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Statlig nedsalg 
  
Innledning
Den norske stat er landets suverent største eier av kommersielt orienterte virksomheter og bedrifter. 
Solberg-regjeringen har i sin politiske plattform varslet at den vil «redusere statens direkte eierskap 
i norsk økonomi for å sikre maktspredning og styrke det private eierskapet».1 Hvilket omfang på det 
statlige nedsalget Regjeringen ser for seg, er ikke kjent. Dette notatet viser ulike metoder som til sammen 
kan legge til rette for et betydelig nedsalg i de statlige og delstatlige selskapene.

I debatter om statlig nedsalg hevdes det ofte at alternativet til stort statlig eierskap er utenlandsk 
eierskap. Det er ikke nødvendigvis tilfellet. Dette notatet tar for seg ulike måter som statlig nedsalg kan 
gjennomføres på, der det private eierskapet som nedsalget utløser, vil forbli norsk i langt større grad enn 
ved et åpent markedssalg. På kort sikt vil det være mangel på privat norsk kapital. Det nødvendiggjør at 
et norskforankret statlig nedsalg kombineres med reformer på andre områder, eller at man tenker nytt. 
Reformer som fører til at verdiene kan forbli på norske hender, vil gjøre det lettere å få aksept for et 
større nedsalg. 

Det finnes argumenter for at det også ville være gunstig om statlig eierskap på bred basis ble erstattet av 
utenlandsk eierskap, og at midlene det utløste, ble kanalisert inn i Statens Pensjonsfond Utland (SPU). 
Det er ikke mangel på utenlandsk kapital. Et slikt nedsalg vil derfor relativt enkelt kunne gjennomføres, 
dersom et politisk flertall ønsket de, uten større reformer på andre områder. Dette notatet inkluderer 
imidlertid ikke en inngående drøfting av et slikt alternativ.

Omfanget av statlig eierskap
Staten eier kun to prosent av alle norske virksomheter, men størrelsen på mange av disse medfører at 
staten uten sammenligning er den mest dominerende bedriftseier i Norge. Ved inngangen til 2013 hadde 
de over 80 selskapene som er forvaltet av ulike departementer, over 280 000 ansatte når helseforetakene 
inkluderes. Holdes helseforetakene utenom, er antall ansatte i overkant av 180 000 personer.2 

Figur 1 gir en oversikt over andelen statlig eierskap i de større selskapene i OECD-landene og i åtte sentrale 
fremvoksende land. Blant OECD-landene skiller Norge seg markant ut, med eierskap i nær halvparten av 
de større selskapene. 

Land som Kina, Argentina, Russland, Indonesia, Saudi-Arabia og India har større statlig eierskap i de store 
selskapene enn Norge har. Men i lys av at dette er økonomier som fremdeles er under utvikling, er dette 
ikke naturlige land for Norge å sammenligne seg med.



2

nr. 6 / 2014C i v i t a - n o t a t

Figur 1: Andel statlig eierskap i de større selskapene innen OECD og i et utvalg fremvoksende land

Kilde: OECD Trade Policy Paper no. 147, 2013

I Frankrike, det OECD-landet med nest størst statlig eierskap i de større selskapene, er den statlige 
eierandelen under halvparten så stor som i Norge. I en rekke OECD-land er staten ikke inne på eiersiden 
i de større selskapene i det hele tatt.

Delprivatisering av statlig eide bedrifter har bidratt til å synliggjøre verdiene som ligger i det statlige 
eierskapet. Det bidrar også til å synliggjøre at staten er den suverent største eieren av norsk næringsliv. 
Mens det offentlige kun eide 16,2 prosent av Oslo Børs i 1997, har andelen vokst til 35,3 prosent ved 
utgangen av februar 2014.3 Her er det verdt å merke seg at selv om delprivatisering av statlig eide 
selskaper fører til at staten øker eierandelen på børs, vil det statlige eierskapet som andel av det totale 
eierskapet i økonomien reduseres ved delprivatiseringer.

På Oslo Børs er utlendinger den eneste eiergruppen utenom staten som har økt sin eierandel fra 1997 til 
2014. Deres andel har steget med 5,5 prosentpoeng, til 36,5 prosent i februar 2014.
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Andelen av det norske private eierskapet på Oslo Børs er betydelig redusert fra 1997 til februar 2014. 
Husholdningenes direkte eierskap er redusert fra 7,7 til 3,9 prosent og andelen til aksjefondene, som 
forvalter på vegne av husholdningene, har sunket fra 8,4 til 6,8 prosent. Privateide foretak har også 
redusert sin andel, fra 24,9 prosent i 1997 til 14,7 prosent i 2014. Private pensjonskasser og livsforsikring 
har redusert sin andel fra 8,5 prosent til 1,3 prosent i den samme perioden. Banker, kredittforetak, 
finansforetak og skadeforsikringsselskaper eide til sammen 1,2 prosent av Oslo Børs i februar 2014, noe 
som også er en betydelig reduksjon siden 1997.

Figur 2: Aksjonærstruktur, andel av eierskap på Oslo Børs målt ved prosent av 
markedsverdi ved årsslutt, 1997 til 2013 og februar 2014 

Kilde: Oslo Børs; http://www.oslobors.no/Oslo-Boers/Statistikk

Utøvelsen av det direkte statlige eierskapet forestås av departementene. Det innebærer risiko for 
rolleblanding, siden departementene utøver eierskap innen sektorer de også er satt til å regulere. 
Departementene utøver eierskap i 71 selskaper. Da er selskaper forvaltet av underliggende etater ikke 
inkludert. De fleste av selskapene der hovedmålet med det statlige eierskapet er forretningsmessig drift, 
forvaltes av Nærings- og handelsdepartementet. 

