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Norge er et av verdens 
rikeste land. Vi har den 
laveste arbeidsledigheten

i OECD, og i motsetning til de
fleste av våre handelspartnere
som nå må kutte i offentlige 
utgifter, har Norge penger på 
bok (oljefondet) som muliggjør 
en fortsatt økning i offentlig
pengebruk. Norge er annerle-
deslandet, sier enkelte. Men
begrepet «annerledeslandet» er
tilslørende og burde etter min
mening erstattes av «olje-
landet». Det vil minne oss på at 
vår særstilling er midlertidig og
må knyttes til en ikke-fornybar
ressurs. Bruken av denne har
konsekvenser.

Dette argumenterte jeg med 
på NHOs årskonferanse forrige 
uke og igjen på Solamøtet i 
Stavanger på mandag. Samme
dag annonserte Statoil at nok et 
stort oljefunn var gjort. Men til 
tross for tre kjempefunn på 
under ett år, anslo konsernsjef 
Helge Lund at olje- og gasspro-
duksjonen kan bli halvert det
neste tiåret. De fleste anslag
tyder på at de nye funnene bare
kan utsette fallet i noen år.

Nye oljefunn snur derfor ikke 
om på problemstillingen. Tvert 
imot. Vel har vi funnet mer olje
enn vi trodde vi ville finne for
bare et tiår siden. Og vi kommer
sikkert til å finne mer. Men så 
har vi også brukt mer olje-
penger enn vi trodde vi kunne
bruke. Og jo mer penger vi 
bruker, jo mer oljeavhengige
blir vi, og jo større kostnader vil
vi få når vi må omstille oss. La 
meg begrunne dette:

En viktig grunn til at Norge
kom seg så raskt gjennom 
finanskrisen, er at offentlig
pengebruk økte kraftig i 2009.
Mens oljepengebruken i snitt lå 
på rundt tre prosent av verdi-
skapningen i Fastlands-Norge i
2002-2008, økte den til 5,5
prosent i kriseåret 2009. Dette
var motkonjunkturpolitikk, 
ønsket og villet av de fleste.

Problemet er imidlertid at

oljepengebruken ikke har blitt 
redusert siden 2009, til tross for 
oppgang i norsk økonomi. En 
stor andel av disse midlene er 
blitt brukt til å øke sysselset-
tingen i offentlig forvaltning (se 
figur).

Siden andre kvartal i 2008,
som er vendepunktet før 
finanskrisen skyllet inn over 
Norge, har sysselsettingen i 
offentlig forvaltning økt med 
omtrent 45.000 arbeidsplasser. 

I privat sektor, som da 
omfatter resten av økonomien, 
er bildet motsatt. Der falt først 
sysselsettingen kraftig. Og selv 
om det har blitt skapt nye 
arbeidsplasser det siste året, er 
det fortsatt over 20.000 færre 
arbeidsplasser enn i 2008. De 
fleste av dem er blitt borte fra 
industrien. 

Ser vi til Sverige, er bildet
motsatt. I løpet av kriseårene har 
det blitt kuttet over 50.000 
arbeidsplasser i det offentlige (se 
figur). De fleste kuttene kom i 
kommunene. Dette til tross for 
at privat sektor i Sverige ble 
hardt rammet i de første krise-
årene. Men etter det har svensk 
økonomi vist en imponerende 
vekstevne. Over 100.000 nye 
arbeidsplasser er skapt i privat 
sektor siden 2008.

Midlertidige tiltak under
finanskrisen har altså blitt til 
varige stillinger og kostnader i 
det offentlige i Norge. Det holder 
ledigheten lav, men skjuler tode-
lingen i norsk økonomi.

Men regjeringen er jo tilbake
på handlingsregelen, tenker dere 
nå, så dette er da ikke noe 
problem. Ja, men; handlingsre-
gelen sier ikke noe som helst 
om hvor mye norsk økonomi til 
en hver tid tåler å bruke. Hand-
lingsregelen sier at vi skal bruke 
avkastningen av fondet, 
beregnet til fire prosent. Og så 
har vi flaks. Oljepris og avkast-
ningen på fond øker i raskt 
tempo, slik at vi allerede er 
tilbake på regelen, ikke fordi 
staten bruker noe særlig 
mindre, men fordi den får inn 
så mye, mye mer. Men dermed 
øker også oljeavhengigheten i 
Norge.

