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FONDSDAGEN 2014 

ÅPNINGSINNLEGG 

 

SLIDE 1  ÅPNINGSBILDE 

 

Jeg har fått gleden av å åpne Fondsdagene 2014. Senere i dag skal jeg 

på Kommunalbankens Årskonferanse. På den konferansen vil jeg si 

noe om produktivitet, for det er en debatt som er veldig politisk. Og 

jeg vil bruke noe tid på å diskutere økonomisk historie, fordi jeg har 

fått taletid, og jeg liker historie.  

 

SLIDE 2  ÅSA-KJERRATEN 

 

Peder Anker og Åsa-kjerraten 

Ett eksempel jeg liker å bruke i disse dager, når det snakkes om de 

førende menn fra frigjøringstiden i 1814, er Peder Anker, herren til 

Bogstad. 

 

I tiden rundt Riksforsamlingen bygde Peder Anker, en av Norges 

rikeste menn og riksforsamlingens første president, Åsa-kjerraten for 

å bringe tømmer fra Drammens-vassdraget over til sine sagbruk i 

Oslo-området. Den er en unikt stykke norsk infrastruktur, som 

kombinerer vannhjulsdrevne tømmerrenner med vår første 

hestejernbane. Vi finner mange rester av den i Nordmarka den dag i 

dag, en voldsom investering i en helt grensesprengende 

infrastrukturteknologi. Helt privatfinansiert. 

 

Det fascinerte meg å se hvordan en privatmann på slutten av 1700-

tallet kunne velge å sette i gang et så stort egenfinansiert 

infrastrukturprosjekt. Hva drev egentlig Peder Anker til å bli en slik 

førindustriell foregangsmann innen infrastrukturutbygging? 
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Svaret var skatteplanlegging. Det lå ingen samfunnsøkonomisk 

analyse bak Åsa-kjerraten. Peder Anker bygget den for å spare 

fløtetollen i Drammensvassdraget. 

 

Det at skatt påvirker privatøkonomiske disposisjoner – og store 

investeringsprosjekter – er alt annet enn nytt i Norge. 

 

Overgang til nåtiden 

Slike lærepenger bør vi ta med oss i byggingen av nye 

infrastrukturprosjekter. Blir fløtertollen – eller bompengene – for 

høye, så finner trafikken nye veier. 

 

Og vi som – på mer eller mindre permanent basis – er politikere må 

ta det med oss på en annen måte: Det er mange næringer som er 

blitt flinke til ikke å snakke om subsidier. For subsidier må vedtas 

hvert år, og kommer stadig opp til votering, i konkurranse med alle 

andre formål. Skatt er mye mer behagelig – for har man først fått et 

skatteunntak, så ligger det som regel stille der til neste, store 

skattereform. 

 

For noen næringer blir det frustrerende. For det finnes legitime, 

rettmessige og velbegrunnede årsaker til å ønske seg endringer i 

skattesystemet. Jeg synes selv verdipapirfondsbransjen har pekt på 

skatteregler som ikke vil være holdbare over tid, og som skaper 

uønskede forskjeller mellom fondskonstruksjoner i forskjellige land 

og med noe ulik aktivasammensetning. 

 

Jeg skal være forsiktig med å ha for sterke meninger i akkurat denne 

saken. Jeg har ikke bare penger i fond, jeg er gudhjelpe meg også 

medeier i et fondsforvaltningsselskap, så dagen i dag er ikke den 
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dagen jeg kan love hva Finansdepartementet kan komme til å foreslå. 

Men jeg kan love at vi absolutt forstår problemet. Og at vi, når 

Scheel-kommisjonen kommer med sin utredning i oktober i år, etter 

all sannsynlighet får mulighet til å gjennomføre en stor, bred 

skattereform der hovedmålet blant annet er nettopp å bringe norske 

skattevilkår for bedrifter på linje med skattevilkårene i de landene vi 

konkurrerer med. 

 

SLIDE 3  REVOLUSJONÆRE ENDRINGER 

 

Jeg er medlem av Høyre. Jeg ble ikke hentet inn til 

Finansdepartementet for å få utløp for mitt revolusjonære, indre 

meg. Vi skal ta små skritt. Vi skal tenke oss om, for å se hvor det 

bærer. Men vi skal gå systematisk i riktig retning. For små skritt 

virker. 

