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Når Nasjonal transportplan
legges frem i morgen vil
trolig regjeringen igjen si

at den aldri har brukt mer på 
vei og bane enn det den gjør nå.

Og det er riktig. For regje-
ringen har satset stort på inves-
tering i samferdsel de siste
årene, både i forhold til histo-
rien, men også i forhold til våre 
naboland.

Men skal man bedømme i 
hvilken grad et land tilbyr høy 
velstand til sine innbyggere,
skal man ikke evaluere hvor
mye penger som brukes, men
hvor effektivt landet bruker sine
tilgjengelige ressurser. Det vi si,
hva man får igjen for penge-
bruken.

For selv om vi bevilger 
rekordmidler til samferdsel, er
det ikke rekordresultater vi får
tilbake. Stadig kan vi lese at vi
henger etter våre naboland når
det gjelder bygging av sammen-
hengende motorvei mellom
landsdeler og mellom de store
byene, og vedlikeholdsbehovet
på våre svingete landeveier er
skrikende og økende. Nye broer
og tunneler til små øysamfunn
er det derimot blitt ganske
mange av. Det har ikke stoppet
utflyttingen. Men det er ikke
bare i samferdsel vi bruker
historisk mye penger, uten
historiske resultater. Norge
bruker mer pr elev i skolen enn
noe annet OECD land, og det
offentlige har større utgifter til
helse per innbygger enn andre
europeiske land.

Tar man statsbudsjettet og
deler på antall innbyggere i
Norge, så bruker vi nesten 40
prosent mer per innbygger enn
man gjør i Sverige (regnet om i 
felles valuta), uten at vi får noe
mer tilbake. Tvert imot, vi har
gjennomsnittlige resultater i
skolen og forventet levealder i

Norge er vel som i Sverige.
Så hvor blir pengene av? Mye 

går med til lønn. Utgiftene til en
norsk timelønn er nesten 70
prosent høyere enn snittet i EU.
Siden staten stort sett kjøper
lønnstjenester, sier det seg selv 
at mye brukes her. Men mye går
også med til administrasjon,
drift og manglende evne til å 
prioritere (si nei). En økende
grad av statlig byråkrati har
man sett i mange land de siste
årene. Men mens Europa og
USA nå tvinges til å kutte og
effektivisere, trenger ikke politi-
kerne i Norge å kutte noe som
helst. Så lenge de holder seg til
handlingsregelen.

Dette er selvfølgelig ikke en 
bærekraftig strategi. I Perspek-
tivmeldingen som regjeringen
la frem tidligere i vinter under-
streket den at på litt lengre sikt
vil vi få en underdekning på 
offentlig forbruk. Det vil si at
oljepengene vi bruker via hand-
lingsregelen ikke vil være nok 
til å dekke underskuddet. Da 
må vi enten kutte velferden eller
øke skatteinntektene. Regje-
ringen har lagt vekt på det siste,

nemlig at vi skal jobbe mer for å 
dekke inn mer av statens 
utgifter. 

Jeg er enig i dette. Men
perspektivmeldingen hadde 
vært mer relevant hadde den 
også diskutert hva politikerne 
selv kan gjøre for å få mer ut av 
våre knappe ressurser. For det 
henger ikke nødvendigvis 
sammen at selv om vi har en

stor stat så må vi også ha stor 
statlig innblanding og detaljsty-
ring. Ta skolen. Norge er blant 
de landene der skolens ansatte 
har minst frihet til å bestemme 
over egen skolehverdag ifølge 
OECD. Skolehverdagen er 
bestemt sentralt: Standarder og 
planer lages i departementet/
direktoratet, følges så opp av 

kommunen. For lærerne betyr
det mengder med skjemaer som
må fylles ut og planer som må 
følges opp. Dette tar tid vekk 
undervisning. I motsatt ende 
Finland med en offentlig
skole som rangeres til å ha 
stor frihet over egen skole-
hverdag og som attpåtil
leverer resultater langt over
gjennomsnittet i OECD.