Det blir derfor feil etter min
mening å argumentere for at nye 
oljefunn endrer problemstil-
lingen og gjør Norges utfor-
dringer mindre, slik Trygve 
Hegnar gjorde i sin leder i 
Finansavisen lørdag. Så lenge 
oljefunnene ledsages av økt 
offentlig oljepengebruk, øker 
kostnads- og lønnsveksten i 
Norge. Det svekker konkurranse-

evnen, noe vi har sett tydelig de
siste fem–ti årene. Dette rammer
eksportsektoren. Industrien er
allerede nevnt, men resten av 
næringslivet i Norge taper
også. Når kostnadsnivået øker,
kommer færre utledninger til
Norge. Det påvirker reiselivet,
varehandel, og andre tjeneste-
ytende næringer.

Slik vi nå styrer, tror jeg vi 
kommer til å møte betydelig
utfordringer. Vi vet at offentlig
sektor vil bruke mer i fremtiden
enn det den kan betale for, selv 
med oljepenger på bok. En
aldrende befolkning vil i årene
fremover gjøre krav på det
meste av det vi får inn via hand-
lingsregelen. Det vil bety økte
skatter til de som er unge i dag,

eller kutt i offentlig forbruk.
Men rammevilkårene for olje-

sektoren kan også endre seg på 
kort sikt. Et fall i oljeprisen kan 
gi store utfordringer for både 
oljesektoren og offentlig forvalt-
ning som har gjort seg avhengig 
av høy oljepengebruk.

Så, for å være litt bedre rustet
foreslår jeg to endringer:

 Handlingsregelen bør omdefi-
neres, slik at det ikke lenger 
handler om hvor mye vi kan få 
ut av oljefondet, men om hvor 
mye Norge tåler. Jo mer olje vi 
finner, jo viktigere blir dette. 

 Vi bør stille større krav til hva 
vi bruker oljepengene på. Olje-
midlene må brukes til å styrke 
vår vekstevne på sikt. Det er i 
hvert fall det som er igjen av 

konkurranseutsatt sektor mest
tjent med.

 Hilde C. Bjørnland, professor 
ved Institutt for samfunnsøko-
nomi, Handelshøyskolen BI
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Oljelandet

Nye oljefunn snur ikke om på 
problemstillingen. Tvert imot. Vi må
unngå at oljemilliardene brukes til 
nye, varige offentlige stillinger.

UTFORDRING. Et fall i 
oljeprisen kan gi store utfor-
dringer for både oljesektoren
og offentlig forvaltning som 
har gjort seg avhengig av høy
oljepengebruk, skriver artik-
kelforfatteren.  
Foto: Marius Fiskum
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Tilsynsmyndigheter må ha mulighet til å etterforske 

mulige lovbrudd, om nødvendig gjennom bevissikring hos 

private. Tingretten avgjør om det kan skje, skriver avde-

lingsdirektør Nils Ola Widme i Fornyingsdepartementet.

Lover må håndheves

M
orten Kinander i Civita 

tar i DN 4. januar opp 

flere spørsmål rundt 

forvaltningens håndheving av 

forbudslover i Norge. Konkur-

ranselovens adgang til bevissik-

ring hos bedrifter og i private 

hjem brukes som eksempel på 

at forvaltningen har for stor 

makt over individer og 

bedrifter.

For det første er det viktig å 

peke på et spørsmål som ikke 

tas opp av Kinander; nemlig 

hva som er alternativet. Hvis 

man vil ha strenge konkurran-

seregler, må man også hånd-

heve dem. Uten effektiv hånd-

heving blir lovene meningsløse.

Hvordan håndhevingsreglene 

skal utformes er imidlertid et 

viktig politisk spørsmål, som 

akkurat nå er til behandling i et 

lovutvalg, ledet av jusprofessor 

Erling Hjelmeng. I den videre 

politiske behandlingen av utval-

gets innstilling, blir avveining 

mellom hensynet til effektiv 

håndheving og hensynet til 

partene og andre involvertes 

rettssikkerhet og interesser et 

sentralt tema.

Rettssikkerhet er viktig for å 

beskytte mot overgrep, men 

også for å sikre at prosessene og 

vedtakene oppfattes som legi-

time for dem som rammes.