De sektorpolitiske selskapene har ikke forretningsmessige hovedmål, men bedriftsøkonomiske resultater 
og effektiv ressursinnsats står sentralt også for disse selskapene. Graden av kommersiell orientering 
vil variere mellom de sektorpolitiske selskapene. En oversikt over eierskapsutøvelsen i de ulike 
departementene og den statlige eierandelen er gitt i tabell 1.
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Tabell 1: Oversikt over forvaltningen av statens direkte eierskap og eierandel per 31. mars 2013

 

Kilde: Statens eierskapsberetning 2012

Verdiene av bedriftene som staten eier
Staten forvalter betydelige midler på vegne av fellesskapet. Verdiene av statseide virksomheter i Norge 
er på over 750 mrd. kroner.4 Det fordeler seg på børsnoterte virksomheter, som ved utgangen av 
februar 2014 var verdsatt til 648 mrd. kroner, og statlig forvaltede ikke-børsnoterte virksomheter med 
forretningsorientert hoved- eller delmål, som ved utgangen av mars 2013 var verdsatt til om lag 105 
mrd. 2014-kroner.5 Offentlig sektor har også eierskap i kommunalt eide virksomheter, men disse er ikke 
innberegnet her.6 Det offentlige eier i tillegg mange eiendommer. Noe av verdien på disse er reflektert i 
verdien til Entra, som er et heleid statlig selskap verdsatt til 7,8 mrd. kroner ved utgangen av mars 2013, 
men hoveddelen av de ulike offentlige eiendommer er ikke inkludert i anslaget på 750 mrd. kroner.

Ved inngangen til 2014 var den norske befolkningen på 5 109 056 personer. Fordeles verdiene av det 
statlige norske virksomhetseierskapet på befolkningen, blir det 147 000 kroner per innbygger.
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Negativ kontroll i selskaper med politiske målsettinger
I eierskapsmeldingen fra Stoltenberg II-regjeringen klassifiseres 53 av selskapene hvor staten er inne på 
eiersiden, i fire hovedkategorier, avhengig av hva hovedformålet med eierskapet er: 

1.  Selskaper med forretningsmessige mål 
2.  Selskaper med forretningsmessige mål og nasjonal forankring av hovedkontor
3.  Selskaper med forretningsmessige mål og andre spesifikt definerte mål
4.  Selskaper med sektorpolitiske mål

Klassifiseringen av selskaper i henhold til disse fire kriteriene er åpen for politisk skjønn. Solberg-
regjeringen kan i den varslede eierskapsmeldingen, etter en vurdering, ende med å omklassifisere 
enkelte selskaper.

For selskaper hvor det eneste hovedformålet er forretningsmessig drift, er det ingen tungtveiende 
grunner til at staten skal være en dominerende eier. Staten bør, på et tidspunkt der det anses som 
gunstig, selge slike selskaper og omplassere midlene det frigir.7 

I de kommersielt orienterte selskapene hvor nasjonal forankring av hovedkontor er et mål, vil målet 
fremdeles kunne nås om det statlige eierskapet reduseres til negativ kontroll, dvs. 34 prosent. Med en 
eierandel under 50 prosent vil staten ikke kunne bytte ut et styre eller alene kunne sparke en toppledelse, 
men man vil kunne blokkere for vedtektsendringer i de aktuelle selskapene. De fleste av selskapene i 
denne kategorien er blant de største selskapene på Oslo Børs, og et nedsalg vil frigi betydelige midler.

For selskaper med spesifikt definerte mål i tillegg til forretningsmessig drift, må omfanget av det statlige 
eierskapet vurderes i hvert enkelt tilfelle. I enkelte av disse selskapene kan det være ønskelig at det 
offentlige er eneeier. For andre selskaper i denne kategorien kan det være hensiktsmessig å redusere 
det statlige eierskapet. En delprivatiseringskandidat er f.eks. Statkraft, der det kan hevdes at en 
delprivatisering vil styrke selskapet.8 Generelt vil det være en fordel for et selskap at private kommer inn 
på eiersiden.

Tabell 2 illustrerer hvordan et mulig statlig nedsalg med fokus på å beholde negativ kontroll over 
strategiske selskaper kan innrettes. Den reflekterer notatforfatterens vurdering av hva som er strategiske 
selskaper for norsk økonomi, hvor negativ kontroll beholdes. Hva som utgjør strategiske selskaper 
for norsk økonomi vil det nok være mange syn på. I denne sammenheng er ikke det vesentlige hvilke 
selskaper man skal selge seg helt ut av, eller beholde negativ kontroll i, men at det er mulig å innrette seg 
vesentlig annerledes i det statlige eierskapet enn i dag.

I tabell 2 er det foreslått at det statlige eierskapet reduseres til negativ kontroll i de børsnoterte selskapene 
Statoil ASA, Telenor ASA, og Kongsberg Gruppen ASA, og at den beholdes på dagens nivå med negativ 
kontroll for DNB ASA, mens Cermaq ASA, Norsk Hydro ASA, SAS ASA og Yara International ASA selges 
i sin helhet. Basert på markedsverdien 31. februar 2014 ville et slik salg gitt om lag 260 mrd. kroner. 
Målt per borger tilsvarer det rett over 50 000 kroner. Et nedsalg av et utvalg på fem ikke-børsnoterte 
selskaper ville gitt i overkant av 50 mrd. kroner, vel 10 000 kroner målt per innbygger. Av disse ble Entra 
Eiendom AS, Flytoget AS, SAS AS, og Mesta Konsern AS klassifisert av Stoltenberg II-regjeringen som 
rene forretningsorienterte selskaper, mens Aker Kværner Holding AS og Statkraft ble vurdert til også å 
ha andre hovedformål. Staten eier også en andre ikke-børsnoterte selskaper, med en verdi på 20 mrd. 
kroner. Ved en reform som overfører statlig eierskap til innbyggerne bør også disse vurderes for nedsalg. 
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Tabell 2: Illustrasjon på mulig nedsalg i statlige selskaper ved fokus 
på negativ kontroll for et utvalg sentrale selskaper. 