Dyr detaljstyrt planlegging
er også samferdsel skjemmet
av. Et enkelt prosjekt kan kre
et par tiår i planlegging før
spaden settes i jorden, om
prosjektet da i det hele tatt vil
bli gjennomført. For det er stor-
tingspolitikere som både
bevilger og bestemmer hvor det
skal bygges. Slik tar prosessen
tid og blir dyr. I motsatt ende er
Sverige. Der bevilger stortings-
politikerne midler mens
fagmyndigheter beslutter hvor
de skal investere eller vedlike-
holde. Slik blir det mye god vei
av.

Den norske velferdsmodellen 
forutsetter full sysselsetting
men den forutsetter også 
effektiv drift. I perspektivmel-
dingen er regjeringen opptatt
av det første. Skal politikerne få 
mer igjen for ressursbruken
burde de også være opptatt av å 
effektivisere driften. Det gjør de
best ved å begrense detaljsty-
ringen. Videre må de klare å 
prioritere og de må tørre å si
nei. Da vil de få mer igjen for
pengebruken. Det er som kjent

på resultatene man til slutt
vurderes.

Professor Hilde C. Bjørnland 
Institutt for samfunnsøkonomi,
Handelshøyskolen BI 
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Den norske
velferdsmodel-

len forutsetter full
sysselsetting men
den forutsetter også
effektiv drift

Detaljstyrt stat
Det henger ikke nødvendigvis sammen at selv om vi har en stor stat, så må vi også ha

stor statlig innblanding og detaljstyring.

BRO UTENFOR LARVIK. 
Etter klager bygges det tunnel 
til 225 millioner kroner for å 
skjerme en barnehage i Larvik 
mot trafikkstøy. 
Foto: Per Ståle Bugjerde

 FLERE INNLEGG
 Side 42–43

Innlegg
Klart for omkamp på 
Kypros
Nils Christian Langtvedt

DN i front?
Tor-Arne Solbakken

Du kan itj gå på null
Espen Skorstad

Gass er verre enn olje
Freddy Frydenbø

Olympisk turismeeffekt
Eli Grimsby

å 
fra 
er

g 

ve 

Side 42–43

I l

traktatene gjelder uavhengig av 

de økonomiske forholdene i 

landet det investeres i.

Norge har inngått 15 bilate-

rale investeringstraktater (med 

blant annet Kina, Russland, 

Polen, og Ungarn), men ikke 

med Kypros. Traktaten mellom 

Russland og Kypros er signert, 

men ikke ratifisert noe som 

betyr at også de mange russiske 

investorene på Kypros står uten 

noen direkte traktatforbindelse. 

På verdensbasis er det inngått 

ca. 3000 bilaterale investerings-

traktater, noe som medfører at 

norske personer eller selskaper 

som har eierinteresser i uten-

landske selskaper også kan 

benytte seg av de investerings-

traktater som er inngått av den 

staten de sistnevnte selskapene 

er hjemmehørende. 

Et praktisk eksempel i dette 

rsk investor 

ap h

landenes traktater med Kypros, 

dersom dette selskapet har 

investeringer på Kypros.  

Muligheten for investor-stat 

voldgift som følge av urett-

messig behandling fra en verts-

stat er foreløpig ukjent terreng 

for de aller fleste norske inves-

torer i utlandet, men utenfor 

Norges grenser har omfanget av 

slike voldgiftssaker har økt fra 

kun fem saker i 1995 til ca. fem 

hundre i 2012.

Det kreves ikke mye fantasi 

for å forestille seg at den ende-

lige restruktureringsplanen vil 

svekke tilliten til både kyprio-

tiske banker, Kypros’ investe-

ringsklima generelt, samt EUs 

og IMFs evne til å håndtere 

økonomiske krisesituasjoner. I 

dette tilfellet kan det i tille
gg 

være duket for omfattende 

rettslrettslige etterspill fra harme 

storestorer.
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Klart for omkamp på Kypros

M
ens bankkundenes 

endelige tap som følge 

av Kypros’ avtale med 

EU og IMF fremdeles er 

uavklarte, undersøker flere 

investorer nå muligheten for å 

overprøve den offentlige 

restruktureringen av Kypros’ 

bankvesen. 