 

Vi vet at det å skattlegge ting vi ikke liker, gjør at det blir mindre av 

det. Så vi skattlegger tobakk, og alkohol, og CO2, og andre ting vi ikke 

synes noe om. Og det blir brukt mindre av det. (Men til gjengjeld alt 

på en gang. På Danskebåten.) 

 

Men staten trenger mer penger enn det vi kan få inn fra å skattlegge 

det vi ikke liker. Så vi legger skatt på ting vi egentlig vil ha mer av, 

også. På arbeid. På investeringer. 

Det er ikke slik at de lovene om priser, tilbud og etterspørsel som 

gjelder for skattene på tobakk og alkohol ikke gjelder for arbeid og 

sparing, også. 

 

 Skattlegger vi arbeid, så blir det mindre arbeid.  

 Skattlegger vi sparing og norsk eierskap, så blir det mindre sparing 

og norsk eierskap.  
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På område etter område er det sånn, og summen av mange små 

enkeltavgjørelser blir store konsekvenser. 

 

Den sittende regjeringen er ikke opptatt av høyest mulig skatt. Vi er 

opptatt av riktig skatt. Med riktig skatt menes skatt som oppleves 

som rettferdig, som gjør minst mulig skade – enhver skatt innebærer 

også en samfunnsmessig kostnad eller vridning i forhold til den 

løsning markedet ville valgt - , som gir mest mulig like 

konkurranseforhold på tvers av landegrensene, og som samtidig er 

stor nok til at den bidrar til finansieringen av våre fellesgoder. Skatter 

kan ha mange formål, og får de for mange formål på en gang å 

oppfylle, kan reglene bli både komplekse og ha for mange 

smutthuller. Ofte er det andre virkemidler enn skatt som er egnet for 

å prioritere politiske formål. 

 

Like viktig som at man ikke skal betale for mye skatt, er det at alle 

som skal, bidrar. Arbeidet mot hvitvasking, skattesnyteri og 

urettmessig bruk av andre jurisdiksjoner har fått økt internasjonal 

oppmerksomhet de siste årene, og den nåværende regjering vil aktivt 

følge opp dette arbeidet. Nettopp det at alle bidrar vil være det beste 

grunnlaget for at vi samtidig skal unngå å påføre oss selv 

skatteulemper sammenlignet med andre land. 

 

Norsk kapitalforvaltning har utviklet seg betydelig, men har fortsatt 

rom for betydelig vekst. Mye av veksten vil komme internasjonalt, 

men betydelig økt etterspørsel bør også kunne komme fra 

nordmenn. Når vi ønsker å redusere formuesskatten, er det blant 

annet for å redusere den skattemessige ulempen det er å investere i 

næringsvirksomhet som kaster noe av seg, sammenlignet med for 

eksempel boligkapital. Det er ingen mangel på sosialøkonomer – her i 

salen er det flere av dem – som anviser at vi kan vri investeringene 
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mer riktig retning bare vi beskatter bolig hardere. Vår løsning er 

kanskje mer banal, nemlig at vi heller kan redusere skatten på de 

andre investeringene mer. Da oppnår vi samme effekt.  

 

Det er få land igjen i den industrialiserte verden som holder seg med 

formuesskatt. De fleste ønsker å stimulere til sparing; ikke å gjøre 

den ulønnsom gjennom skattesystemet. Det går knapt en dag uten at 

det kommer inn til Finansdepartementet velmente forslag for å 

stimulere til sparing – i særskilte distrikt, i bioteknologinæringer, i 

vekstbedrifter, i bedrifter med mange arbeidsplasser i 

servicenæringen, i selskap som skal satse på medisinsk teknologi, i 

energisparing. Jeg vil ikke utelukke at det finnes spesielle 

investeringer som har spesielle egenskaper som skaper behov for 

risikokompensasjon gjennom skattesystemet. Men samtidig tror jeg 

behovet for særlige stimulanstiltak ville bli mye mindre hvis det 

grunnleggende systemet var bedre. Generelt lavere formuesskatt vil 

skape bedre grunnlag for å investere i lønnsom virksomhet – og i 

lønnsomme spareprodukter levert av en oppegående norsk 

forvalterbransje. 

