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VANDRING MED FINANSMINISTEREN: Jan Tore Sanner ga seg svært god tid da Øyene var på besøk. Møtet ble avsluttet med en
runde i nærområdet med samtale om tur- og bademuligheter. 

To uker midt i juli ble mye
av norsk økonomi styrt fra
en hytte i området rundt
Grepan på Tjøme.
tekst: Sven Otto Rømcke

D

et er første sommer finansminister Jan Tore
Sanner og kone tilbringer i ny hytte. Den ligger
i nedkant av tomten der
Sanners foreldre bygde
hytte tidlig på syttitallet. En uke var
også de to døtrene på 23 og 28 på besøk.
Øyene møtte finansministeren dagen
etter at Italia hadde slått England i EM i
fotball, og han var riktig fornøyd.
Fotballentusiasten fra Bærum hadde
holdt med Italia. Uspurt forteller han
om sin fotballinteresse, og at han er fast
inventar på Stabæks hjemmekamper.
Den interessen strekker seg langt.
Under de første regjeringsforhandlingene for snart åtte år siden, fikk han faktisk Erna Solberg til å legge en pause slik
at han fikk med seg annen omgang av en
kamp der Stabæk var med. Men fotballen spiller også en rolle i politikken.
– Alle kulturer har small talk for å skape en relasjon. Fotball er en slik greie.
Har du startet å snakke om fotball, har
du skapt en stemning. Det fungerer i
mange sammenhenger, også innad i regjeringen. Jon Georg Dale fra Fremskrittspartiet var veldig interessert, og
Erna går på Brann-kamper.

Fotball som politisk verktøy
En av Øyenes kilder forteller om fotballens betydning mens Sanner var kommunalminister. Da hadde han mye kontakt med byrådslederen i Norges største
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by. Raymond Johansen (Ap) er også fotballentusiast og Vålerenga-tilhenger. Så
etter en runde om Vålerenga og Stabæk,
lå forholdene til rette for å finne gode
løsninger.
Jan Tore Sanner har en vennlig form
som gjør at stemningen rundt ham er
god. Men det skadet ikke med en fotballstart på et sommerintervju heller.
Og finansministeren er like entusiastisk når det gjelder Tjøme som når det
gjelder fotballen.
– Min far arvet en tomt fra sin tante, og
jeg tilbrakte mye av min barne- og ungdomstid her. Vi var mye ute og fisket på
Tjømebåene, og vi kom ofte hjem med
ti, femten kilo torsk. Slik er det ikke lenger, sier han og forteller at broren hans
også har et sted her ute.
– Så her er vi tre generasjoner. Det er et
stort privilegium å få egen hytte. Her
kan vi treffe venner og familie. Og her
kan vi glede oss over Tjømes mange fantastiske perler, sier han og ramser opp
Verdens Ende, Moutmarka, Torås fort
og Gamle Ormelet.
– Vi er alltid innom Gamle Ormelet.
Gjerne flere ganger. Men det er mange
små, fine steder med både bilder og
brukskunst, som vi drar innom, sier
Sanner og blir politiker igjen: – Jeg synes
politikerne på Tjøme har funnet en god
balanse mellom landskap og bebyggelse
og ta vare på kjennetegnene ved Tjøme.

ren min en grevling som løp over tomten min med en skjære i munnen.
En finansminister er på jobb døgnet
rundt, hele året. Da hjelper det litt at vi
har gode ferievaner i Norge.
– I Norge er vi flinke til å ta ferie. Jul,
påske og sommer er det i utgangspunktet stille, med mindre det skjer noe voldsomt. Men jeg er så heldig å ha fem dyktige statssekretærer, og en av dem er alltid på jobb. Men om det skjer noe, er
også jeg på jobb.
I tillegg er det viktig å styre departementet slik at han blir skjermet i feriene.
Jan Tore Sanner er kjent for å være uhyre effektiv. Det han får inn på pulten om
morgenen, er gjerne behandlet når dagen er omme. Det er ikke slik i alle departementer. Men det er grenser for
Sanner også.
– Jeg måtte lære departementene at
man ikke må gi meg saker siste dag før
ferien, sier mannen som har bestyrt
Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og
nå altså er sjef i Finansdepartementet.
Det er fint med noen litt late feriedager for en som skal hjem til årets største
oppgave.
– Jeg skal legge frem et statsbudsjett i
oktober. Derfor tar vi i Finansdepartementet tidlig ferie og er tilbake slik at regjeringen kan ta sine beslutninger i
midten av august.