Kilde: Egne beregninger, basert på verdsettelsesdata for børsnoterte selskaper fra 
Oslo Børs per februar 2014 og Statens Eierskapsberetning 2012

Hvorfor bør det statlige eierskapet reduseres?
Det kan være mange fordeler ved å begrense det statlige eierskapet på børsen og i økonomien generelt. 
Men statlig eierskap har også fordeler. Samlet sett er det likevel et flertall av tungtveiende argumenter 
for statlig nedsalg fra det nåværende nivået, i hvert fall så lenge nedsalget ikke går ut over negativ kontroll 
i sentrale selskaper der det ønskes statlig styring og kontroll.

Fordeler med statlig nedsalg
Inntekter til staten: Ved statlig nedsalg i andre land har inntektene av nedsalgene ofte stått sentralt. I 
den nåværende norske finanspolitiske situasjon er ikke inntekter for det offentlige en vesentlig faktor. 
Om noen tiår, når den statsfinansielle situasjonen er ventet å være langt mer utfordrende enn i dag, kan 
imidlertid inntekter til staten stå sentralt. 
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Økonomisk effektivitet: I mange situasjoner kan en vente at en reduksjon i det statlige eierskapet fra 
høye nivåer vil styrke økonomien. Denne effektivitetsvirkningen kan gjøre seg gjeldende på flere måter, 
både direkte og indirekte. En direkte virkning er at private selskaper har avkastningsmotiverte incentiver 
til å holde kostnader nede og verdiskapingen høy. Private selskaper kan derfor ha bedre incentivsystemer 
og være mer veldrevne enn offentlige selskaper. 

Redusert fare for interessekonflikt ved markedsregulering: Statlig eierskap, spesielt i dominerende 
selskaper i sentrale bransjer, øker risikoen for at det offentliges markedsregulering ikke er nøytral, 
men gir statlig eide selskaper fordeler over privateide selskaper. Er det tilfellet, svekkes effektiviteten i 
økonomien.

Redusert fare for politisk innblanding: Statlig eierskap gjør det mulig for politikere å prioritere politiske 
mål fremfor det som er best for selskapet. Dette kan gjøre seg gjeldende på mange områder. Selskapet 
kan innrette sin aktivitet mot politiske mål, ikke hva som er formålstjenlig for selskapet. EØS-avtalen 
begrenser norske politikeres adgang til å diktere aktiviteten til enkeltselskaper for å nå politiske mål. 
Men det kan argumenteres for at Stoltenberg II-regjeringens øremerking av midler til skogsnæringen 
da denne var under press, gjennom Investinor, var en «utkvittering» av politiske interesser gjennom 
et statlig eid selskap. Utbytteprosenten i de statlige selskapene kan også fastsettes ut fra generelle 
offentlige budsjetthensyn, og ikke ut fra hva som tjener selskapet best. Dette er en skjebne som har 
rammet Statkraft under skiftende regjeringer.9

Redusert kortsiktighet: Politikken kan være preget av kortsiktighet med fokus på neste valg. Det kan gi 
seg utslag i at det ikke investeres langsiktig. 

Økt konkurranse: Statlig nedsalg har ofte gått hånd i hånd med åpning for konkurranse på områder 
som tidligere har vært dekket av offentlige monopoler. Statlig nedsalg vil i slike situasjoner bidra til økt 
konkurranse og økt produktivitet. Det er virkemåten til det enkelte marked som avgjør graden av økt 
konkurranse ved statlig nedsalg. Noen markeder er naturlige monopoler, med store stordriftsfordeler. 
God regulering er da nødvendig for å skape velfungerende markeder, uansett om det dekkes av ett eller 
noen få offentlige eller privateide selskaper.

Økt maktspredning: Den norske staten er uten sammenligning den dominerende bedriftseier. Nesten 
uansett hvordan et statlig nedsalg innrettes, vil det bidra til økt maktspredning. Et statlig nedsalg langs 
de linjer som foreslås i dette notatet vil garantert bidra til maktspredning. Det er et gode.

Fordeler med statlig eierskap
Langsiktighet: Offentlig eierskap kan innrettes mot langsiktige mål. En kritikk som rettes mot mange 
børsnoterte selskaper, er at fokus på kortsiktige mål overskygger langsiktige behov og mål. 

Offentlige interesser: I mange markeder produseres goder og tjenester som offentligheten har en særlig 
interesse av holder et høyt nivå. Eksempler på det kan være helse, utdanning, omsorg og transport, for 
å nevne noen. I slike markeder bør fortjeneste ikke være det eneste målet. Offentlig eide selskaper som 
er godt drevet, kan i slike markeder være gode tjenesteleverandører.

Problem med å regulere monopoler: I markeder preget av klare stordriftsfordeler, kan det være rasjonelt 
med én eller noen få markedsaktører. Problemer med å sikre god regulering kan tale for at staten har 
eierskap i slike markeder.
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Fremtidig inntektstap: Markedsdrevne statlig eide selskaper kan bidra til offentlige inntekter gjennom sin 
avkastning. I 2012 var avkastningen fra de 53 selskapene som inngår i den statlige eierskapsmeldingen, 
anslått til 2,8 prosent. Salg av statlige selskaper reduserer muligheten for fremtidig utbytte. Hva inntektene 
fra et statlig nedsalg benyttes til, er derfor avgjørende for om den samlede samfunnsavkastningen går 
ned eller ikke.

