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dag fremlegger regjeringen 
revidert statsbudsjett for 
2011. Der vil oljeprisanslaget 

trolig være kraftig oppjustert. På 
sikt vil det bety at oljefondet 
vokser seg enda større, og regje-
ringens handlingsrom vil øke 
enda mer.

Omfattende oppmerksomhet
om kutt og effektivisering, slik vi 
ser i de gjeldstyngede landene 
rundt om i Europa, får vi trolig
ikke i denne runden heller. Det 
er synd.

Sammenlignet med gjeldstyn-
gede euroland er vi selvfølgelig
privilegerte i Norge når vi kan 
opprettholde vårt gode velferds-
system. Samtidig er det en 
kjensgjerning at Norge allerede 
har meget romslige offentlige
budsjetter. I år utgjør offentlige
utgifter nesten 60 prosent av 
bnp i Fastlands-Norge, hvilket er 
langt over OECD-snittet på 45 
prosent. Nesten hver tredje 
nordmann er offentlig ansatt – 
et flertall av dem i kommune og 
fylke.

Når vi bruker så mye, skulle 
man tro at vi hadde verdens 
beste offentlige tjenestetilbud,
og at nordmenn flest derfor var 
godt fornøyd. Slik synes det ikke 
å være. Nesten daglig kan vi lese 
om administrativt rot i offentlige
etater, og på tross av rekordsat-
sing mangler det bevilgninger til
å gjennomføre infrastrukturpro-
sjekter. Vedlikeholdsetterslepet
blir stadig større, og både stats-
råder og etatssjefer innrømmer 
nå at vedlikeholdet innen 
samferdsel har vært neglisjert i
årevis.

Men heller ikke i eldreom-
sorgen eller i skoleverket er 
tilbudet enestående. Beboere på 
aldershjem må fortsatt dele rom,
og nasjonale prøver i skolen 
rangerer Norge så vidt over
OECD-snittet. Så hvor blir 
pengene av?

En stor utfordring i offentlig
forvaltning er at lønnsutgiftene
spiser opp mer og mer av 
budsjettene. Det skyldes
primært at det offentlige i stor 
grad produserer kostnadsinten-
sive tjenester – skole, helse og 
omsorg. I motsatt ende er indus-
trien, som produserer lite 
arbeidsintensive varer. Teknolo-

giske fremskritt kommer da 
raskt til uttrykk i økt produkti-
vitet i industrien. Og det er det
som har skjedd. Mens industri-
arbeidere er stadig mer produk-
tive (en arbeider produserer
over dobbelt så mye som han
gjorde i 1970), ser vi ikke samme
forbedring av tjenesteproduk-
sjonen i offentlig sektor.

Eksempelvis skal det ikke ta 
kortere tid for en sykepleier å 
bandasjere en fot, eller for en
lærer å rette en prøve i dag enn
for 40 år siden.

Samtidig er den produktive 
industrien retningsgivende for
offentlige lønnsoppgjør. Når
lønnen i industrien er bestemt,
får offentlig sektor nesten auto-

matisk samme lønnsvekst som
industrien uten at den kan vise
til samme produktivitetsgevinst.

Slik blir hver produserte 
arbeidstime i offentlig sektor

dyr. Dette fenomenet kalles
Baumol kostnadseffekt, etter at
William Baumol først beskrev 
dette på 1960-tallet.

Størrelsen på offentlig sektor
er en ting. Et annet moment
som har betydning for et velfun-
gerende og effektivt samfunn, er
innretningen på det statlige
byråkratiet, det vil si antall krav 
og regler som påføres resten av 
samfunnet. Politikere fatter
vedtak i høyt tempo, og påføl-
gende nye regler, retningslinjer
og krav til rapportering krever
stadig større administrering og
kontroll.

Så har også OECD flere
ganger påpekt at det er en
særlig utfordring for Norge at
offentlige bevilgninger blir spist
opp av en stor og ineffektiv 
administrasjon. De mener det er
klart rom for store besparelser
ved å effektivisere offentlig
sektor.

Et siste moment som bidrar til
dyre og tildels ineffektive
løsninger er at krav fra press-
grupper (både institusjonali-
serte og andre) rutinemessig blir
tatt hensyn til. Det gjør proses-
sene langdryge og rapportene
tilsvarende tykke. Når staten
ikke evner å skjære gjennom,
går prosessene til slutt i stå. Det
er mange grelle eksempler på 
dette, samferdsel er nevnt.