Skjermet i ferien

Sier nei før de sier hei

Det er begrenset hva en minister rekker
noen sommerdager på Tjøme.
– Min ferie er ganske kort, så vi legger
ikke opp til mange aktiviteter. Livet er så
aktivt til daglig at det er deilig at vi ikke
har for mange ferdigspikrede planer.
Men vi bruker naturen mye og gleder
oss over det fantastiske fuglelivet. Dyreliv er det også. Forleden oppdaget datte-

Vi snakket ikke mye om koronaen denne fine sommerformiddagen nær Tjømes sydspiss. Men finansministeren er
glad for at han kunne arbeide med et så
erfarent lag som Erna Solberg og Bent
Høie da verden ble så krevende.
Jan Tore Sanner sier litt spøkefullt at
han leder et departement som er kjent
for å si nei før man sier hei. Alt dreier seg

Finansministeren
om sommer
på Tjøme og
fotball som
politisk
verktøy
om prioriteringer.
– Koranen var noe helt nytt. Vi hadde aldri før
stengt ned samfunnet. Vi hadde en helsekrise,
som kunne bli en økonomisk krise, som kunne
utvikle seg til en ny finanskrise fulgt av et ras av
konkurser. Mens vi før var reaktive, ble vi nå
proaktive.
Det gjorde at vi fikk tettere samarbeid mellom politikere, embetsverk og organisasjonene, slik den norsk modell tilsier. Vi klarte å utvikle og iverksette de ordningene vi trengte, sier
han og legger ikke skjul på at i hverdagen kan
det bli noe silotenkning i departementene.
– I en krise ser man et helt annet samarbeid
på tvers. Da er det viktigste hvordan Norge skal
komme godt ut av krisen. Og hvordan vil skal
gjenåpne landet. I forbindelse med gjenåpningen, opplever vi en kraftig aktivitetsvekst. Da
må vi avvikle det som skulle være kriseløsningene, samtidig som vi må følge med på langtidsvirkningene av pandemien.

Én omkamp er ok
I en slik krevende verden skal Sanner, kone og
tidvis to døtre, hvile ut og ha ferie. Og han synes det går rimelig greit. Han er tilgjengelig
døgnet rundt, men det blir ikke misbrukt. Han
leser mailer, og han er daglig inne på regjeringens digitale dokumentbehandlingssystem.
Dessuten stiller han opp for øyenes egen avis.
Om jobben sier den ferierende finansministeren: – Man må være komfortabel med å fatte
beslutninger. De fleste beslutninger er vanskelige. Du skal si ja til noe og nei til noe annet. Det
er krevende, og du må vite hvem du skal snakke med.
– Én omkamp er ok, men så må beslutningen
tas. Her er det viktig med begeistring. Det er lettere å selge inn en idé man er begeistret for. Embetsverket skal ivareta det faglige og jeg det politiske. Det gjelder å finne det gode samspillet.
Og oppe i det hele skal embetsverket kunne betjene en hvilken som helst regjering.

13

Torsdag 22. juli 2021

19

90
ISABELLA IS

10 stk vanilje, Hennig Olsen Is, pr. stk 1,99

2
Forbehold om trykkfeil/utsolgtsituasjoner. Kun til private husholdninger.

Øyene

79

90

Ingen Mercedes med sjåfør
En utenlandsk journalist ville knapt trodd det
han kunne se på Tjøme denne formiddagen: En
svært sommerkledd finansminister blir intervjuet av en like sommerkledd reporter fra Øyene.
Finansministeren går i skyttel mellom kjøkkenbenk og spisebord med stadig nye kaffekopper, og det står ingen Mercedes med sjåfør
utenfor.
Det er egentlig Norge på sitt beste.
Og apropos kaffe. Øyenes kilder nevnte alle
to særtrekk ved finansministeren. Hans nesten
ekstreme effektivitet, og hans enorme forbruk
av kaffe. Det skal være 15 til 20 kopper om dagen.
Mange av de koppene kjøper Sanner hos
=kaffe. Det er en kaffebar i Akersgaten i Oslo,
som drives av de samme som står bak gatemagasinet =Oslo.
Der er han så velsett at han i fjor fikk en
agurkplante og i år en chiliplante av Anniken,
som er en av de faste medarbeiderne.
– Til tross for det jordnære, både i kaffebaren
og i hyttelivet på Tjøme. Hvordan klarer en som
har vært statsråd i snart åtte når, å beholde bakkekontakten?
– Jeg reiser mye rundt i Norge. Da handler det
ikke bare om å motta det man blir orientert om.
Det handler også mye om å gå rundt og snakke
med folk. Som med mine venner på =kafé. Litt
av hemmeligheten er å gå ut av blitzlyset, sier
politikeren, som liker å være tett på.
I innspurten til kommunesammenslutningen mellom Nøtterøy og Tjøme fulgte han kommunestyremøtene digitalt. Det var det trolig
ikke så mange hytteeiere som gjorde.
Når dette leses, er finansministeren for lengst
tilbake i Oslo, til statsbudsjett og valgkamp. Det
kan bli en travel høst. Men om han ikke kommer tilbake til øyene før, er han sikkert tilbake
en gang midtvinters, for å isbade sammen med
døtrene.
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