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Mener 
Olsen har 
for mange 
hatter

Økokrim
provoserer 
revisorene
Side 14-15

Sentralbanksjefen 
bør ikke være 
styreleder i Olje-
fondet, mener Ida 
Helliesen, tidligere 
medlem i Norges 
Banks hovedstyre. 
Side 16-17 ’’Vi 

går under 
uansett
Faren ikke over: Finansmann George X. Xiradakis mener statsminister 
Aleksis Tsipras kommer hjem med en elendig avtale. Ekspertene 
frykter fortsatt økonomisk havari for Hellas. Side 2, 4-8, 29 og 32

går under 
Greskavtale fårstryk

Foreldrene 
følger etter 

barna på 
sosiale 

medier. 
Side 32-3323
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Det ikke fullt så åpenbare: 

Les mer om kampanjen og leasingtilbud på 
kampanje.mercedes-benz.no

Pris er inkl. lev. Oslo. Tilbudet gjelder til 31.08. 
Gjelder kun 2015-modeller. Forbruk blandet 
kjøring: 0,39-0,71 l/mil. CO2-utslipp: 101-165 g/
km. Bildet kan avvike fra tilbudt modell. 
Importør: Bertel O. Steen AS. 

Det åpenbare: 
Coupé. Stasjonsvogn. Trendsetter. Ikon.

409.900,-Nå 
kun

Ferdig utstyrt CLA 180 SB Urban Plus

inkl.
lev.

Utstyr:
• Urban line
• 7-trinns automatgir
• Lys- og siktpakke
• Bi-xenon med LED
• Ryggekamera
• DAB-radio
• Bluetooth handsfree
• Forberedt for Garmin navi
• Setekomfortpakke
• Sportsseter
• Sort taktrekk
• Skiluke
• Metallic lakk
• 18” lettmetallfelger

Serviceavtale 3 år / 45’ km kun 4.900,-
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Øystein Olsen styrer 
både Norges pengepo-
litikk og oljeformue. I 
kraft av jobben som 
sentralbanksjef er han 
øverste sjef for Olje-

fondet på rundt 7000 milliarder 
kroner og leder i Norges Banks 
hovedstyre. DN skrev lørdag at 
eierstyringsekspertene Øyvind 
Bøhren ved Handelshøyskolen BI 
og Karin Thorburn ved Norges 
Handelshøyskole (NHH) mener 
Olsen har en «uheldig dobbelt-
rolle».

Siviløkonom Ida Helliesen (67) 
satt som medlem av Norges Banks 
hovedstyre fra 2010 til ut 2013. 
Hun mener det bør skilles mellom 
Oljefondet og sentralbankoppga-
vene. 

– Leder av styret for Oljefondet 
burde være en ekstern person. 
Oljefondet krever en helt annen 
kompetanse, og styreoppgavene 
er av en annen karakter enn for 
sentralbanken, sier Helliesen.

Hun presiserer at kritikken ikke 
er rettet mot Olsen som person, 
men organiseringen av Oljefondet 
i Norges Bank.

Formel 1-skandalen
Kritikken mot styringen av Olje-
fondet kommer etter at flere har 
tatt til orde for et eget profesjonelt 
Oljefond-styre. 

Øystein Olsen signerer saker 
om Oljefondets forvalter NBIM 
(Norges Bank Investment Mana-
gement) før de går til hovedstyret 
der han sitter som leder. Helliesen 
mener Olsen sliter med å kle to 
hatter. 

– Olsen sitter i det ene øyeblik-
ket som administrerende direktør 
og styreleder, mens i det neste 
øyeblikket skal han innta en helt 
annen rolle som bare styreleder 
for Oljefondet. Å skifte hatt her er 
ikke alltid like enkelt. Styreleder 
skal legge til rette for diskusjon 
om fondet i styret, men med den 
dobbeltrollen sentralbanksjefen 
har, kan det bli krevende, sier Hel-
liesen. 

Hun sitter i dag som medlem av 
kontrollkomiteen i DNB og som 
styremedlem i Skagerak Energi og 
Nortek. Helliesen har vært avde-
lingsdirektør i Finansdeparte-
mentet og sittet som medlem av 
departementets strategiråd for 
Oljefondet. 