Foreløpige meldinger indi-

kerer at bankinnskudd over 

100.000 euro i Bank of Cyprus 

(BOC) kan bli redusert med 

opptil 60 prosent, mens tilsva-

rende store innskudd i Kypros’ 

nest største bank – Laiki Bank 

– kan bli fullstendig utradert 

som følge av at banken legges 

ned og innskudd over 100.000 

euro flyttes til en særskilt 

oppretoppret bank for dårlige enga-

bank for dårlige enga-

tiske bankene har nå kontaktet 

advokatfirmaer i sine hjemland 

for å vurdere om beslagleg-

gelsen av deres bankinnskudd 

medfører et traktatbrudd som 

kan gjøres gjeldende overfor 

Kypros.

I likhet med de fleste andre 

land har Kypros inngått en 

rekke bilaterale investerings-

traktater, såkalte BITs, som tar 

sikte på å beskytte utenlandske 

personer og selskaper som har 

investert i landet. 

Dersom restru
Dersom restruktureringstil

priasjon uten full erstatning, 

åpner investeringstraktatene 

for å saksøke vertstaten 

(Kypros) direkte for et interna-

sjonalt voldgiftstrib
unal 

(investor-stat voldgift). 

Hensikten med denne formen 

for investor-stat voldgift er å 

veie opp for manglende tillit ti
l 

vertstatenes forvaltning, 

domstolssystem og lovgivning, 

samtidig som man ikke ønsker 

å politisere tvisten ved å blande 

inn investorens hjemstat.

me

 Denne mekanismen ble i 

lere tilfeller beny

flere tilfeller benyttet av

kapkap

INNLEGG 

Finans

I dette tilfellet 

kan det være  

duket for omfattende 

rettslige etterspill fra 

harme investorer

 SIKKERT SOM BANKEN. 

Kyprioter venter på å få ta ut 

penger fra Laiki Bank. Artik-

kelforfatteren mener det er 

opplagt for nye kamper hvis 

utenlandske investorer 

velger å gå rettens vei. Foto: 

Yorgos Karahalis, Reuters/

NTB Scanpix

Kypros’ beslagleggelse av 

private bankinnskudd kan inne-

bære brudd på traktatforplik-

telser som skal beskytte uten-

landske investorer, skriver 

advokatfullmektig Nils 

Christian Langtvedt. 

Gass er

SSB
-forskerne L

Lindholt og

Knut Einar

Rosendahl har et innlegg so

skal belyse forholdet mellom

CO2-utslipp og størrelse på

oljefelt i DN mandag 8. ap

Argumentasjonen og konk

nene vitner om liten kunn

om temaet.

Utslipp av CO2 har fint

med feltstørrelse å gjøre

styres av helt andre par

enn det som påpekes i 

innlegget. I bunn ligge

enkle faktum at komp

(pumping) av gass er l

energikrevende enn p

av en væske (olje, van

Produksjon av gass v

prinsippet ha større

produksjon av olje.

Dernest av det av

betydning for utsli

operatør på norsk

gjennom petroleu

pålagt å maksime

fra feltet han ope

Dette krever o

eller vann injise

for å oppretthol

artrykket.

Gassen som 

være assosiert

seres sammen

det kan være

et annet felt.

gassfelt er n

aktuelt. 

I mange t
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påpekninger, se at den

effekten er overdrevet.

