
Portrettet: Oddvar Sørtømme 
- Bankene synes i dag alt for defensive og for lite risikovillige. De føler ikke det 

samfunnsansvar de burde. Og det er for lite struktur i næringspolitikken. Bl.a. burde 

oljefondet kunne brukes til direkte eierskap i produksjonsvirksomhet og til bedring av 

landets infrastruktur. Vi skal da også leve av noe etter oljen! 

 

”Kanskje begynner jeg å bli gammelkommunist”, humrer trondheimsgutten Oddvar 

Sørtømme som har arbeidet i bank i over 40 år. Først i A/S Fiskernes Bank i Trondheim og 

Vardø, og siden 1976 har han vært banksjef i Kreditkassens avdeling i Trondheim til han gikk 

av med pensjon i 1999, dvs i 24 år. I denne tida har han vært med på å realisere mange 

spennende prosjekter så vel i Trondheim som distriktet for øvrig – der banken har gått inn 

både som eier og långiver. Noe av det første var Royal Garden Hotell. Andre store prosjekter 

var Medisinsk/teknisk senter og Pirsenteret. Kreditkassen har hatt et sterkt engasjement i 

Fosen Mek. Verksteder og i oppdrettsnæringa fra starten av.  Da var det enkeltpersoner med 

personlig eierskap som satset i oppdrett, og det har vel over tid også vist seg å være den beste 

driftsformen. 70 % av bankens virksomhet har vært mot næringslivet, og vi såg det som ei 

hovedsak å hjelpe fram levedyktige bedrifter. Og da hjalp vi fra tid til annen også til med 

fundamentet, ikke bare toppfinansieringa. Det var viktig for oss å få til noe. I dag bruker 

bankfolka helst kalkulatoren for å finne ut om de skal være med på å finansiere et tiltak. Og 

det er generelt en større risikovegring i bankene. Viljen til å satse – og til det selv å ta et 

risikovillig økonomisk ansvar er ikke sterkt nok. Vi vurderte først og fremst menneskene og 

den ideen disse kom med. Men vi var også bevisst forsiktige og brukte den teft vi hadde. 

Derfor drog vi ikke på oss store tapsprosjekter”, forteller den erfarne bankmannen.  

I avisene har vi sett at mens de andre større bankene fikk store tap, så klarte Kreditkassens 

avdeling i Trondheim stadig å komme ut med positivt resultat. Sørtømme sier at det kring 

1990 ble en psykose at alt skulle være dårlig innen bankvesenet. ”Mange fikk panikk og nye 

ledere ville gjøre reint bord. Men det har vel i ettertid vist seg at det på mange måter var svært 

så unødvendig at Staten gikk inn og overtok de store bankene. Verdiene har da senere 

kommet til syne i rikt monn.  Og hvorfor lar vi nå utenlandske banker kjøpe oss opp?  Vi i 

Norge har mye større finansielle ressurser og burde være de som kjøpte opp andre, slik at vi 

selv fikk større innflytelse på så vel det nordiske – som europeiske kapitalmarkedet”. 

I sitt 70. år er Oddvar Sørtømme fortsatt like engasjert i bank og næringsliv. Han driver et lite 

konsulentfirma og tar ulike oppdrag. Dessuten er han styreformann eller styremedlem i en 

rekke bedrifter i regionen. Han viser til ordtaket om at ”engasjement er helse”. Vi skjønner at 

det ikke er mye fritid, og den han har, bruker han på hytta i Aure og leiligheten på 

Kanariøyene sammen med kona. De har to voksne barn. Oddvar har vært Rotary - medlem 

siden 1966. Han beklager at det ikke har blitt tid til å være et særlig aktivt medlem. Men han 

ser klart verdien av Rotary i fleire sammenhenger. 