Hva kan så være løsningen?
For det første må politikere i

større grad evne å enes om

hvilke mål vi skal ha på offent-
lige tjenester. Når regjering og
opposisjon kappes om å øke
budsjettene, blir det vanskelig å 
finne et nivå på offentlige
tjenester som vi kan makte å 
opprettholde på sikt. Da hjelper
det ikke lenger å bare vise til
enighet om handlingsregelen.

Det offentlige bør også revur-
dere sine planleggingsprin-
sipper. Det er omfattende, tung-
rodd og tidkrevende å planlegge
store prosjekter innen for
eksempel veibygging eller i
helsevesenet.

Planlegging som går i stå 
fordi regjeringen ikke tør
skjære gjennom, er storstilt
sløsing med knappe ressurser.

Til slutt trenger vi en nøktern
debatt om avgrensning mellom
offentlig og privat finansiering,
som ikke dreier seg om Adecco.
Løsningen er ikke å la all
omsorg, utdanning og helse
være offentlig, ei heller privat.
Det vil til slutt være en grense
for hvor mye vi kan beskatte i
Norge. Et større innslag av 
private aktører kan bidra til å 
effektivisere prosessene.

Barnehagesektoren er et godt
eksempel på at private og offent-
lige aktører kan operere godt
sammen. Trolig kan de gjøre
dette på andre områder også.

�  Hilde C. Bjørnland, professor 
ved Institutt for samfunns-
økonomi, Handelshøyskolen BI
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er storeier i et selskap med stor 

aktivitet i Chile, Skottland og 

Canada i en bransje med 

krevende konkurranse og rask 

teknologiutvikling?

En avsluttende refleksjon: 

Gikk det egentlig veldig bra 

med staten som eier i Aker 

Holding i tvekampen med 

Røkke for en tid siden? Er dette 

representativt for statens eier-

kompetanse?

Vi etterlyser en debatt om 

det statlige eierskapet som tar 

inn over seg utfordringene fra 

den globale industri- og 

teknologiutviklingen. Statens 

rolle i næringslivet vil tydelig-

gjøres og sikres bredere 

forståelse med en slik gjen-

nomgang. Og vi etterlyser en 

vesentlig sterkere organise-

ring av arbeidet med de stat-

lige eierskapene. 

�  Petter Morseth, partner, og 

Fredrik Meldalen, bedriftsrådftft -dd

giver, Hartmark Consulting

Oslo opplever ein nok ein 

gong noko som brutalt nok 

har eit namn: «Valdtekts
VV

-

bølgje». I Trondheim har det 

vore to valdtekter og eit valdgg
-

tektsforsøk i løpet av kort tid. 

Som alltid er media proppfulle 
iaa

av hjelpsame råd:

�  Kvinner bør ikkje drikke seg 

like fulle som menn.

�  Kvinner bør ikkje kle seg 

utfordrande (kva det enn skal 

bety).

�  Kvinner bør ikkje gå aleine.

�  Kvinner bør ikkje gå (sett inn 

stadsnamn kor ei kvinne nyleg 

har blitt valdteke).

�  Kvinner bør ikkje snakke 

med ukjende menn når dei er 

aleine. 

I tillegg vekslast det mellom 

to motstridande råd om mobil-

bruk. 

�  Kvinner bør snakke i tele-

fonen om dei går aleine for å 

unngå menn som ønskjer å ta 

kontakt, og den dei snakkar 

med veit kor dei er. 

�  Kvinner bør ikkje snakke i 

telefonen om dei går aleine. Då 

klarer dei ikkje følgje med på 

kva som skjer rundt dei, som for 

eksempel å legge merke til 

menn som følgjer etter dei.

Diverre er det berre kvinner 

som er mottakarar for forma-

ningar og «råd» via media: 
aa

kvinner må passe seg, leve i 

frykt og med redusert bevegel-

sesfridom. Og om dei skulle bli 

valdtekne må dei skamme seg 

om dei ikkje følgde lista over. 

Desse formaningane bidreg 

berre til å spreie frykt. Kor er 

råda retta mot menn?

Ingen tar utgangspunkt i 

menn, kva menn må gjere, 

korfor menn valdtek, korfor dei 

fleste valdtekter skjer i nære 

relasjonar, korfor 90 prosent av 
rr

valdtektene aldri blir meldte 

eller korfor berre 1 av 6 meldte 

valdtekter blir oppklart. 

Dei få som ikkje tek utgangs-

punkt i kva kvinner gjer feil, tek 

utgangspunkt i kva asylsøkjarar 
yy

eller innvandrarar gjer feil. Det 

gjer ikkje saka betre, men stig-

matiserar snarare ytterlegare 

allereie stigmatiserte grupper.