Vi mener Lillehammer-OL i 

1994 ga en økning i turismen til 

Norge. Antall hotellovernat-

tinger i Norge i de fem årene fra 

1994 til 1998 var 29 prosent 

flere enn fra 1986 til 1990. I 

endenne perioden var det også

omi

la
Norge på 1990 ta

tyske og østeuropeiske reisende

Men det at så mange av dem 

valgte å legge ferien sin til 

Norge, kan skyldes blant annet 

ve op
den positive oppmerkpmerksomheten 

Norge og Lillehammer fikk i

Dette syn

oppfatningen hos blant an

Innovasjon Norge, som årlig 

bruker betydelige beløp på å 

sjon
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DN i front?

DN fortsetter på leder-

NNplass 9. april sin 

NNproblematisering N N 
av norsk lønnsdannelse (se 27. 

mars, 5. og 6. april og en 

kommentar fra undertegnede 2. 

april). Nå innrømmes det at det 

har gått svært bra i Norge, men 

det skal forklares med flaks.

Tidligere har avisen konsent-

rert seg om å gjøre arbeidslivet 

generelt mer angloamerikansk, 

og har vært mindre kritisk til 

selve lønnsdannelsen. Nå skal 

også denne angripes.

Flaksargumentet er nok 

misforstått når en tar sjeføko-

nomen i Swedbank til inntekt 

for dette. Han forstår nok at det 

er en sammenheng mellom 

lønnsvekst og utviklingen i 

norsk økonomi. Det er ikke en 

høy lønnsvekst som har 

kommet av seg selv, og så har 

gunstig prisutvikling «reddet 

situasjonen etterpå», som 

lederen antyder. Norsk økonomi 

har faktisk hatt lønnsevne til å 

bære det som har skjedd; også 

industrien samlet sett.   

DN har imidlertid rett i at olje-

industriens økende betydning i 

norsk økonomi reiser nye utfor-

dringer. Det er noe av 

bakgrun nen for at LO tok initi-

ativ til nedsettelse av et nytt 

Holden-utvalg, i tillegg til andre 

nyere erfaringer og utviklings-

trekk. Når DN allerede nå synes å 

ha konklusjoner klare i retning 

av å svekke frontfagsmodellen, 

lurer vi på hva alternativet er. 

Professoren avisen intervjuet 5. 

april til st
øtte for avisens syn 

hadde åpenbart ikke svar på de 

gode spørsmål journalisten stilte. 

Blant eksperter på lønnsdan-

nelse har det vært nokså stor 

enighet om at sterk samordning 

er gunstig både for sysselsetting 

og inntektsfordeling. De 

landene en viser til som positive 

eksempler å lære av på økono-

misk utvikling (Finland, Sverige 

og Tyskland), har alle en bety-

delig tradisjon for å følge front-

fagsprinsippene. De har likevel 

mindre stabil samordning enn 

oss. Mange mener at denne 

svekkede samordningen er en 

av forklaringene på at de også 

har klart seg dårligere enn 

Norge. Arbeidsløsheten har, 

også før oljen fikk så stor betyd-

ning hos oss, vært minst to-tre 

ganger høyere enn Norges. 

Sysselsettingsraten har vært 

tildels mye lavere enn i Norge, 

og lønnsevnen er svakere. 

Er det svakere samordning av 

lønnsutviklingen DN ønsker 

seg? Skal det være enkeltbedrif-

tene og konkurrerende fagfore-

ninger som skal «slippes løs» 

på hverandre? Skal det offent-

lige bli lønnsledende?

Det er bra med debatt; men 

kanskje lurt å vente med 

svarene til det er tenkt litt fø
rst.  

Tor-Arne Solbakken, 

nestleder i LO

INNLEGG

Arbeidsliv

GODT NOK. LOs 

nestleder Tor-

Arne Solbakken 

lurer på hva 

alternativene til 

frontfagmodel-

len er.

Du kan itj gå på null

A
lle som kjenner noen, vet 

AAat hvem som helst ikke 

AAkan bli hva som helst. Det AA
er derfor pussig at Jon Johansen 

og Ingunn Sandaker ikke aner-

kjenner det faktum at vi alle kan 

utvikle oss, men innenfor gitte 

rammer. Pussig er det også at de 

relanserer ideen om «Den fødte 

leder», all den tid denne 

debatten ble lagt død for flere 

tiår siden, og fordi ingen lenger 

snakker om arv eller miljø, men 

snarere at begge virker sammen.