– Hovedstyret er for svakt sam-
menlignet med administrasjonen 
i NBIM. Det bekymrer meg. I min 
tid fikk NBIM holde på altfor mye 
uten å følge opp det styret ba om, 
blant annet i Formel 1-investerin-
gen. Der ble det henvist til at sty-
ret ikke skal ta stilling til enkeltin-
vesteringer, sier Helliesen.

I 2012 satset Oljefond-sjef 
Yngve Slyngstad 1,8 milliarder 
kroner på Formel 1-eierskapet 
Delta Topco. Men børsnoteringen 
ble aldri noe av, slik fondets forut-
setning var. Saken vakte oppsikt 
fordi fondet ikke har lov til å være 
investert i selskaper utenfor børs.

Ut av Norges Bank?
– Norges Bank har ingen kommen-
tarer til denne problemstillingen 
utover det vi tidligere har gitt. 
Sentralbanksjefens rolle som 
leder av Norges Banks hovedstyre 
er lovregulert i sentralbanklovens 
paragraf seks, skriver seniorrådgi-

ver Andreas Andersen i Norges 
Bank i en epost.

– Hvis man ser på hvordan de 
fleste andre land organiserer seg, 

er sentralbanksjefen også leder av 
hovedstyret. Min kritikk dreier 
seg om hvem som skal være styre-
leder for Oljefondet, sier Hellie-
sen. 

Tidligere finansråd og sentral-
banksjef Svein Gjedrem leder et 
utvalg som skal utrede en ny sen-
tralbanklov, inkludert organise-
ringen av Oljefondet. Rapporten 
skal leveres våren 2017.

– Er det mulig å ivareta rollen 
som sentralbanksjef og styreleder 
i Oljefondet? Han innehar en dob-
beltrolle ved å både være sentral-
banksjef og styreleder for fondet. 
En endring krever lovendring, 
eventuelt at man skiller Oljefon-
det fra banken. Det sistnevnte er 
en mye større sak, sier Helliesen.

ashild.langved@dn.no

’’Hovedstyret er for svakt
Tidligere medlem i Norges 
Banks hovedstyre Ida  
Helliesen mener Oljefondet 
bør ha ekstern styreleder. 

OljeFONdet
Åshild langved
Oslo

Oljefondet

l Statens pensjonsfond 
utland, Oljefondet, er på rundt 
7000 milliarder kroner fordelt 
på aksjer, obligasjoner og 
eiendom. 
l Etablert i 1998 for å sikre 
langsiktig forvaltning av 
statens oljeinntekter. 
l Forvaltes av Norges Bank 
Investment Management 
(NBIM).
l Årlig avkastning på 5,81 
prosent i snitt siden oppstart, 
noe som er 0,25 prosentpoeng 
bedre enn referanseindeksen 
før kostnader.

DN 11. juli

Leder av styret for 
Oljefondet burde 
være en ekstern 
person
Ida Helliesen, siviløkonom og 
medlem av Norges Banks 
hovedstyre fra 2010 til 2013

tirsdag 14. juli 2015 | Dagens Næringsliv
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’’Hovedstyret er for svakt
Oljefondet bør ha en annen 
styreleder enn sentralbanksjef 
Øystein Olsen (til venstre), mener 
eksmedlem i Norges Banks 
hovedstyre Ida Helliesen.  
Foto: Fredrik Bjerknes

Vil ha flere eksterne
Oslo: Venstres finanspolitiske 
talsmann Terje Breivik mener 
det er uheldig at det stilles 
spørsmål ved kontrollen med 
Oljefondet.

– Det er betenkelig at det er et 
hovedstyre med flere ledende 
ansatte i Norges Bank. Det gjør 
at folk stiller spørsmål ved 
uavhengigheten til styret, sier 
Breivik.  

I mai stemte et flertall av 

finanskomiteens medlemmer, 
med unntak av SV og Senterpar-
tiet, for en ny visesentralbank-
sjef med ansvar for Oljefondet. 
Vedkommende skal også ha 
ansvar for et eget risiko- og 
investeringsutvalg knyttet til 
kapitalforvaltningen. Med den 
nye visesentralbanksjefen er 
det tre ansatte i Norges Bank i 
hovedstyret, i tillegg til syv 
eksterne medlemmer. 