 

SLIDE 4  OPPSLAG FRA AFTENPOSTEN 

 

For litt siden sto det en artikkel i Aftenposten, der man viste at det på 

tre poststeder i Oslo-området ble krevet inn like mye formuesskatt 

som fra de om lag 150 kommunene som hadde lavest 

formuesskattegrunnlag i landet. Innfallsvinkelen var at det vil være 

en urimelig begunstigelse av disse tre poststedene at formuesskatten 

blir redusert (for vi har ikke lovet at den blir borte). Men for meg er 

det å snu problemet på hodet. Jeg er ganske sikker på at disse tre 

poststedene og de som bor der vil ha det ganske bra, enten 

formuesskatten blir redusert eller om den forblir slik den er. Men for 
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meg er det et langt større problem at det i 150 kommuner – en 

tredjedel av landets kommuner – i følge skattestatistikken knapt nok 

kan finnes nettoformue til privat næringsvirksomhet når man 

korrigerer for verdien av boligformue. Det er jo et næringspolitisk 

problem, og det å stimulere til mer sparing burde stå svært, svært 

høyt oppe på dagsorden i alle kommuner som har havnet i et slikt 

uføre. 

 

SLIDE 5 GINI-KOEFFISIENTER 

 

Inntektsfordelingen i et land skapes av en langsiktig likhetskultur, av 

systemet for lønnsoppgjør og delingen mellom arbeid og kapital, av 

de offentlige overføringene og av skattesystemet. Skattesystemet 

som kilde til fordeling er den minst viktige av disse mekanismene. I et 

land som allerede har den jevneste inntektsfordelingen i Europa er 

det ikke lenger bare inntektsfordelingen som må være det 

overordnede målet for skatteendringene – det er å stimulere til mer 

arbeid og mer sparing – stimulanser som har blitt for sterkt svekket i 

skattesystemet slik det i dag er utformet. 

 

Finansnæringen står for om lag 7 pst. av samlet verdiskapning i 

fastlandsøkonomien. Næringens verdiskapning som andel av samlet 

verdiskapning i fastlandsøkonomien har økt jevnt og trutt siden 

utgangen av bankkrisen på starten av 90-tallet. Finansnæringen har 

også blitt en stadig viktigere for resten av økonomien med årene. 

Den har vært med på å skape flere og flere markedsplasser. 

 

SLIDE 6 NORGE SOM INTERNASJONAL MARKEDSPLASS 

 

Slike markedsplasser hjelper til med å flytte overskuddskapital til der 

den kaster mest av seg. Enkelte av disse markedsplasser er ikke bare 
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viktige for Norge, men også for internasjonale næringer. Oslo Børs er 

verdens største finansielle markedsplass for sjømatsektoren. Oslo 

Børs har det nest høyeste antallet noterte energi-selskap i Europa, og 

det nest høyeste antallet selskap i verden innenfor oljeservice. Videre 

er Oslo Børs verdens nest største shipping-børs, målt etter antall 

noterte shippingselskap. Den eneste markedsplassen som slår Oslo 

Børs når det gjelder shipping, er New York Stock Exchange. Den 

norske finansnæringen i vid forstand er med andre ord en viktig 

næring også utenfor Norges grenser.  

 

Finansnæringen er blitt en viktig næring med unik kompetanse i seg 

selv. Innen de næringene jeg har nevnt over, har vi banker som kan 

kredittvurdering. Meglerhus som kjenner investorene. Advokater 

som vet hvilke avtaler som trengs. Revisorer som forstår 

pengestrømmer og verdsettelse. Analytikere som forstår 

verdikjedene. Entreprenører som stadig starter nye selskaper i 

bransjer de kjenner godt. Samarbeidspartnere som bygger 

knoppskyting innen engineering, rådgivning, konsulentvirksomhet og 

markedsføring. I en tid hvor det er mye diskusjon om kostnader, 

produktivitet og lønnsomhet, står finansnæringen frem som en 

virksomhet som fyller produkter og tjenester med kompetanse, 

erfaring og derigjennom med merverdi. Derfor har den jevnt over 

også hatt høy lønnsomhet – og det er bra. 

 

Finansnæringen har derfor vært viktig for byggingen av det 

økonomiske fellesskapet som er Norge. Det er den som har gjort det 

mulig at vi har rederier, og ikke bare redere. Butikk-kjeder, og ikke 

bare landhandlere. Treforedling, og ikke bare sagbruk. Metallurgisk 

industri, og ikke bare gruver. Eiendomsselskap, og ikke bare 

gårdeiere. Private oljeselskap, og ikke bare statsaksjeselskap. 