Forskningen på hvorvidt intel-

ligens kan «trenes» eller ikke er 

langt fra entydig, men mye taler 

for at intelligens kan forbedres 

noe med riktig trening, at resul-

tatene er avhengig av trenings-

mengde, at effekten gjelder for 

flere typer evner og er større på 

den lavere enden av skalaen, og 

le føat alle før siden
er siden når sin 

m.fl., 2008)
m.fl., 2008)

mentaga Gym og fagmiljøer 

forøvrig vet at det er dette vi 

jobber med. De fem millioner 

arbeidstagere som i 2013 vil gå 

gjennom våre systemer for 

kompetansekartlegging og 

kognitiv trening bekrefter hver 

dag at dette gir resultater. 

Noen ganger blir vitenskapen 

for teoretisk og det kan være 

hensiktsmessig å kryssjekke med 

virkeligheten. I dette tilfellet er 

virkeligheten klar: Alle kan bli 

bedre, men ikke i det uendelige. 

Eller for å si som salige Hjallis 

da han ble spurt om hvordan 

skøyterekordene vil utvikle seg: 

null.

Du kan itj gå på null.
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Psykologi KAN TRENES. 

Espen Skorstad 

mener det er 

mulig å «trene» 

hjernen.
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ALEX

Klima

Små anlegg – høyere utslipp

Utslippsintensitet fra norske olje- og gassfelt 2012. 
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Y-akse: Utslipp. Kg CO2 per toe (tons of oil equivalent) 

X-Akse: Helhetlig produksjon i Mtoe (Million tons of Oil Equivalent).

 I en del tilfeller har det vært nødvendig å gruppere flere felt ved beregning av utslippsintensitet. I 

de tilfellene ses produksjonen fra det største feltet. 

 Ikke vist i figuren: To små oljefelt med utslippsintensitet over 400 kg CO2 per toe og ett gassfelt 

med nullutslipp og produksjon på 31Mtoe.

Gassfelt

Gjennomsnitt gassfelt

Oljefelt

Gjennomsnitt oljefelt
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OL  2022

Ut sl ipps int en si t et  f r a nor s ke  olje - og gas s fe l t 201 2 . 

10 020 0

5 10 15 20

Y-akse:  U ts lipp.  Kg C O2  p er  to e  (t on s o f oil  eq ui val e nt) 

X -A ks e:  H elh et lig  p ro du k sj on  i M t oe  (M ill io n t on s of Oi l E qu iv ale nt ).

 I en de l t ilfe lle r ha r d et væ rt nø dv en di g å  gr up pe re  fle re  fe lt ve d b er eg nin g av  ut sli pp sin te nsite t. I 

d e tilf el len e ses  p rod uk sj onen  fr a d et  st ørs te  fe lte t.  I kke  v ist  i f igu re n: To  sm å  ol jef el t m ed  u tsl ipp si nte ns it et ov er 40 0 k g C O 2 p er  to e o g ett  g ass fe lt 

me d nu llu tsl ipp  o g p ro duks jo n p å 3 1Mtoe.

Ga ss fe ltGje n no msn itt  g ass fe ltOl je fel tGj en no msn it t o lje fe lt 

OL i 1994 ingen turistmagnet

(ligger på internett) 

 New Zealand

Antall tyske gjeste-

døgn på hotell

Sverige
Norge

Spania

Utviklingen i tyske gjestedøgn 1988-1999 ved hotell i 

Norge, Sverige, Spania og besøk på New Zealand. 

1988 = 100

ADVARER. Nils 

Christian 

Langtvedt tror 

det kan bli 

mange retts-

prosesser etter 

kollapsen på 

Kypros.
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