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Flere oljepenger bør plasseres i aksjer, mener utvalg
Forutsatt at politikerne klarer å
holde igjen i gode tider, er det forsvarlig å øke oljefondets investeringer i aksjer til 70 prosent,
mener ekspertutvalg.
Med flere oljepenger i aksjemarkedet økter sannsynlighet for økt
avkastning, men det betyr også
høyere risiko for at investeringene
smuldrer bort dersom markedet
faller. Et ekspertutvalg ledet av
seniorøkonom i Handelsbanken

og professor II ved NTNU, Knut
Anton Mork (bildet), råder
finansminister Siv Jensen (Frp)
til å øke aksjeandelen i oljefondet
fra dagens 60 til 70 prosent.
Samtidig skal investeringene i
fond – som har en langt lavere
avkastning – reduseres tilsvarende. Mork utgjør mindretallet i
utvalget. Han vil gå motsatt vei
og redusere aksjeandelen til 50
prosent av fondets verdier.

ingsforakt

Usikkerhet er en del av vurderingen, men Mork sier til NTB at
han har lagt størst vekt på forutsigbarheten.
– Finansmarkedet har behov for
tilstrekkelig trygg tilgang til en
jevn og forutsigbar strøm av overføringer fra fondet. En lavere
aksjeandel vil naturligvis føre til
lavere forventet avkastning, men
da må finanspolitikken tilpasses
dette, sier Mork. Utvalgets fler-

Budsjettsmell for Frp
Statsbudsjettet ble en vinnersak for Ap. Partiet er
nå større enn Høyre og
Frp til sammen.
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En beregning NTB har foretatt
på bakgrunn av tallmateriale
fra nettstedet Poll of polls, viser
at det er Ap og ikke regjeringspartiene Høyre og Frp som har
fått økt tilslutning etter at
statsbudsjettet ble lagt fram 6.
oktober. Gjennomsnittet av de
fire nasjonale målingene etter 6.
oktober, viser at Ap har gått
fram med 2,7 prosentpoeng til
37,5 prosent. Et slikt resultat
ved valget neste høst, betyr at
Ap gjør sitt beste stortingsvalg
på 32 år.
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sier Arvid Hallén, administrerende direktør i
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– Det er slik at vi i dag etterspør forskning på områder som
er svært komplekse. Det betyr
at det kan være et helt uoversiktlig antall faktorer som er
virksomme. Å komme til entydige konklusjoner uten forbehold, vil være umulig. Forskningen vil derfor være
avhengig av de valg man har
gjort, de data som er tilgjengelige og de fortolkninger man
gjør. Med stor kompleksitet vil
det lett kunne komme alternative analyser som vektlegger
andre forhold. Men i virkelig-

KLIMASKEPTIKER: Finansminister og Frp-leder Siv Jensen.

heten er det sjelden at man
kommer til helt stikk motsatt
konklusjon hvis man arbeider
seriøst.
– Så vi kan stole på at klimaendringene virkelig er delvis menneskeskapte og at røyking er
farlig?
– På klimaområdet er man så
sikre som det er mulig ut i fra de
komplekse systemene det er
snakk om, at det er menneskeskapte endringer. Enkelte politikere stiller seg for fritt til
denne forskningen, men de gjør
det i åpent lende, og da kan de
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bli møtt med motargumenter i
den offentlige debatten. Samtidig er det slik at de fleste politiske spørsmål ikke kan avgjøres
gjennom forskning alene. Politikk formes i et samvirke mellom
mange innspill, slik som holdninger i befolkningen, valgløfter,
økonomiske prioriteringer og
politiske ambisjoner. Alt dette
er områder som er sterkt
påvirket av verdier og holdninger. Skulle man utelukkende
forholdt seg til forskingen, ville
nok tobakk ha vært forbudt nå.
tor.sandberg@dagsavisen.no

tall, der blant andre de tidligere
finansministrene
Kristin
Halvorsen (SV) og Sigbjørn
Johnsen (Ap) er med, mener at
den økte risikoen er verdt å ta.
Forutsetningen er ansvarlighet
fra politikerne: – Gitt at det er
politisk vilje til å tilpasse den
økonomiske politikken både på
lang og kort sikt, er risikoen
akseptabel, sier BI-professor
Hilde Bjørnland.
(NTB)