Moderne betalingsformidling, og ikke bare lønningskonvolutter. 
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Finansnæringen er med på å forandre og modernisere Norge – og 

gjør det bare fordi den også makter å modernisere seg selv. 

 

SLIDE 7 VERDIER SOM STYRKER FINANSNÆRINGEN 

 

I en tid som er preget av tunge regelverksprosesser som betyr mye 

for finansnæringen – Basel III og Solvency II; Bail-in ordninger og 

Payment Services- direktiv – så skal vi heller ikke glemme at det er en 

del kulturelle verdier vi har i Norge som har vært med på å bygge en 

god finansnæring: 

o Transparens – viljen til å la markedene være åpne for 

innsyn og dermed konkurranse. 

o Tillit – som gjør både avtaleverk og selve prosessen med å 

inngå en avtale villigere enn mange andre steder 

o Enkelhet – som gjør at vi ikke lager unødige ordninger, 

tungvinte prosesser og omstendelige prosesser som ikke 

passer i en liten, åpen økonomi 

o Og dessuten nettopp åpenhet for omverdenen, som i form 

av næringsfrihet og frihandel ble skrevet inn i Grunnloven, 

og som har vært en førende kilde til merverdiskaping 

gjennom Norges økonomiske historie siden 1814. 

 

Norsk sparing som kilde til vekst 

Forvaltningsselskapenes framtidige vekst avhenger blant annet av at 

norske husholdninger sparer. Finanskrisen kan ha påvirket 

husholdningenes spareadferd. Den kan ha ført til at norske 

husholdninger finner det nødvendig å spare mer fordi de oppfatter 

framtiden som mer usikker. I 2013 var spareraten til norske 

husholdninger 9 prosent. Det vil si at 9 prosent av den inntekten 

husholdningene som gruppe satt igjen med etter skatt, ble spart. Det 
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er den høyeste spareraten vi har hatt i Norge blant husholdningene 

siden 2005. Totalt utgjorde denne sparingen om lag 118 milliarder 

kroner.   

 

En stor del av norske husholdningens investeringer har gått til bolig 

de siste årene. Dette må ses i sammenheng med den høye 

boligprisveksten vi har hatt. Høye boliginvesteringer har også bidrar 

til det høye gjeldsnivået. Vi ser imidlertid nå tegn til at 

boligprisveksten avtar noe. En kontrollert avdemping av 

boligprisveksten, i sammenheng med at husholdningene nedbetaler 

noe av sin gjeld, er en utvikling vi ønsker velkommen. Det er også en 

utvikling som kan være positiv for spesielt 

kapitalforvaltningsbransjen. Dersom bolig ses på som et mindre 

attraktivt spareobjekt, vil det øke muligheten for at norske 

husholdninger sparer i andre former, for eksempel i verdipapirfond. 

Dette bør gi næringen muligheter i framtiden. 

 

SLIDE 8 AVLØNNING I FINANSBRANSJEN 

 

Det er et mål at folk flest skal spare mer til sin egen pensjon og gjerne 

til sin egen arbeidsplass eller ekstrainntekt. Der må fondsbransjen 

spille en nøkkelrolle. Verdipapirfond er en utmerket måte å 

kanalisere kapital til lønnsomme, verdiskapende investeringer på. Vel 

og merke så lenge det skjer i et marked med bred konkurranse, der 

også betalingen for forvaltningen er rimelig. I deler av 

forvaltningsbransjen har man historisk hatt godtgjørelsesmodeller og 

overskuddsdelingsmodeller som ikke er samfunnsøkonomisk 

fornuftige. Det skal ikke være forvalternes yachter som fyller havnen 

ved St Tropez – de skal tilhøre kundene deres. 
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Når man snakker om framtidens finansnæring, er det viktig å ikke 

underdrive den påvirkning finansinstitusjonene selv har på 

utviklingen. Gjennom å sikre at investorene har tiltro til 

finansinstitusjonene, og at kundene er trygge på at de får gode og 

objektive råd, kan næringen selv bidra til økt etterspørsel etter 

finansielle tjenester. Den mistillit som av og til uttrykkes overfor 

finansnæringen stammer sjelden fra krefter langt unna den. Jeg tror 

alle vi som har jobbet i bransjen vet at det ikke er en myte LO har 

skapt at lønningene av og til er svært høye, og at enkelte former for 

bonuser og overskuddsdelingssystemer virker som en uforståelig 

skjev fordeling av verdiene. Det er ikke bare påfunn fra sure 

pensjonister at det er solgt store mengder spareprodukter med dårlig 

og misvisende veiledning i lang tid. Ingen næring  - heller ikke 

forvaltningsbransjen – kan snakke seg bort fra behovet for almen tillit 

og bred aksept. Brytes tilliten av noen få, går det ut over alle. 