Private, norskorienterte alternativer til dagens statlige eierskap
Ved delprivatisering av statlig eide selskaper tidligere, har selskapene blitt solgt i det åpne marked, dels 
til norske og dels til utenlandske kjøpere. Det er nok innretningen som de flestetenker på når statlig 
nedsalg diskuteres. Dette notatet søker å belyse alternative fremgangsmåter for å redusere det statlige 
eierskapet, hvor virkningen er at de statlige eierandelene som selges vil bli klart mer norskforankret enn 
ved et åpent salg i markedet. Disse forslagene kan gjennomføres om det er politisk vilje til det, men er i 
liten grad fremme i den politiske diskusjonen i dag.

1.  Direkte folkeeierskap av statlige selskaper
Norge er velstående, men innretningen av vår velstand skiller seg fra andre land. Mens finansiell formue, 
det vil si sparing i aksjer og bank, er vanlig i de fleste rike land, har norske husholdninger lavest finansiell 
sparing av alle OECD-land, som det fremgår av figur 3. 

Skattesystemet gjør det ved lik forventet avkastning langt mer gunstig å investere i eiendom enn i bedrifter 
og arbeidsplasser. Incentivene skattesystemet gir, er en av grunnene til at norske husholdninger primært 
plasserer sin formue i eiendomsmarkedet. Et samfunn som kanaliserer større verdier inn i eiendom enn i 
nye og eksisterende arbeidsplasser, vil over tid bli mindre velstående enn det kunne ha vært. For å endre 
denne utviklingen, må man endre skatteincentivene. En mulig endring er en avvikling av formuesskatten, 
som gjør at det er lavere eller ingen formuesskatt om man velger gjeldsfinansierte investeringer i 
eiendomsmarkedet, men full formuesskatteverdsettelse om man velger investering i et børsnotert 
aksjeselskap. Man kan også innføre skattestimulering av investeringer i nye og innovative bedrifter. Flere 
OECD-land har valgt et slikt skattegrep, herunder Sverige fra og med 2014. En slik skatteomlegging er 
nærmere diskutert i Civita-rapportene Skattereform for arbeid og økt velstand og Kompetent kapital og 
eierskap.10

Figur 3 Husholdningenes netto finansielle eiendeler per person i OECD (ikke boligformue), 
målt ved kjøpekraftsjustert paritet i 2000-USD. 2011 eller senere.

Kilde: OECD, How is Life? Measuring well-being. 2013. Note: Norges lave rangering er påvirket av
pensjonsinnretningen, hvor det offentlige bærer hovedansvaret.
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En reduksjon i det statlige eierskapet kan bidra til å endre holdningen norske husholdninger har til 
investering i aksjer, spesielt om det kombineres med informasjonskampanjer, endringer i skattesystemets 
incentiver og andre tiltak. Da Telenor og Statoil ble delprivatisert, valgte man salg til befolkningen 
gjennom bruk av informasjonskampanjer. For å stimulere til langsiktig eierskap ble det i begge selskaper 
gitt en bonusaksje for hver tiende aksje som kjøperen beholdt i minst ett år. 

Selv med bredt rettede informasjonskampanjer i forbindelse med privatiseringen av Statoil og Telenor, 
var det likevel bare et begrenset antall privatpersoner som tegnet seg som aksjonærer.11 En annen 
metode, som sikrer betydelig bredere medeierskap i befolkningen, er å dele ut et gitt antall aksjer i 
utvalgte statseide selskaper gratis til hver enkelt borger. Velger man en slik metode, bør det kombineres 
med tvungent eierskap over et antall år, f.eks. fem eller ti år. Umyndige personer bør ikke ha anledning 
til å selge. Ideelt sett bør denne typen nedsalg kombineres med en pensjonsreform, med krav om at 
eierskap av disse statlig overførte aksjene holdes frem til pensjonsalder. De administrative sidene av en 
slik overføring bør være relativt kostnadseffektive. Det enkleste er trolig at alle norske borgere får en 
VPS-konto, som aksjene settes inn på.

Fordeles en andel av statseide aksjer direkte til alle borgere, kan det gi en økning i engasjementet for 
verdiskaping i brede lag av befolkningen. Et samfunn hvor en større andel av innbyggerne er opptatt av 
rammevilkårene for verdiskaping, kan en forvente at over tid blir et mer velstående samfunn, med mer 
nyskapende, robuste og konkurransedyktige bedrifter og arbeidsplasser. Noe av dette kan man også 
oppnå med vekstorienterte skatteletter, noe som taler for at skatteletter også for dette målet benyttes. 
Men om valget står mellom overføring av statlige aksjer til innbyggerne eller skatteletter, vil eierskap 
i verdiskapende selskaper trolig ha en større positiv virkning på samfunnets fokus på rammevilkårene 
enn skatteletter. Derfor bør statens direkte eierandel i landets børsnoterte bedrifter reduseres ved at 
eierskapet overføres til innbyggerne. 

