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Kjell Roland slutter i Norfund 

Kjell Roland har etter snart 12 år som leder av Norfund orientert fondets styre om at han ønsker å 

fratre sommeren 2018 ved fylte 65 år.  

Under Rolands ledelse har Norfund hatt en sterk vekst. Investeringsporteføljen har økt fra 3,7 

milliarder kroner i 2007 til rundt 21 milliarder kroner i 2017. I samme periode har antall investeringer 

økt fra 60 til cirka 140, mens antall ansatte er doblet til nærmere 70 medarbeidere, hvorav 45 er 

lokalisert i Norge. Utviklingseffektene av Norfunds virksomhet er i dag betydelige, både når det 

gjelder sysselsetting og tilgang til finansielle tjenester og energi.  

Roland har også i mange år vært medlem av styret i EDFI (European Development Finance 

Institutions), som er den europeiske samarbeidsorganisasjonen for Norfund og Norfunds 

søsterorganisasjoner. Her har han gitt viktige bidrag til å gjøre DFI’ene synlige på den internasjonale 

utviklingsagendaen og til å styrke EDFI som organisasjon.   

- Styret er svært fornøyd med det arbeidet Kjell Roland har gjort i Norfund, sier styrets leder Kristin 

Clemet. - Roland har hatt kommersiell forståelse, god innsikt i politiske rammebetingelser, 

makroøkonomisk kompetanse og god kjennskap til internasjonale og multilaterale institusjoner som 

Verdensbanken. Han har også vært en tydelig og modig stemme i diskusjonen om utviklingspolitikk 

og om betydningen av privat sektors bidrag til å redusere fattigdom.  Styret hadde gjerne sett at 

Roland ville fortsette i sin stilling ennå en tid, men respekterer at han nå ønsker å fratre etter så 

mange år i stillingen. 

Roland sier at tidspunktet for å tre tilbake er nå, fordi Norfund har en robust organisasjon, er dypt 

forankret hos eier og har bred støtte på Stortinget. Organisasjonen er derfor godt rustet for et 

lederskifte. - For egen del er tiden inne til å bygge en ny portefølje av arbeidsoppgaver som gjør at 

jeg kan være i arbeidslivet i mange år fremover. Roland sier at han har brukt et år på å bearbeide 

tanken på å forlate Norfund, da det er vanskelig å finne et mer meningsfullt mandat enn det Norfund 

har. - Samtidig er det riktig både for organisasjonen og for meg selv å legge til rette for et skifte nå, 

før Norfunds strategi for neste fireårs periode skal utmeisles sammen med styret. Roland håper at 

han er klar for å se fremover mot nye oppgaver når sommeren kommer.  

Styret har igangsatt arbeidet med å finne Rolands etterfølger og vil i den forbindelse legge til rette for 

en åpen og bred prosess. Roland har tilbudt seg å stå i stillingen til en ny person er på plass, hvilket 

gjør at det kan legges til rette for en god overgang til en ny ledelse. 
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