Selvregulering er åpenbart ikke nok, men det betyr ikke at ikke 

næringen selv bør ta – og tar – et ansvar for egne etiske regler og 

enkle, og forståelige, forretningsvilkår. 

 

Norske myndigheter ønsker en internasjonalt konkurransedyktig 

norsk finansnæring, som kan konkurrere i de markeder og med de 

produkter som markedet etterspør. Regelverk som skal videreutvikle 

dette er i arbeid, og flere ting vil falle på plass i løpet av våren. 

Forslagene til regulering av mer spesialiserte, alternative 

fondsstrukturer – AIFMD-lovverket – er rett rundt hjørnet og bør 

kunne behandles av Stortinget denne våren. Vi legger sten etter sten 

på i dette arbeidet. Men samtidig vil vi styrke kravene til 

forbrukerbeskyttelse og investorvern. I en verden av sofistikerte 

produkter, med krevende avlønningsmodeller og raske skift, har 

forvaltningsorganisasjonen ofte en kompetansefordel i forhold til 

kundene. Det må reflekteres i regelverket. 
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Samtidig betyr selve næringens lønnsomhet mye positivt, både for 

evnen til å skape og fremme kreativitet, og til å skape og fremme 

innsats. Norsk forvalterbransje har aldri vært subsidiert. Stort sett har 

den sloss i skattemessig og regelverksmessig motvind. Mange regler 

som er blitt implementert kommer på basis av erfaringer fra andre 

land; ikke på grunn av vonde ting som har skjedd i Norge. Når man 

klager over at lønningene i bransjen er for høye, glemmer mange at 

hadde ikke de ansatte fått høye lønninger, så hadde det bare ført til 

at eierne hadde fått enda mer. I så måte har finansbransjens 

overskuddsdelingsmodeller gjort den til noen av de mest 

kommunistiske arbeidsplasser i Norge. 

 

Finansbransjen har vist bl.a. nettopp den evnen til 

produktivitetsvekst – til å fylle arbeidstimer med kompetanse og 

merverdi – som Regjeringen etterlyser. Og gjennom sine bidrag til å 

allokere kapital til nye vekstnæringer og nye investeringsmuligheter, 

skaper finansbransjen store verdier gjennom å fremskaffe 

egenkapital og fremmedkapital til viktige næringer for Norge som 

offshore, kraft, og maritim industri. Arbeidsplassene i finansbransjen 

er ikke mindreverdige i forhold til arbeidsplasser i industrien, 

reiselivet, sykehusene eller landbruket. 

 

SLIDE 9  STATENS PENSJONSFOND UTLAND 

 

Statens Pensjonsfond Utland 

Det er mye som kan sies om Statens Pensjonfond – både Norge og 

Utland – og deres rolle i oppbyggingen av norsk finanskompetanse. 

Både i forhold til den etiske utformingen av mandater, begrensninger 

i investeringsuniverset og det rolle i forhold til unoterte aksjer og 

andre investeringsaktiva – og norsk forvaltningsbransje.  
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I dag kan jeg ikke si noe av det – fordi Regjeringens melding om 

virksomheten der kommer i morgen. Det vil forhåpentligvis gi rom for 

en god debatt, der faglige innspill fra de miljøene dere representerer 

vil være mer enn alminnelig viktige. Dette handler om hvordan vi 

forvalter vår felles pensjonsformue. Det handler om enorme midler 

det er gitt vår generasjon mulighet til å forvalte forsvarlig – eller å 

skusle bort i besserwisseraktiv moteriktig kortsiktighet. Av hensyn til 

våre felles nasjonale interesser, og fordi det går inn i selve kjernen av 

faglige vurderinger der dere som næring har bedre kompetanse enn 

noen andre miljøer, håper jeg det er en debatt der flest mulig av dere 

som er i salen vil delta. 