– Venstre mener styret burde 
bli utvidet med eksterne 
medlemmer for å ivareta 
uavhengigheten til Norges 
Banks hovedstyre, sier Breivik. 

Konkursåpninger
Kunngjorte nye konkursåpninger ved Brønnøysundregistrene, alfabetisk etter stedsnavn.

Brattvåg                      
Bryne                         
Bryne                         
Drammen                       
Drammen                       
Drammen                       
Drammen                       
Espeland                      
Fredrikstad                   
Heimdal                       
Hosle                         
Hønefoss                      
Hønefoss                      
Jevnaker                      
Kapp                          
Kvam                          
Langevåg                      
Leira
Limingen                      
Lysaker                       
Lørenskog                     
Oppdal                        

Oslo                          
Oslo                          

Oslo
Rolvsøy                       
Røn                           
Sandnes                       
Sandnes                       
Sogndal                       
Sokna                         
Straumen                      
Torp                          
Tromsø                        

Sted
Fjordfarmers as
Alldomains Morten Bredal
Transportvikar Morten Bredal
Fin�nt as
Makalhmo as
Rørexpressen as
Torart Arturs Vilciens
China Noodle Kro as
Norsk Web Optimalisering as
Lade Metall as
Klimablock as
Campbelli as
Telsis as
Pro Flis & Bad as
Lba-invest as
Welco as
Bedre Plants as
Enøk & Inneklima as
Jomin as
Teleworks as
Vækerø Bygg as
Brattskarven
Eiendomsutvikling as
Databeat Software as
Stiftelsen Eritrean Human 
Concern Organization Ehco
Wa Sales Ltd
Rolvsøy Service Senter as
Qpong as
Fritidseiendommer as
Gardens Of Atlantis Gawlak
Tooba as
Rust Bygg Og Møbel Industri as
Ocean Future as
Boa Vista Norge as
Taste Restaurant Drift as
Possible

Adv. Anders Svinø
Adv. Håkon Halvorsen
Adv. Håkon Halvorsen
Adv. Lene Langseth
Adv. Knut Halvard Austad
Adv. Lene Langseth
Adv. Lene Langseth
Adv. Gunnar A. Haahjem
Adv. Vigdis Brandstorp
Adv. Stein Knut Tonning
Adv. Kjell Dagestad
Adv. Gunn Iren Midtbø
Adv. Gunn Iren Midtbø
Adv. Gunn Iren Midtbø
Adv. Håvard Fremstad
Adv. Knut Ola Linløkken
Adv. Anders Svinø
Adv. Pål Nissen Granlund
Adv. Arne Haugland
Adv. Tone Bjørn
Adv. Lars Baklund
Adv. Frode Kvernrød

Adv. Johan L. Elgsaas
Adv. Siv Sandvik

Adv. Johan L. Elgsaas
Adv. Vigdis Brandstorp
Adv. Pål Nissen Granlund
Adv. Hogne Skjerpe
Adv.Fredrik Undheim
Adv. Jan Arild Rømmen
Adv. Gunn Iren Midtbø
Adv. Tarjei Ræder Breivoll
Adv. Vigdis Brandstorp
Adv. Knut Rye-Holmboe
Adv. Siv Sandvik

Produksjon av yngel og sette�sk i ferskvannsbasert akvakultur
Uoppgitt
Godstransport på vei
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Undervisning innen idrett og rekreasjon
Rørlegger- og ventilasjonsarbeid
Flyttetransport
Drift av restauranter og kafeer
Databehandling, datalagring og tilknyttede tjenester
Bearbeiding av metaller
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Butikkhandel med kjæledyr og for til kjæledyr
Butikkhandel med datamaskiner og utstyr til datamaskiner
Gulvlegging og tapetsering
Butikkhandel med klær
Vedlikehold og reparasjon av motorvogner
Engroshandel med husholdningsvarer
Kuldeanlegg- og varmepumpearbeid
Bryting av stein til bygge- og anleggsvirksomhet
Kabelbasert telekommunikasjon
Oppføring av bygninger
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers

Programmeringstjenester
Sosiale velferdsorganisasjoner

Postordre-/internetthandel med annet spesialisert vareutvalg
Detaljhandel med drivsto� til motorvogner
Utgivelse av blader og tidsskrifter
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Beplantning av hager og parkanlegg
Drift av restauranter og kafeer
Produksjon av møbler ellers
Tjenester tilknyttet hav- og kystbasert akvakultur
Snekkerarbeid
Drift av restauranter og kafeer
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål

Bransje BostyrerFirma

2015         gra�kk/Kilde: Brønnøysundregistrene 

Org.-nr.
979 724 675
915 090 443
999 632 025
997 736 524
813 833 972

999 546 749
912 071 111

913 253 566
998 656 087
990 822 115
992 626 186
892 943 842
963 570 619
997 733 916
990 021 678
912 178 986
979 217 110
911 953 919
898 392 112

912 000 834
999 619 800
896 390 902

913 065 433
884 484 332

996 977 072
913 387 724

994 824 236
911 625 822
812 269 852
996 379 841
911 578 220
911 814 765
913 763 858
997 791 843

993 109 088

Venstres Terje Breivik 
ønsker flere eksterne 
medlemmer i styret.

Omsetningen for det Drammen-
baserte bryggerikonsernet falt 
ifjor med over ni prosent sam-
menlignet med året før. «Reduk-
sjonen i konsernets omsetning 
skyldes i hovedsak at bryggeriet i 
løpet av 2014 har gjort store end-
ringer i produktporteføljen i for-
bindelse med overgang til gjen-
vinnbar glassemballasje, samt 
overgang til grossistdistribusjon», 
skriver Aass i sin årsberetning. En 
ny tappelinje skulle opp å stå, i til-
legg til å etablere et godt samar-
beid med grossistene. 

Ifølge Aass er det stor opp-
merksomhet rundt emballasje i 
bryggeribransjen. Utviklingen går 
i retning av stadig større volumer 
på boks og gjenvinnbare flasker. 
Overgangen til gjenvinnbare 
glassflasker har for det meste ram-
met produksjonen av mineral-
vann, der Aass i hovedsak er en 
lokal aktør med Aass julebrus som 
flaggskip. Det er øl bryggeriet sel-

ger aller mest av, og ifjor økte 
volumet av merkevaren Aass øl 
med halvannen prosent i forhold 
til året før. Aass solgte ifjor nær 20 
millioner liter øl totalt, mot i over-
kant av én million liter mineral-
vann, en nedgang på nær 60 pro-
sent for sistnevnte. Høye norsk 
ølavgifter gjør forøvrig at staten 
forsyner seg godt av selskapets 
inntekter. Av totale salgsinntekter 
på 664 millioner kroner, forsvin-
ner 422 millioner kroner i øl- og 
mineralavgifter. 

I tillegg tapte bryggeriet mar-
kedsandeler på øl på landsbasis 
med 0,6 prosentpoeng til 8,3 pro-
sent totalt. «Aass Bryggeri som 
aktør i dagens marked, har aldri 
hatt større konkurranse», skriver 
styret i årsberetningen og viser til 
pris- og marginskvis på både øl og 
mineralvann. Ølbransjen i Norge 
består av rundt 80 bryggerier 
hvorav Aass er landets eldste.

Bryggerieierne kunne likevel 
glede seg over sterk vekst i resul-
tatene, driftsresultatet mer enn 
doblet seg. «Det alt vesentlige av 
endringen utgjør gevinst ved salg 
av eiendom, engangsinntekter 
knyttet til utfasing av panteflasker 
samt salg av tapperettighetene for 
Solo», heter det i styrets beret-
ning. 

ingrid.bjorklund

Tapte på glassflasker
Bryggerikonsernet 
Aass mistet ifjor 
omsetning på grunn 
av overgang til gjen
vinnbar glass
emballasje.

NæriNgsliv
ingrid Bjørklund
Oslo

P LTZ Aass as
Årsresultat
Millioner kroner 2014 2013 Endring
Driftsinntekter 265,6 293 -9,4 %
Driftsresultat 31,6 15,4 105,2 %
Resultat før skatt 31,2 16,9 84,6 %

Aass Bryggeri eies av 100 aksjonærer fra syv forskjellige familiegrener. 
Her administrerende direktør Christian Aass. Foto: Aleksander Nordahl
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