Bevissikring gjennom 

uanmeldte aksjoner hos 

bedrifter og involverte personer 

er helt nødvendig for å kunne 

avsløre brudd på konkurranse-

reglene. Kinander tar imidlertid 

feil når han hevder at slike 

aksjoner kan iverksettes uten 

videre av Konkurransetilsynet. 

Tvert om er det et krav om 

rimelig grunn til å anta at loven 

er overtrådt for å iverksette et 

dawn raid. For å etterforske 

private hjem, må det være 

særlig grunn til å anta at bevis 

oppbevares der.

Beslutning om bevissikring 

fattes av tingretten. Bevissikring 

i private hjem skjer i et fåtall 

saker; siden 2004 har Konkur-

ransetilsynet gjennomført 

bevissikring i 21 saker, på 61 

ulike steder, hvorav bare fire var 

i private hjem.

Når dette er sagt er det ingen 

grunn til å undervurdere hvilken 

belastning slike etterforsknings-

skritt er for de bedrifter og 

personer det gjelder.

Konkurranseloven er heller 

ikke en skjønnslov av den typen 

tidligere statsminister Jon Lyng 

kritiserte. Konkurransemyndig-

hetene har en viss frihet til å 

prioritere om de vil ta tak i en 

sak, men ellers er alle vedtak 

lovbundne, og undergitt full 

prøving av klagemyndighet eller 

domstolene.

Brudd på lovens forbuds-

bestemmelser sanksjoneres 

med administrative gebyrer, 

men vedtakene kan altså prøves 

fullt ut av domstolene. Forny-

ings-, administrasjons- og kirke-

departementet har dessuten 

nylig vedtatt nye regler om 

utmålingen av disse overtredel-

sesgebyrene, blant annet for å 

sikre forutberegnelighet og 

rettssikkerhet for partene.

Konkurranseloven er ikke 

perfekt, og derfor er den i ferd 

med å revideres. Det er imid-

lertid bred enighet om at loven 

skal håndheves av et effektivt 

Konkurransetilsyn. For at 

tilsynet skal være effektivt, må 

det ha tilstrekkelige hjemler til 

å etterforske sakene og fatte 

tilstrekkelig strenge vedtak der 

loven er brutt. Dette er i siste
 

instans til stor fordel for de 

bedrifter og forbrukere som blir 

ofre for lovbrudd.

 Nils Ola Widme, avdelings-

direktør i Fornyings- og admi-

nistrasjonsdepartementet
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NØDVENDIG. 

For at Konkur-

ransetilsynet 

skal være effek-

tivt, må det ha 

tilstrekkelige 

hjemler, skriver 

Nils Ola Widme.

Feil om Flytoget

I DN 10. januar tar Hans 

Mathias Thjømøe til orde 

for å nedlegge Flytoget. 

Årsaken er ikke så lett å få fatt 

i, men han hevder at skatte-

betalerne subsidierer Flytoget. 

Det er positivt feil. Flytoget 

mottar ikke én krone i stats-

støtte. Sannheten er at Flytoget 

leverer utbytte til staten som 

eier, så vel som skatt til felles-

skapet.

I innlegget står det at 

Flytoget fikk slettet syv milli-

arder i gjeld. I 2000 fikk utbyg-

gingsselskapet NSB Gardermo-

banen, som senere skiftet navn 

til Flytoget as, slettet gjeld som 

var knyttet til infrastrukturen. 

nbane-

Det ble gjort da Jernbane-

verket overtok eierskapet til 

Norges første høyhastighets-

bane. Banen benyttes av NSB, 

Flytoget og godstransporten, 

og skinnegangen er ikke reser-

vert for Flytoget.

I 2000 var Flytoget et datter-

selskap under NSB. Selskapet 

satt da med en gjeld på 1,3 

milliarder kroner. Det var 

knyttet til toginvesteringen og 

etablering av selskapet. I 2003 

ble Flytoget skilt ut fra NSB, og 

selskapet skulle drives på 

kommersielle vilkår. Egenkapi-

talen ble økt med 300 millioner 

kroner. Flytoget har de siste 

årene betalt 370 millioner i 

utbytte til vår statlige eier og 

skatt til fellesskapet.