Tabell 2 inneholder en illustrasjon på hva et forslag til nedsalg til negativ kontroll i strategiske statlige 
selskaper og fullstendig salg av andre børsnoterte selskaper kan føre til, målt per innbygger.12 Samlet sett 
vil et slik nedsalg av statlige eide selskaper på børsen kunne medføre overføring av børsnoterte aksjer for 
om lag 50 000 kroner per innbygger, om man velger å gi disse aksjene i helhet til den norske befolkning. 
Over 3/5 av dette beløpet vil komme fra et nedsalg i Statoil. Det er et selskap hvis inntjening i stor grad 
er avhengig av oljeprisen. Er ønsket å styrke befolkningens interesse for rammevilkår for verdiskaping 
generelt, vil i underkant av 8000 kroner i Telenor eller 4000 kroner i Norsk Hydro være mer formålstjenlig 
enn aksjer i Statoil. Ikke-børsnoterte selskaper som staten eier kan også være gode kandidater for å 
synliggjøre viktigheten av gode rammevilkår for verdiskaping for innbyggerne. I tabell 2 er dette illustrert 
ved forslag om overføring av verdier på rundt 10 000 kroner per innbygger ved salg og delprivatisering av 
fem ikke-børsnoterte selskaper. Gjennomføres en slik reform bør også andre ikke-børsnoterte selskaper 
som staten eier vurderes for salg.

2.  En pensjonsreform med reell fondering av pensjonsrettigheter
Reformen av pensjonssystemet som ble gjennomført rett etter årtusenskiftet, resulterte ikke i en helhetlig, 
bærekraftig pensjonsreform. Det vil derfor i fremtiden bli behov for å sikre en helhetlig pensjonsreform og, 
trolig, en pensjonsreform som styrker bærekraften til de offentlige velferdsordningene. I den anledning 
er reell fondering av en andel av dagens offentlig garanterte pensjonsrettigheter en mulighet, og statlig 
nedsalg i norske selskaper kan inngå som en delkomponent. 

Under planleggingen av forrige pensjonsreform ble det drøftet om det burde gjennomføres en reell 
fondering av pensjonsrettigheter.13 Tas spørsmålet opp på nytt nå og det gjennomføres en slik reform, 
vil makroforholdene være annerledes enn på begynnelsen av 2000-tallet. Oljeinntektene har vist seg å 
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være større enn forutsatt, og man har erfaring med hvilke direkte og indirekte virkninger et stort oljefond 
har på norsk økonomi. Dagens innretning gir regjeringen fleksibilitet i bruken av i oljepengebruken. 
Men det er flere argumenter for at det kan være mer hensiktsmessig at politikerne «binder seg til 
masten», og at oljerikdommen i større grad fjernes som «forstyrrende» element i samfunnsdebatten. 
Pensjonskommisjonen anslo at tilleggspensjoner ut over grunnbeløpet i folketrygden utgjorde om lag 
60 prosent av opparbeidede pensjonsrettigheter. Det var dette beløpet det var mest aktuelt å fondere, 
tilknyttet individuelle rettigheter. 

Velger man reell fondering av pensjonsrettigheter, er det flere måter å innrette et slikt system på. Ved 
å åpne for at private pensjonsselskaper forvalter reelt fonderte pensjonsrettigheter, kan man også 
redusere det statlige eierskapet i norske selskaper, ved at dette eierskapet benyttes som del-utkvittering 
av opparbeidede pensjonsrettigheter overfor det offentlige. 

Ved et nedsalg av norske, statseide selskaper for å fondere opparbeidede pensjonsrettigheter, vil 
omfanget bli begrenset. I så fall vil kun en mindre del av de oppbygde pensjonsforpliktelsene kunne 
bli omfattet. En reform som også omfatter hele eller en andel av investeringene i Statens Pensjonsfond 
Utland, vil naturlig nok kunne omfatte en større andel av pensjonsforpliktelsene.

Litt bakgrunn for dagens pensjonssituasjon: Ett av Stoltenberg I-regjeringens tiltak for å styrke norsk 
økonomi var igangsettelsen av arbeidet med en pensjonsreform. Et faglig grunnlag ble utarbeidet av 
Pensjonskommisjonen, ledet av Sigbjørn Johnsen.14 Det skulle imidlertid vise seg utfordrende å få 
fulgt opp flere av anbefalingene og betraktningene til Johnsen-kommisjonen. Valget i 2001 resulterte 
i et regjeringsskifte, og Bondevik II-regjeringen, utgått av Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre, 
tiltrådte. Arbeiderpartiet i opposisjon valgte å koble seg tettere til LO. Dette påvirket oppfølgingen av 
Pensjonskommisjonen. Pensjonsreformen som til slutt ble vedtatt, omfattet i begrenset grad offentlig 
sektor, og også incentivene til aktivitet og verdiskaping ble svekket i forhold til Pensjonskommisjonens 
anbefalinger. 

Velferdsstaten står overfor store finansielle utfordringer i kommende tiår. Perspektivmeldingen fra 2013 
anslår et budsjettunderskudd i 2060 på 6,1 prosent av fastlands-Norges BNP, vel 145 mrd. 2013-kroner, 
om man forutsetter velferdsnivået i 2011. Det er et velferdsnivå vi i 2014 allerede har beveget oss forbi. 
Selv med en klart lavere vekst i kvaliteten på offentlige helse- og omsorgstjenester enn vi har hatt de 
siste 20 årene, er det årlige underskuddet i de offentlige budsjettene på vei mot å bli klart større enn det 
budsjettunderskuddet Hellas slet med i etterkant av finanskrisen. De interesserte kan finne en grundig 
analyse av denne problemstillingen i Civita-notatet «Ikke-bærekraftig velferd: Behov for reformer».15 Det 
er derfor behov for reformer. 