Ei valdtekt er ei valdtekt, aa

uansett kven som utfører den. 

Det skjer på fest. Det skjer på 

feire. Det skjer i ekteskap. Det 

skjer i familiar. Det skjer i alle 
etet

samfunnslag og kulturar. Det 

skjer i homofile og heterofile 

forhold. Det skjer i parken. Det 
rr

fins også kvinner som utnyttar 

menn og gutar seksuelt, men 

det store fleirtal av overgriparar 
avav

er menn.

Kjære alle formanande 

krefter som sikkert berre 

ønskjer det beste for kvinner: 

De anar ikkje korleis det er å 

sitte inne ein kveld du gjerne 

skulle vore ute med vener, fordi 

du veit at ingen skal same veg 

som deg når festen er over, og 

alternativet er å gå aleine heim.
åå

De anar ikkje korleis det er 

om du først kjem i den situa-

sjonen at du er ute aleine etter 
a

at sola har gått ned, å merke seg 

kleda til kvar ein mann ein ser 

på vegen, kor høg han er, kva 

hårfarge han har, koss retning 
r

han kom frå, måle om han er 

mykje sterkare enn deg, eller 

kanskje berre litt. Om han ser 

på deg, om han går etter deg, 

eller berre skal same vegen. 

For om ein skulle bli vald-

teken så må ein kunne vite 

desse tinga, og kanskje, sjølv om 

ein fekk med seg alt, vert ikkje 

saka oppklart. 

De anar ingen ting om å velje 

den trongaste buksa, fordi du 

ein gong leste om ei vald-

tektssak kor mannen vart 

frikjend fordi buksa var så trong 

at retten meinte at han ikkje 

kunne fått den av kvinna utan 

at ho hjelpte han. Kanskje det 

er sant? Ein gjer kva ein må. 
vava

Fordi ein er redd.

Det ansvaret som per dags 

dato tydelegvis ligg på kvin-

nene, er større enn fridommen 

dei har. For ansvaret gjer at ein 

avgrensar si eiga fridom, trass i 

at om ein nokon gong får livet 
gg

øydelagt på ein så forferdeleg 

måte er sjansen stor for at det 

er nokon ein kjenner som er 

skuld i det. 

Personleg har eg fått nok av 

prat utan innhald og forma-

ningar utan effekt. Eg var pasi
gg

-

fist, men no får det vere nok 

redsle. Eg skal lære meg å slåss.

Men vil eg få større fridom av 

å ta på meg ein større del av 

ansvaret? Sannsynlegvis ikkje. 

For om vi skal få slutt på vald-

tektene må ein starte med over-

griparane.

Løysinga ligg ikkje i at 

kvinner skal endre veremåte.

�  Ida Hove Solberg studerer 
rgrg

fransk språk ved Universitetet i 

Oslo.

�  Sterke meninger? Viktig budskap? 

Ny innsikt? Dagens Næringsliv har

studentkronikk som fast spalte, hver 

fredag.

�   Skriv om det som engasjerer deg.

�   Skriv enkelt og greit, unngå fag-

terminologi.

�   Maks 4500 tegn – cirka 700 ord.

�  Oppgi navn, alder, studiested og

-program.

�  Send til debatt@dn.no merket

studentkronikken.

�   Legg ved portrettfoto.

ofie Mathiassen angrip

meg og Arbeiderpartierr

en noe spesiell måte i åå

10. mai. Hun prøver å skapåå

inntrykk av at norsk arbeid

er rigid, stivbent og helt ut

fleksibilitet for den ansatt
rr

færreste vil kjenne seg igj

slik beskrivelse. Dagens 

arbeidsliv åpner allerede

fleksibilitet. 

Det er ikke mange an

føler de møter en vegg 

arbeidsgiver hvis de vi

mye overtid, hoppe ov

dumping og svekkelse 
gg

gelsens posisjon, vil 

at hver enkelt arbeid-

ngt større grad blir 

il seg selv å kjempe for 

gheter overfor sin 

giver. Jeg undrer meg over 
erer

egentlig ønsker å oppnå. 

dag ikke bare et fleksibelt 
baa

sliv med mange dedikerte 

e. Vi har svært høy syssel-

g sammenlignet med andre 
nn

For å sikre gode velferdstje
ee

-

er også i fremtiden, må vi 

e å inkludere enda flere i 

eidslivet og gjøre at de som er 

bb, kan bli stående lengre. En 

itikk som fører til A- og B-lag i 
AA

beidslivet, der noen må ta til 

takke med dårlige arbeidsbetin-

gelser, vil bidra til mer utstøting 

og lavere sysselsetting. På 1970-

tallet så vi hvordan mange pakis-

tanere jobbet beinhardt, men slet 

seg ut og måtte over på trygd. Det 
vv

understreker tydelig at det som 
aa

virker billig for arbeidsgiver og 

samfunnet der og da, kan bli 
da

fryktelig dyrt for den enkelte og 
oror

for samfunnet på sikt. 