Togselskapene betaler en 

kjøreveiavgift for å benytte 

Gardermobanen, slik at 

Jernbane verket skal få dekket 

vedlikehold på banen. Garder-

mobanen er den eneste jernba-

nelinjen i Norge som har en 

slik avgift. Flytoget betaler den 

klart største andelen, med 60 

millioner i året.

Flytoget leverer en god 

tjeneste, betaler penger til 

fellesskapet og for bruk av 

Gardermobanen. Det er god 

butikk, og god samfunnsøko-

nomi.

 Linda Bernander Silseth, 

administrerende direktør, 

Flytoget
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Samferdsel
FEIL.  Flytoget 

mottar ikke én 

krone i stats-

støtte, skriver 

Linda Bernan-

der Silseth.

DN 10. januar.

Unyansert 

om urologi

Inntrykket som etterlates i 

DN lørdag 7. januar om at 

tilbudet til pasienter med 

prostatakreft i Norge er util-

strekkelig, må nyanseres. Pasi-

enter står naturligvis fritt t
il å 

velge hvor de skal opereres, 

men det er ikke slik at man må 

utenlands for å få trygg og god 

behandling for denne 

sykdommen.

Vi stiller oss uforstående til 

påstanden om at det er vanlig at 

det tar flere år før man kommer 

til urolog, dersom man har tatt-

psa-blodprøve. Dette er i hvert 

fall ikke situasjonen slik vi i 

styret i Norsk urologisk 

forening erfarer den.

I Oslo er situasjonen spesiell 

på grunn av den pågående funk-

sjonsfordelingsprosessen 

mellom sykehusene. Ser vi 

utover Oslo, mener vi behand-

lingstilbudet er solid – og med 

gode resultater for denne pasi-

entgruppen mange steder.

Komplikasjonene er langt 

færre enn for en del år tilbake. 

Liggetiden er kort og vi har god 

kontakt med og oppfølging av 

pasientene før og etter 

inngrepet.

Bjørn Brennhovd ved 

Radium hospitalet anfører i DN 

at utstyret som brukes under 

operasjonene, er utdatert. Etter 

vår mening er dette noe som 

varierer fra sykehus til sykehus, 

men de aller fleste steder er 

utstyret som brukes i prostata-

operasjoner svært moderne. Det 

er høyere tetthet av operasjons-

roboter per innbygger i Norge 

enn i de aller fleste land vi 

pleier å sammenligne oss med.

Artikkelen gir inntrykk av at 

det er hovedstaden som har 

best kompetanse på denne 

typen inngrep. Vår vurdering er 

at kirurgenes kompetanse ikke 

bestemmes av hvor i landet 

man jobber, men heller av 

hvilken utdanning, erfaring og 

«mengdetrening» hvert 

sykehus og hver enkelt operatør 

har.
Det er ikke lenger slik at man 

må til Oslo for å få den beste 

behandlingen.

 Stein Øverby, på vegne av 

Norsk
styret i Norsk urologiurologisk forening
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Lørdag er det ett år siden 

Tunisias president Ben Ali sa fra seg 

makten og flyktet. Det er lett å se at 

mye er blitt bedre allerede, men ny 

grunnlov og ny samfunnskontrakt må 

til, skriver Joachim Nahem.

Tunisia 

ett år 
etter

P
å mindre enn en måned 

var den tunisiske revolu-

sjonen og den påfølgende 

arabiske våren et faktum. I 

Tunisia har globale økonomiske 

nedgangstider ført til enda 

høyere arbeidsledighet (40 

prosent blant unge), færre 

turister og generell pessimisme 

blant en ellers kjøpekraftig 

middelklasse.

Det er gledelig å observere at 

det gamle regimets forsøk på å 

skjule fattigdom og regionale 

forskjeller, nå kommer frem i 

lyset. Ett år etter revolusjonen er 

folk flest opptatt av at den nye 

regjeringen skal ta fatt på de 

store økonomiske og sosiale 

utfordringene.

Dramatiske hendelser i Syria, 

Libya og Egypt har satt Tunisia 

litt i skyggen til tross for at det 

var der den Arabiske våren 

begynte. Tunisia har taklet 

oppgaver som kan virke fastlåst 

i andre arabiske land. På mindre 

enn ett år, fredelig og uten poli-

tisk innblanding fra militæret, 

har Tunisia lykkes med tre 

grunnlegende endringer som 

kan åpne for et demokratisk 

samfunn:

Tunisia oppnevnte raskt en 

uavhengig valgkommisjon for å 

sikre en demokratisk valgpro-

sess. Med støtte fra FNs Utvi-

klingsprogram UNDP sikret 

Tunisia at kvinner ble godt 

representert i valgkampen, og 

politiske partier ble pålagt at 

annenhver kandidat på valglis-

tene skulle være en kvinne.