En pensjonsreform med reell fondering kan være én slik reform som bidrar til mer forutsigbarhet og 
bærekraft. Gjennomføres en pensjonsreform som synliggjør at «den rike staten» over tid vil skylde mer 
enn den har i banken, og oljepengene, enten helt eller delvis, fjernes fra den politiske diskusjon, vil 
det også legge langt bedre til rette for reformer enn ved dagens situasjon hvor «mer penger til alle 
problemer, i verdens rikeste land» er en tilnærming mange lett tyr til.

3. Statlig kapitalomplassering – en mulighet for styrket risikokapitalmarked, verdiskaping og norsk 
finansnæring
Det statlige eierskapet, slik det har blitt forvaltet det siste tiåret, er preget av en statisk tilnærming til hvilke 
eierandeler det offentlige skal ha. Med unntak av de innledende rundene, hvor selskaper som Telenor og 
Statoil ble delprivatisert, har det offentliges eierandel i de børsnoterte selskapene vært relativt statisk. 
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Selv når industrielle hensyn fører til endringer i selskapsstrukturer, har normen vært at staten skyter inn 
ny kapital for å opprettholde sin allerede store eierandel, også der hvor en viss reduksjon i eierandel ikke 
på noen måte vil påvirke statens mulighet for selskapsstyring.16 

Det er fullt mulig å kombinere at staten fortsetter å være en aktiv og stor eier i norsk næringsliv med en 
aktiv plan for statlig nedsalg i de forretningsmessig fokuserte selskapene den i dag eier. En løsning er å 
kanalisere en avpasset andel av den kapital en slik nedsalgsprosess gir, inn i risikokapitalmarkedet. 

Sammenlignet med den gjennomsnittlige private eier av børsnoterte selskaper, har aktive eierfond en 
lang tidshorisont for sitt eierskap. De fleste aktive eierfond har en 10- til 12-årshorisont når de etableres. 
Kanaliserer staten kapital som i dag er «låst» i de store børsselskapene gradvis over i aktive eierfond, 
kan det øke aktiviteten i den statlige kapitalen, med økt vekt på kapitalflyt til virksomheter som har stort 
omstillings- og verdiskapingspotensial.

Omplassering av statlig kapital bort fra «passivt» eierskap på børsen, inn i «aktivt» eierskap i en rekke 
unoterte selskaper, er nærmere omtalt i Civita-rapporten Kompetent kapital, som drøfter endringer 
som styrker rammevilkårene for nyskapende næringsliv og fremtidens arbeidsplasser.17 Hovedforslaget 
i rapporten er at statlig risikokapital rettes mot unge og fremvoksende bedrifter, som i dag har størst 
utfordringer med å skaffe til veie nødvendig kapital og kompetanse. Innenfor finansieringen av aktive 
eierfond er et mangfold av aktører å foretrekke, siden det styrker dynamikken i markedet. I dag forvalter 
det statlige selskapet Argentum 7 mrd. statlige kroner, som de investerer i privatforvaltede aktive 
eierfond. Økes den statlige kapitaloverføringen til den nyskapende delen av økonomien, er anbefalingen 
at det skjer ved opprettelse av nye forvaltningsselskaper. Argentum er allerede en betydelig aktør i 
risikokapitalmarkedet. Ny statlig kapital bør sikte mot å styrke aktørmangfoldet i bransjen.

4.  Skatteletter som stimulerer privat eierskap 
Skatteletter som stimulerer til privat eierskap, er et langsiktig tiltak som over tid muliggjør en større grad 
av statlig nedsalg til norske, private kapitalmiljøer. 

I dag er staten den store kapitalisten, mens husholdningene investerer i eiendom. Endringer i 
skattesystemet som styrker incentivene til å investere i bedrifter og arbeidsplasser, vil over tid øke 
det private kapitalgrunnlaget. En avvikling av formuesskatten står sentralt her, da den svekker private 
kapitalmiljøers robusthet.18 

Fra 1946 til 2013 er det innbetalt 245,4 mrd. nominelle kroner i formuesskatt. Målt i faste 2013-kroner 
tilsvarer dette 395,7 mrd. kroner. Hvis man legger til grunn at formuesskatten siden 1946 ikke var blitt 
innkrevd, men i stedet hadde gitt en realavkastning tilsvarende forventet avkastning fra oljefondet (SPU) 
på 4 prosent, ville det økt norske privatpersoners formue med 1 169 mrd. 2013-kroner, se figur 4.19 Til 
sammenligning var markedsverdien av hovedaksjelisten på Oslo Børs (OBX) ved utgangen av februar 
2014 1 578 mrd. kroner og verdien av alle aksjeselskaper notert på Oslo Børs 1 969 mrd. kroner.20 Endres 
skattesystemet slik at incentivene for å investere i verdiskapende virksomhet styrkes, vil det over tid 
styrke kapitaloppbyggingen og gi større rom for statlig nedsalg til norske privatpersoner. 
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Figur 4: Årlig innbetalt formuesskatt (venstre akse), akkumulert innbetalt formuesskatt (høyre akse) og 
akkumulert innbetalt formuesskatt med fire prosent realavkastning, millioner 2013-kroner, 1945-2013

Kilde: Finansdepartementet

Konklusjon
Det norske statlige eierskapet i store selskaper er høyt og skiller seg betydelig fra det statlige eierskaps-
nivået i andre OECD-land. Det bør reduseres. 

Heleide selskaper som har forretningsmessig drift som enefokus eller et av sine sentrale mål, vil normalt 
bli styrket om de delprivatiseres. Statkraft er et eksempel på et heleid statlig selskap som vil komme 
styrket ut om det delprivatiseres, siden det vil fremtvinge en selskapsstyring sentrert rundt selskapets 
interesse, noe som ikke alltid er tilfellet i dag.

