 
sjansen til å skape en sterk 
næring på basis av dette».

Frp er dessuten det eneste 
partiet som har programfestet 
at de ønsker å investere deler 

av oljefondet i unoterte aksjer. 
I partigrammet står det også 
at «forvaltningen av disse 
pengene skal skje fra kompe-
tente miljøer i Norge.» 
Da Siv Jensen var til-
bake i Trondheim i 
går, var hun denne 
gang i en langt mer 
ansvarlig posisjon 
som finansminister. 

– Jeg føler jeg ikke 
kan være like fri som 
jeg var før. Jeg må 
passe meg for hva jeg 
sier, fordi det ofte blir 
en realitet, sa finansminister 
Siv Jensen. 

Vil ikke skynde seg 
Jensen var positiv til ideen 
om å plassere oljefondet i uno-
terte aksjer og å benytte seg 
av forvaltningsmiljø også 
utenfor Oslo, men mener at 
man i slike spørsmål må 
«skynde seg langsomt», og 
sikre et bredt politisk flertall. 

– Vi skal ikke gamble med 
våre felles framtidige pensjo-
ner–det er snakk om enorme 
penger og selv små endringer 
kan få store konsekvenser, sa 
Jensen. 

Slik det er i dag forvaltes 

99,8 prosent av statens finansi-
elle formue fra hovedstaden, 
og i børsnoterte selskaper.  

– Staten legger alle eggene i 
20 prosent av investe-
ringskurven. Det vil 
gi høyere avkastning 
og spredning av risi-
ko om man også in-
vesterte i unoterte 
aksjer, mener Rian.

Statens pensjons-
fond utland har så 
vidt begynt å se på 
unoterte verdier ved 
å kjøpe eiendom i ut-

landet. I siste kvartalsrapport 
var 0,9 prosent av fondet plas-
sert i eiendom, blant annet i 
det nykjøpte kontorbygget Ti-
mes Square Tower i New York. 
Storbyforeningene utenfor 
Oslo vil vri fokus over til uno-
terte, men trygge vekstselska-
per, og tror det vil være en for-
del å sitte nær der det faktisk 
skjer

Eksemplene som brukes er 
teknologiutviklingen i Trond-
heim, havbruket i Midt-Norge 
og energiselskapene i Stavan-
gerregionen. Forvaltningen 
av oljefondet er dessuten alle-
rede spredt. Norges Bank In-
vestment Management 

(NBIM) har lokalkontorer 
over hele verden. 

– Må gjøre som med oljen 
– Da Norge fant oljen valgte vi 
å bygge en nasjonal oljeindus-
tri. Nå kan vi velge det samme 
for pengene, mener Rian, som 
fikk støtte fra Erik Hagen fra 
investeringsselskapet Viking 
Venture. 

– Bare for ti år siden hadde 
vi ikke hatt denne samtalen–
da hadde vi ikke den typen 
kompetanse utenfor Oslo. Det 
har skjedd enormt mye på dis-
se årene, sa Hagen. Det siste 
tiåret har investeringsmiljøe-
ne i Trondheim gått fra å for-
valte rundt hundre millioner 
kroner til fem milliarder kro-
ner i året. 

På møtet i Trondheim i går 
var også politikere fra både 
Frp, Høyre og Ap til stede, og 
finansfolk fra flere av regio-
nens ventureselskaper.  

– Jeg er glad for at dette er til 
vurdering i regjeringen–og 
glad for at dere jobber bredt for 
å sikre enighet. Dette er spørs-
mål som ikke egner seg for 
kjekling mellom blokkene, sa 
Høyre-politiker Yngve Brox. 
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Næringsmiljøer legger press på finansministeren:  

Vil ha en del av kaka

VIL DELTA I DET GODE SELSKAP: Næringsmiljøet i Trondheim jobber hardt for at Siv Jensen skal tillate at deler av oljefondet forvaltes 
utenfor hovedstaden. Her ser vi Jensen med politisk rådgiver Petter Kvinge Tvedt (til høyre) og Yngve Brox (H).

Bent Eidem

FAKTA

Oljeformuen:
n Næringsforeningene i 
Trondheim, Stavanger og 
Bergen jobber for at deler av 
Statens pensjonsfond utland 
skal forvaltes av miljøer 
utenfor Oslo. 
n I dag forvaltes 99,8 prosent 
av oljefondet fra Oslo.  
n Forvaltere som sitter nær 
vekstnæringene vil kunne bidra 
med verdifull kompetanse og 
skape ringvirkninger. 
n Foreningene mener også at 
Norge bør investere mer 
penger i selskap som ikke er 
børsnoterte, og at kompetan-
sen på dette finnes utenfor 
hovedstaden, blant annet i 
venture-selskapene i Trond-
heim. 
n Oljefondet forvaltes i dag av 
Norges Bank Investment 
Management.   

TRONDHEIM
Av Frida Holsten Gullestad 
(tekst og foto)


