Norge er for lite for Nicolai Tangen

Tangen er vant til å danse Tango med fiffen og rikfolk, og det er ikke uten grunn han
har blitt styrtrik, men er det uten videre noen fordel for Statens pensjonsfond utland
og Norges Bank Investment Management (NBIM), eller «Oljefondet» som det blir kalt
på folkemunne.
Tangen kommer nok fort til å kjede seg i rollen som sjef for Oljefondet.
Det er ikke samme «Sting» over å være oljefondsforvalter som å forvalte et av
europas mest fremgangsrike «Hedgefond». Bl.a. må som leder av Oljefondet
rapportere i øst og vest – til; Finansdepartementet, hovedstyret i Norges Bank
og/eller til etikkråd og følge de gørrkjedelige norske lovene, bl.a. «Lov om Statens
Pensjonsfond», Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven), og ikke minst Lov
om statens ansatte (statsansatteloven). Herunder må han passe på at offentlige
tjenestemenn ikke kan imot den miste ting – ikke så mye som en flaske vin til jul.

3.2.1 Statsansatteloven § 39
Statsansatteloven § 39 har følgende ordlyd:
(1) Ingen statsansatte eller embetsmenn må for seg eller andre motta gave,
provisjon, tjeneste eller annen ytelse som er egnet til, eller som er ment, å påvirke
vedkommendes handlinger, eller som er forbudt å motta etter bestemmelser i
reglement eller instruks fra virksomheten
(2)Overtredelse kan medføre ordensstraff, oppsigelse eller avskjed.
Nei, da er det bedre å eie og forvalte investeringsfondet AKO Capital, lokalisert på
Cayman Island, gjøre som han vil og kunne holde elleville seminarer i millionklassen.
Tangen holdt som kjent det nå så mye omtalte private og lukkede seminaret i
november 2019 ved den prestisjefulle handelshøyskolen «The Wharton School,
University of Pennsylvania», der han tidligere har vært student og endog har vært
med og delfinansiert en bygning ved skolen. Ikke så rart at nåværende rektor ved
høyskolen var med og kastes glans over Tangen-seminaret.
Hva er problemet?
Ikke godt å si annet enn at dersom; «ingen statsansatte eller embetsmenn må for seg
eller andre motta gave….»(se over), så er det vel også en smule problematisk å tilby
slike gaver, eller?
I alle fall tok Tangen godt for seg av listen over fremgangs- og innflytelsesrike
personer i norsk offentlighet og arbeidsliv da han inviterte til seminaret; arbeids- og
sosialminister Torbjørn Røe Isaksen, regjeringsadvokat Fredrik Sejersted,

avtroppende oljefondssjef Yngve Slyngstad, direktør Kristian Røkke, Aker, FNambassadør Mona Juul, Schibsted-direktør Rolv Erik Ryssdal, Munch-direktør Stein
Olav Henrichsen, tidligere oljefondssjef Knut Kjær og filosof Henrik Syse (som for
øvrig sitter i styret for Tangens Hedgefond på Cayman Island og avtroppende leder
for eierskapsgruppen i NBIM) – for å nevne noen. De fleste fikk tilbud om å få dekket
alle kostnadene ved seminaret, eller i alle fall flyreisen, opphold, mat osv. Seminaret
måtte de muligens betale selv.
Så til saken; Tangen har utvilsomt blitt ansatt som ny leder av NBIM fordi han innehar
en udiskutabel kompetanse hva gjelder å få penger til å yngle. Hva gjelder hans
kompetanse til å forvalte et av verdens største fond uten å benytte seg av
bekjentskaper, og/eller ta høy risiko (Hedgefond) og/eller å måtte følge strenge etiske
regler er muligens mer diskutabel.
Tangen har utvilsomt satt både seg selv og endel offentlige tjenestemenn i en svært
vanskelig situasjon, som er egnet til å svekke deres tillit.
Da er vi til sakens kjerne; skal du forvalte en av verdens største pengebinger må du
har folkets og stortingets (valgt av folket) tillit, og den er brutt.
Nå er det opp til hovedstyret til Norges Bank eller eventuelt finansministeren å rette
opp fadesen og si; beklager, men din bakgrunn som gründer og forvalter av et av
Europas mest fremgangsrike Hedgefond er ikke kun egnet til å styrke din tillit.
Dessuten vil enhver disposisjon du gjør på vegne av Oljefondet kunne være til ugunst
for ditt private investeringsfond. Ei heller dette er egnet til å styrke din tillit.
Nicolai Tangen er derfor ikke den rette til forvalte Norges oljefond i et farvann fullt av
undervannsskjær og finanshaier.
Det bør hovedstyret i Norges Bank ta inn over seg, og trekke tilbake ansettelsen.
De har fortsatt litt tid - Slyngstad slutter ikke i stillingen som sjef for Oljefondet før i
oktober, og han kan sikkert sitte et par måneder ekstra, til de finner den rette
personen.
Da vil hovedstyret i Norges Bank og den rettskafne Øystein Olsen gjenopprette
folkets tillit.

Bærum, 26. april 2020

Petter Johan Holth
Skribent og økonom
pjh@live.no