Statlige selskaper som kun har forretningsmessig drift som hovedmål, bør generelt selges i sin helhet. 
Det bør gjøres på et gunstig tidspunkt, slik at fellesskapets verdier kan realiseres.

I de statlige selskapene som ansees som sentrale for norsk økonomi, og som det av strategiske årsaker 
eller for å beholde hovedkontoret i Norge er ønskelig at staten har kontroll over, vil normalt negativ 
kontroll, dvs. et eierskap på 34 prosent, være tilstrekkelig. I slike selskaper hvor eierandelen er høyere i 
dag, bør den statlige eierandelen, på et gunstig tidspunkt, reduseres ned til en slik negativ kontroll.

Er det ønskelig å redusere det statlige eierskapet, uten at selskapene hovedsakelig kjøpes av utenlandske 
eiere, vil det være behov for at det statlige nedsalget inngår som en del av en helhet. 

Med en pensjonsreform, der en andel av pensjonsforpliktelsene som staten i dag bærer, overføres til 
private forsikringsselskaper ved reell fondering av pensjonsforpliktelsene, vil det kunne åpne for et større 
nedsalg i norske, statseide selskaper. Dersom en slik reform gjennomføres kun ved et nedsalg av norske, 
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statseide selskaper, vil kun en mindre del av de oppbygde pensjonsforpliktelsene kunne bli omfattet. En 
reform som også omfatter hele eller en andel av investeringene i Statens Pensjonsfond Utland, vil kunne 
omfatte en større andel av pensjonsforpliktelsene.

Staten bør overføre en andel av eierskapet i større selskaper til innbyggerne ved at det deles ut aksjer. 
I dag står boligsparing sentralt i det norske folks bevissthet. En økonomi som prioriterer én aktivaklasse 
fremfor et mangfold av aktivaklasser, blir over tid mer sårbar, spesielt når den foretrukne aktivaklassen er 
eiendom. Som et ledd i å styrke interessen for investeringer i bedrifter og arbeidsplasser, bør overføring 
av eierskapet til borgerne kombineres med at det ikke åpnes for salg av disse aksjene før etter en tid. 
Flere alternative sperreperioder før salg er mulig, fra et gitt antall år til at det kobles mot pensjonsalder. 
Det siste er å foretrekke om det gjennomføres en pensjonsreform. Dersom det skal gis en salgsmulighet 
etter et gitt antall år, bør det være et krav at selger er myndig. Å gi borgerne direkte aksjeeierskap har 
ikke blitt gjort før i Norge. Men økonomisk kan det sammenlignes med å redusere skattenivået. Begge 
deler overfører en fremtidig inntektsstrøm fra staten til innbyggerne (forutsatt at det er en utbytteaksje 
i perioden frem til salg) og styrker husholdningenes økonomi. Som ved skatteletter, kan en vente at 
en overføring av statlige aksjer til innbyggerne over tid vil virke positivt på økonomien, og styrke dens 
innovasjonsevne og robusthet.            
                                   
Staten er i dag storeier i modne, børsnoterte selskaper. Andeler i slike selskaper er det lett å selge. Ut 
over kontrollhensynet ved strategiske statlig eide selskaper, som kan dekkes ved negativ eierkontroll, 
er det ikke behov for at staten opprettholder dagens høye eierandel. En mulighet, som vil styrke 
opprettelsen av nye og fremtidsorienterte bedrifter og arbeidsplasser, er at statlig kapital overføres fra 
børs til risikokapitalmarkedet og privatforvaltede, aktive eierfond. De positive virkningene for økonomien 
vil spesielt bli store om kapitaltilgangen for unge bedrifter styrkes. Helst bør engasjementet til private 
kapital- og kompetansemiljøer innen seed- og venturesegmentet også styrkes, slik Civita-rapporten 
Kompetent kapital og eierskap tar til orde for. Men også en ensidig statlig omprioritering av kapital vil ha 
positiv virkning.

Den norske skattleggingen av kapital er ikke optimal og bør forbedres. De negative virkningene av dagens 
formuesskatt står sentralt her. Skatteletter som innrettes slik at de styrker vekstevnen i økonomien, vil 
over tid styrke størrelsen på den private kapitalbasen og norske kapitalmiljøer. Over tid vil en slik politikk 
virke positivt på økonomien og muliggjøre at en større andel, ved et statlig nedsalg, kjøpes av norske 
husholdninger og kapitalmiljøer. 

Siden det ikke er lov innenfor dagens EØS-regelverk ensidig å selge statlige selskaper kun til nordmenn, vil 
en andel av alle statlige nedsalg i markedet alltid ende hos utenlandske eiere. Avhengig av hvordan man 
innretter seg, vil også de andre forslagene som her er fremmet, over tid øke det utenlandske eierskapet 
i de aktuelle selskapene. Norske pensjonsfond kjøper og selger aksjer løpende i markedet, og aksjer 
gitt til borgerne, vil til slutt bli solgt på det åpne markedet. Utenlandske eiere er ofte gode eiere, og 
aktive utenlandske eiere kan tilføre kompetanse og kunnskap til bedriftene de kjøper seg opp i. En økt 
utenlandsk eierandel er derfor ikke noe å frykte. Men om det er ønskelig gradvis å redusere det statlige 
eierskapet i norske bedrifter, samtidig som eierskapet (i hovedsak) forblir på norske hender, viser dette 
notatet at det er mulig.