Nordmenns sparing 

På 1800-tallet og langt inn på 1900-tallet eksporterte Norge 

arbeidskraft. Mangelen på sysselsetting lokalt, og en ikke veldig rask 

norsk industriutbygging, gjorde at flukten fra den norske landsbygda 

gikk til ikke bare de norske byene, men helt til de amerikanske og 

australske byene – og landsbygda. Vi eksporterte norske hoder og 

hender direkte. 

 

Moderne logistikk og teknologi har gjort at vi ikke lenger sende 

hendene og hodene ut av landet for å eksportere verdien av dem. I 

Agder lager vi boresystemer man bruker i Brasil. I Brumunddal tegner 

man flyplasser som skal bygges i Asia. Og i Stavanger, Oslo, Bergen og 

Trondheim skaper man fonds- og forvaltningsløsninger som 

småsparere og storsparere fra Singapore til Ottawa nyttiggjør seg. 

Fondsbransjen i Norge er uhyre internasjonal, hypermoderne, høyt 

kompetent og heldigvis svært lønnsom. Målt i verdiskaping per hode, 

eller kompetanse lagt inn i hvert produkt eller hver arbeidstime, er 

det nesten ingen andre virksomheter som kan måle seg. De 

kvalitetskravene som stilles setter tilsynelatende grenser for hvor fort 

og hvor stort vi – med vår norske kompetansebase – kan bygge 
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næringen. Men oppbyggingen av for eksempel Skagenfondene har 

vist hvordan riktig kompetanse kan resultere i fantastisk vekst selv i 

løpet av kort tid – men også vist hvordan man, for å holde 

posisjonen, hele tiden må være på tå hev. Fondsforvaltning utsettes i 

stor grad for mange av de internasjonale regelverksendringene som 

kommer i etterkant av bankkrisen, men står som hovedregel uskyldig 

for både risikoproblemene, ansvarsfraskrivelsen og sjokkbølgene inn i 

verdensøkonomien som andre deler av finansbransjen utløste. Det 

kan gi en detaljregulering som oppleves både urettferdig og urimelig, 

men som vi ikke alltid har nasjonalt handlingsrom i forhold til. 

 

Vårt forhold til EU og internasjonale reguleringer er preget av noen 

særnorske utfordringer vi forsøker å finne tverrpolitisk akseptable 

løsninger på. 

 

SLIDE 10 SENTRALE AGENDAPUNKTER FOR FONDSNÆRINGEN 

  - SKATT, MARKEDSADGANG, REGELVERKSUTVIKLING, 

TILSYNSORGANER 

 

Det mest utfordrende er forholdet til EUs nye tilsynsorganer på 

finansområdet. Vi har ikke mulighet til – eller ønsker - å avgi 

suverenitet på brede områder til organer som vi ikke er medlemmer 

av. Arbeidet med å finne løsninger som både EU og EFTA-landene kan 

leve med, har høyeste prioritet fra norsk side nå. EU-ministeren har 

arbeidet med tilsynsorganer øverst på sin arbeidsliste; fra 

Finansdepartementets side hadde vi politiske møter i Berlin senest på 

mandag og i London i går og i forigårs. Vi håper i løpet av våren å 

kunne komme videre både når det gjelder tilsynsorganene og 

implementeringen av køen av direktiver som krever norsk utformede 

reguleringer. Vi opplever bred enighet blant ansvarlige partier på 

norsk side om hva slags løsninger som kan bygges, og arbeider 
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samordnet overfor et EU der vi møter bred sympati for norske 

standpunkter. Utfordringen er det den ofte er i EU-sammenheng, 

nemlig at dette skal avgjøres i møter der alle landene som møtes 

allerede har sine særstandpunkter og behov på dagsorden. Det å 

skulle få tid til så – nærmest som en vennetjeneste – å ta opp og sloss 

for særskilt norske ting er ikke alltid like selvsagt. 

 

Men vi er fullt klar over hvor alvorlig situasjonen er, og at det er 

tidskritisk å finne en løsning. Det er det for tiden høyest prioriterte 

arbeidet i Regjeringens Europa-politikk, og det er finansnæringen 

generelt og fondsbransjen spesielt det er mest viktig for. 
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