Jeg hadde trodd Sofie 

Mathiassen også var opptatt 

av hvordan makroøkono-

miske forhold virker på 

velferden. Så feil kan man ta. 

�  Raymond Johansen, parti-

sekretær Arbeiderpartiet
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taten forvalter cirka 35 

prosent av verdiene på 

Oslo Børs. I den nye eiernn
-

skapsmeldingen (St.meld. 13) 

har regjeringen brukt konsu-

lentselskapet McKinsey til å 

redegjøre for at forvaltningen 
aa

av statens eierskap i mange 

selskaper vil bli mer krevende. 

Dessverre unnlater man erer

samtidig å gi signaler om hva 
rr

som skal gjøres for å motvirke 
åå

dette og sikre de store verdiene 

som ligger i disse eierposisjo-

nene.
Meldingen gir riktignok noen 

kk

signaler om hva staten vil med 
vaa

sine eierposisjoner. Det presi-

seres for eksempel at statens 

eierskap skal opprettholdes 

omtrent på dagens nivå, men 

regjeringen unnlater å behandle 
åå

to viktige forhold som burde 

utfordre innholdet i og 

omfanget av det statlige eier-

skapet:

�  For det første kreves det mer 

av eierne i flere av de viktigste 
avav

selskapene i statens portefølje.

For det andre bør begrunnelsen 

for eierskapet i flere av selska
aa

-

pene revideres fordi selskapene 

har endret seg. 

Flere politiske og akademiske 

utredninger har indikert at 

norsk statlig eierskap medfører 

en «statsrabatt». En av årsa-

kene til dette er at staten setter 

krav om norske hovedkontorer, 

om høye investeringer i fors-

kning og utvikling og et særskilt 
ogg

ansvar for å bevare norske 

arbeidsplasser. Selskapenes 

langsiktige lønnsomhet utfor-

dres, noe som skaper usikkerhet 

i markedet for potensielle inves-

torer. Dette er selvsagt en villet 

politikk, men det kan bidra til å 

gjøre den norske stat som eier 

mindre interessant for globale 
rr

selskaper.

Mange av selskapene i 

statens portefølje står overfor 

stadig mer krevende omgi-

velser. Global industri- og 

teknologiutvikling med raskere 

introduksjon av nye teknolo-

gier følges tett av at en større 

andel av verdiskapingen blir 

lagt til fremvoksende økono-

e trendene stiller 

e i

statens kompetanse som eier i 

slike typer selskap i eierskaps-

meldingen.    

Meldingen argumenterer 

altså for at økt dynamikk og 

fleksibilitet er påkrevd, men 

unnlater å fortelle hvordan 

staten vil møte dette kravet. 

Mange vil mene at statsrabatten 

nå vil øke for flere av selskapene 

i statens portefølje. Vi mener at 

det her kreves oppbygging av en 

industriell kompetanse lik den 

finansielle kompetansen vi 

finner i Statens pensjonsfond 

utland, en «Statens industrielle 

eierskapsorganisasjon» som må 

løftes ut av departementskor-

ridorene.

Begrunnelsen for eierskapet i 

flere selskaper har mistet sin 

ualitet og må vurderes på 

nes virk-

og Nordsjøen. Selskapet er 

operatør i rundt 30 land, og er 

blant annet involvert i det 

mange ser på som tvilsomme 

prosjekter. I Canada er 

selskapet stevnet for retten for 

miljøkriminalitet og har en 
gg

sterk opinion mot seg. 

Kan kontroll over utnyttelsen 

av fellesskapets naturressurser i 

Nordsjøen brukes som begrun-

nelsen for eierskapet i Statoil i 

en som represen-

skapet drive 

konkurranseutsatt virksomhet i 
atat

land som Iran og Libya? Kan vi 

selge ut deler av virksomheten 

eller finne andre måter å sikre 

god kontroll over virksomheten 

i Nordsjøen på?

Cermaq, hvor staten i dag eier 

nær halvparten, ble etablert 

som et selskap for kornhandel 

under Statens Kornforretning. 

Selskapet er i dag en internasjo-

nalt ledende aktør innen lakse
rr

-

oppdrett og produksjon av 

fiskefôr. Er det riktig at staten 
tt

Petter Morseth Fredrik Meldalen
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