FORFATTER: Notatet er skrevet av Villeman Vinje, samfunnsøkonom i Civita. vinje@civita.no
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Vedlegg

I eierberetningen fra Stoltenberg II-regjeringen fra 2011 er de ulike statlig eide selskapene hvor et av 
hovedformålene er forretningsmessig drift, klassifisert som følger:

1. Selskaper med forretningsmessige mål
•	 Argentum Fondsinvesteringer AS  
•	 Baneservice AS  
•	 Cermaq ASA  
•	 Entra Eiendom AS   
•	 Flytoget AS
•	 Mesta Konsern AS
•	 SAS AB
•	 Secora AS
•	 Veterinærmedisinsk Oppdragssenter AS  
2. Selskaper med forretningsmessige mål og nasjonal forankring av hovedkontor
•	 Aker Kværner Holding AS
•	 DNB ASA
•	 Kongsberg Gruppen ASA
•	 Nammo AS
•	 Norsk Hydro ASA
•	 Statoil ASA
•	 Telenor ASA
•	 Yara International ASA
3. Selskaper med forretningsmessige mål og andre spesifikt definerte mål
•	 Eksportfinans ASA
•	 Electronic Chart Centre AS
•	 Kommunalbanken AS
•	 NSB AS
•	 Posten Norge AS
•	 Statkraft SF
•	 Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS
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Sluttnoter
1  http://www.regjeringen.no/nb/dep/smk/dok/rapporter_planer/rapporter/2013/politisk-plattform.html
2 http://www.regjeringen.no/upload/NHD/StatensEierberetning2012/PDF/statens_eierberetning_2012.pdf
3  http://vpsinfo.manamind.com/sectorstats/stockListsInvestorLists.do?f=p&l=no
4  Beregningene per person er basert på aksjekursene på Oslo Børs 31.2.2014 og bokført verdi av statseide 

ikke-børsnoterte selskaper per 31. mars. 2013. Ved et fremtidig nedsalg vil markedsprisen som oppnås 
være på et annet nivå. Det ligger en forsiktighetsfaktor i disse beregningene, siden bokført verdi av et 
selskap normalt er lavere enn markedspris.

5 http://vpsinfo.manamind.com/sectorstats/stockListsInvestorGroups.do?f=m&d=&l=no&il=6&m= og 
Statens Eierskapsberetning 2012.

6  Kommunene eier andeler i børsnoterte selskaper med en verdi av 5,5 mrd. kr ved utgangen av februar 2014. 
I tillegg eier kommunesektoren ikke-børsnoterte selskaper, herunder mange kraft- og energiselskaper.

7  Unntaket er for de selskapene som ved en slik tilnærming reklassifiseres. Argentum Fondsinvesteringer AS 
bør reklassifiseres fra et rent forretningsorientert selskap, til et selskap med sektorpolitiske målsetninger. 

8  Lang tids frustrasjon over manglende tilbakemelding fra næringsministeren på Statkrafts investeringsplaner 
og langt høyere utbytteandel enn hva som er vanlig for private eiere, hvor balansering av statsbudsjettet i 
enkelte år ved utbytte fra bl.a. Statkraft har vært viktigere enn selskapets utviklingsplaner, førte i 2010 til 
offentlig kritikk av staten som eier fra daværende styreleder Arvid Grundekjøn. Det førte til at han ble byttet 
ut av daværende nærings- og handelsminister i Stoltenberg II-regjeringen, Trond Giske; http://www.dn.no/
forsiden/article1927890.ece, http://www.sunndalenergi.no/NyhetDet.asp?ID=93

9  Notatforfatteren har selv observert hvordan utbytteprosenten fra statseide selskaper har blitt brukt til 
å saldere statsbudsjettavtaler, ved utbyttenivåer som gjør det utfordrende for selskapene å finansiere 
investeringer fra egen drift.

10 http://www.civita.no/publikasjon/skattereform-for-arbeid-og-okt-velstand og http://www.civita.no/
publikasjon/kompetent-kapital-og-eierskap

11 F.eks. fikk Statoil inn ca. 55 000 nye aksjonærer, hvorav ca. 22 000 personer var nye i aksjemarkedet/ 
ikke hadde VPS-konto tidligere. Telenor fikk inn 52 000 privatpersoner som medeiere i forbindelse med 
privatiseringen i 2001. DN, 15.1.2001; http://www.dn.no/arkiv/article9152.ece. 

12 Beregningene per person er basert på aksjekursene på Oslo Børs 31.2.2014 og bokført verdi av statseide 
ikke-børsnoterte selskaper per 31. mars. 2013. Ved et fremtidig nedsalg vil markedsprisen som oppnås 
være på et annet nivå. Det ligger en forsiktighetsfaktor i disse beregningene, siden bokført verdi av et 
selskap normalt er lavere enn markedspris.

13 Flertallet i Pensjonskommisjonen konkluderte med at de ikke ville anbefale dette.
14 NOU 2004:1 Modernisert folketrygd; www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/nouer/2004/nou-2004-1.html
15 http://www.civita.no/publikasjon/nr-3-2013-ikke-baerekraftig-velferdsstat-behov-for-reformer
16http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/dok/regpubl/stmeld/2010-2011/meld-st-13-2010-2011/5/3.

html?id=637158
17 http://www.civita.no/publikasjon/kompetent-kapital-og-eierskap
18 Finansavisen har tidligere beregnet at selv Statens pensjonsfond utland frem til da ville gått i null eller 

i minus, dersom fondet var pålagt å betale formuesskatt. Formuesskatten er derfor en skatt som virker 
hemmende på privat kapitaldannelse, uavhengig av størrelse.

19 Svar på spørsmål nr. 58 fra Høyre i budsjettbehandlingen av statsbudsjettet 2013
20 Oslo Børs, http://www.oslobors.no/Oslo-Boers/Statistikk/Maanedsstatistikk