kommunevalg som var en
nedtur for Høyre.
Det bærer mot valgnederlag
hvis ikke regjeringspartiene får
snudd trenden ganske raskt.
Første bud er å skape fred i den
borgerlige leir. Erfaringen viser
at alle taper når det er bråk
mellom samarbeidspartier.
Det er helt avgjørende for
regjeringens oppslutning at den
blir enig med Venstre og KrF
om statsbudsjettet. Blir det
krise på budsjettet faller regjeringsprosjektet. Velgerne vil da
benytte rømningsveien.
I Stortinget går Høyres folk
rundt og forteller at det ordner
seg. Hadde det vært opp til
Høyres finanspolitiske talsmann, den sindige og erfarne
Svein Flåtten, hadde det
ordnet seg. Men det er ikke
Flåtten som bestemmer. Det er
finansminister Siv Jensen og
Frps stortingsgruppe. Gruppa
er på krigsstien.

Finansministerens parti –
Frp – går på en smell med
statsbudsjettet. Frp går tilbake
med 1,8 prosentpoeng til 12,8
prosent. Med et slikt valgresultat neste år vil Frp være
sendt tilbake til 1980-tallet.
Frps solide framgang på
meningsmålingene i vinter
skyldes i sin helhet asyl- og
flyktningkrisen. Når det
kommer færre asylsøkere,
synker oppslutningen om Frp.
Statsbudsjettet skulle få velgerne tilbake. De kom ikke.

Statsbudsjettet har heller ikke
vært noen suksess for Venstre
og KrF. Begge partier kjemper
en desperat kamp med sperregrensen på 4 prosent. På de fire
siste målingene har Venstre
svingt mellom 4,5 og 5 prosent.
KrF har vært en gang under
sperregrensen og tre ganger litt
over. Kommer alle over ved
valget, kan båten fortsatt bære
for Erna Solberg og Siv Jensen,
hvis samarbeidspartiene fortsatt henger sammen og ikke
hver for seg.

Frps vedvarende krangling
med Venstre og KrF og finansminister Siv Jensens ultimatum
om bensinprisen, dieselprisen
og bilpakken, har sveiset partiorganisasjonen sammen, men
det har skremt bort borgerlige
velgere.

37,5 prosent vil gjøre Jonas
Gahr Støre og Ap til valgvinner. Men det er ikke sikkert
at det gjør Støre til statsminister. Hvis ikke Knut Arild
Hareide og KrF skifter side,
henger statsministerposten på
at Sp og SV svinger seg over
sperregrensen. Det ville også
være til stor hjelp for Støre om
MDG kom over. For Rasmus
Hansson og MDG ser det ikke
grønt ut. Partiet har ikke vært
over grensen på en eneste
måling i det siste.

Ingen ting tyder på at Siv
Jensen vil forhandle med
Venstre og KrF om bensinen og
lettelsene for bilistene. Det har
fått folk i Venstre til å spørre
om Frp kan være på vei ut av
regjeringen. Skal partiet ut før
valget, må det skje nå med
statsbudsjettet.
Dårligere
meningsmålinger kan gjøre
veien ut litt lettere for finansminister Siv Jensen. Men det
gir henne neppe mer lyst til å
forhandle bort bensinprisen og
bilpakken med Venstre.
Statsminister Erna Solberg
har heller ingen grunn til å se
lyst på budsjettsituasjonen.
Høyre har etter framleggelsen
av statsbudsjettet falt med 1,2
prosentpoeng til 23,6 prosent.
Det er om lag 3 prosentpoeng
dårligere enn valgresultatet i
2013 og på linje med fjorårets

Sp kommer over. Trygve
Slagsvold Vedum går rundt i
Stortinget og teller høyt ned
dagene til regjeringsskiftet.
For Audun Lysbakken og SV
går det trått. På de fire siste
målingene er partiet to ganger
så vidt over grensen. Skal Støre
bli statsminister må SV over,
ifølge dagens meningsmålinger.
Poll of polls har regnet ut at SV
bare trenger 474 ekstra
stemmer for å nå 4 prosent og
dermed sikre flertall for Ap, Sp
og SV. Det blir litt av et race
fram mot mål.
arne.strand@dagsavisen.no