Valget 23. oktober var både 

fritt og demokratisk, erklærte 

uavhengige observatører 

enstemmig. Tunisia greide å gå 

fra revolusjon til demokratiske 

valg på mindre enn ni måneder.

Det ble tidlig bestemt at 

Tunisia ikke skulle holde presi-

dentvalg, men heller velge en 

lovgivende forsamling med 

ansvar for å skrive ny grunnlov 

og danne regjering. Dette er 

viktig i et land og en region der 

lovgivende forsamlinger tradi-

sjonelt har manglet reell makt.

Islamistpartiet Ennahda ble 

valgets vinner. Partiet høstet for 

det meste ros i internasjonal 

presse for sitt moderate parti-

program. Til tross for skepsis 

blant mer sekulære partier og i 

media, lykkes Ennahda med å 

danne en koalisjonsregjering, 

ledet av en statsminister som 

har sittet fengslet og blitt tortu-

rert av det tidligere regimet.

Regjeringen har nå et klart 

folkemandat til å ta fatt på de 

økonomiske og politiske utfor-

dringene. 

Til tross for kvoteringen er 24 

prosent av den nyvalgte forsam-

lingen kvinner, mens 41 av 44 

regjeringsmedlemmer er menn. 

Den tunisiske ungdommen, som 

var selve symbolet på revolu-

sjonen, er også dårlig represen-

tert i det nye politiske systemet: 

De tre viktigste postene, stats-

minister, president av grunn-

lovsforsamlingen og president 

av republikken – besittes alle av 

menn over 60 år.

For at alle tunisiere skal ta del 

i demokratiseringsprosessen, 

gjenstår viktige oppgaver. Selv 

om man fikk avholdt vellykkede 
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Arabisk vår

 FRIHETSFEIRING. En 

jente feirer med andre tuni-

siere at det er et år siden 

opprøret begynte i Tunisia.

Foto: Fethi Belaid, AFP/

Scanpix

valg, unnlot nesten halvparten 

av Tunisias velgere å stemme. 

Grunnpilaren i denne demokra-

tiske overgangen – det å få til en 

ny samfunnskontrakt – vil 

avhenge av at man får på plass 

en ny grunnlov med støtte i 

befolkningen. 

FNs utviklingsprogram ble 

forespurt av tunisiske myndig-

heter om å støtte opp om den 

demokratiske prosessen. I 

november ble det arrangert en 

«grunnlovsuke» med et titall 

seminarer i Tunisia for å dele 

innsikt fra andre nasjoner som 

har skrevet ny grunnlov som del 

av en demokratiseringsprosess. 

Tre hovedbudskap ble overbragt 

til Tunisia fra «nye demokra-

tier» i Latin-Amerika, Asia, 

Afrika og Øst-Europa: 

 Grunnlovsprosessen skal 

ikke kun bli en juridisk øvelse, 

men et dyptloddende forsøk på 

å skrive en ny samfunnskon-

trakt mellom borgere og stat. 

Erfaringer fra Sør-Afrika og 

Nepal tilsier at man må vekt-

legge dialog med vanlige 

borgere for å gjenreise tilliten 

til rettsstaten. 

En grunnlov bør gjenspeile 

et lands sosiale, historiske og 

kulturelle kontekst, men den 

må også ivareta universelle 

menneskerettigheter. Det finnes 

ingen formel for hvordan reli-

gion innlemmes i dette bildet, 

men flere muslimske land har 

mestret denne balansegangen. 

 En grunnlov må være mer 

enn et stykke papir. Den må 

danne grunnlaget for et konsti-

tusjonelt demokrati der 

domstoler, sivilsamfunn og 

media spiller sine roller for å 

bekjempe maktmisbruk og 

menneskerettighetsbrudd. 

 Joachim Nahem, rådgiver 

UNDP

 I TUNISIA. 

Joachim 

Nahem er råd-

giver innen  

styresett, FNs 

utviklingspro-

gram UNDP i 

Tunisia.
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