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Det er mye som tyder på at
norsk økonomi har
mistet farten. Ingen krise,

men veksten i verdiskapningen
og i investeringene på fast-
landet har flatet ut i forhold til
perioden før og rett etter
finanskrisen. 

At veksten flater ut og til og
med faller i perioder, er ikke
unormalt, tvert imot. Konjunk-
turer svinger. Er problemet
manglende etterspørsel, slik 
som under finanskrisen, er
virkemiddelet enkelt: økt
offentlig pengebruk og/eller
lavere renter.  

Men hva om norsk økonomi
går for full kapasitet? Hva om
det vi ser ikke er avtagende
etterspørsel, men en økonomi
som allerede har utnyttet sine
tilgjengelige ressurser fullt ut
og dermed ikke klarer å skape
så mye nytt? 

Investering og forbruk flater
nemlig ut, til tross for solid
vekst i husholdningenes 
kredittilførsel, en relativ lav 
arbeidsledighet (3,5 prosent
AKU ledighet i august), og solid
lønnsvekst også i år.

Det er med andre ord ikke
mangel på etterspørsel (hverken
fra utlandet eller her hjemme)
eller noen kredittørke som
bremser veksten i fastlandet,
men at økonomien går for full
kapasitet og dermed ikke har
ledige ressurser den kan bruke.
Vi er rett og slett blitt mindre
produktive; vi skaper mindre
nytt per sysselsatt enn vi gjorde
for en tid tilbake.

En mulig årsak kan være at
produktivitetsgevinstene fra 
petroleumsvirksomheten til
fastlandet har avtatt de siste par
årene, noe kollega Leif Anders
Thorsrud og undertegnede har
dokumentert i en forsknings-
rapport som ble omtalt i DN i
september. I samme rapport
finner vi isteden at mye av 
stimulansen til fastlandet har
kommet gjennom økte olje-
priser. Problemet er imidlertid
at den høye oljeprisen ikke øker
produktiviteten vår. Den sender
i stedet kostnader og lønninger

i været, noe som har svekket 
konkurranseevnen til norsk 
økonomi betydelig. 

I så tilfelle er årsaken til
oppbremsingen i norsk 
økonomi strukturell. Det er med 
andre ord det underliggende 
vekstpotensialet det er noe i 
veien med, ikke de konjunktu-
relle kortsiktige svingningene. 

Strukturelle problemer krever
ny teknologi, smarte investe-
ringer og en bedre utnyttelse av 
ressursene. Det krever politikere 
som tar i bruk målrettede virke-
midler som stimulerer til vekst.

Handlingsregelen sikrer ikke
dette. Dens pengerikdom har 
isteden ført til at vi har fjernet 
enhver diskusjon av hvordan vi 
kan få mest igjen for oljepen-
gene, dvs. hvordan vi kan 
utnytte knappe ressurser best 
mulig. Isteden synes politikere å 
mene at de kan bruke oljepen-
gene på hva de vil, bare de ikke 
overskrider grensen på fire 
prosent av avkastningen.

Eller som SV så enkelt og
ubekymret sier det på sin 
hjemmeside: «Oljefondet 
vokser hvert år, noe som betyr 
at vi har stadig mer oljepenger 

å bruke til velferd.»
Regjeringen synes å være 

bekymret for Norges struktu-
relle problemer. Ord som oljeav-
hengighet ble nevnt flere ganger
i valgkampen. Men konse-
kvensen av de såkalt harde
budsjettforhandlingene med
blant annet KrF, var å øke olje-
pengebruken til velferdsgodene
ytterligere, gjennom blant
annet å øke kontantstøtten.

Nå er det vanskelig å forstå 
hvordan man egentlig kan kalle
budsjettforhandlinger som
ender med å øke rammene
ytterligere, for harde forhand-
linger. Det er i hvert fall ikke i
nærheten av hva politikere i de
kriserammede landene i sør
Europa forbinder med harde
forhandlinger. Der handler det
om å unngå kutt, ikke om hvor

mye man skal øke pengebruken. 
Og noe mindre oljeavhengige

tror jeg heller ikke vi har blitt, 
hvis det da er et mål i seg selv. 

Men regjeringen har fortsatt
muligheten til å få til en 
retningsendring. Og den kan slå 
to fluer i en smekk. Ved å dreie 
offentlig pengebruk, inklusive 
oljepengebruken, mot smarte 
investeringer, bedret infra-
struktur samt tiltak til å brin
frem ny kunnskap gjennom 
forskning og utvikling, kan 
vi øke ressursutnyttelsen i 
norsk økonomi i dag. Dette 
vil gjøre oss mer produktive,
noe som også vil styrke 
næringslivets evne til å 
konkurrere den dagen oljen 
(nesten) tar slutt. Så var da 
også dette intensjonene bak 
handlingsregelen. 

For tiden er oljeprisen høy,
men den kan falle dersom 
skifergassproduksjonene tar av, 
flere nyoppdagede felt eller 
andre energiformer utvikles, 
eller hvis verden rett og slett 
opplever et kraftig tilbakefall. 
Da vil norsk økonomi ha 
mindre mulighet for å omstille 
seg enn det den har nå.

Derfor må politikerne gjøre 
de smarte valgene nå.

Hilde C. Bjørnland, professor 
ved Institutt for samfunnsøko-
nomi, Handelshøyskolen BI
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Bruk pengene smartere

Det er ikke dårligere tider der ute eller manglende etterspørsel her hjemme som ligger
bak norsk økonomis utflating. Da er heller ikke mer oljepenger brukt på velferd den rette
medisin.

ENDRE KURS. Politikerne 
bør gjøre de smarte valgene
nå for at norsk økonomi let-
tere skal kunne omstille seg
hvis oljeprisen faller. Her fra
leteriggen «Ocean Vangu-
ard». Foto: Eivind Senneset
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å unngå at problemene vokser 

seg så store, og isteden øker sjan-

sene for at skyldneren kan gjøre 

opp for seg. Når det gjelder 

usikret gjeld, er ett alternativ en 

såkalt Debt Management Plan 

(DMP) eller gjeldsmestringsplan. 

Dette er en midlertidig 

løsning beregnet på personer 

som opplever temporær 

inntektsnedgang på grunn av 

for eksempel arbeidsløshet eller 

sykdom, men som likevel har et 

overskudd i økonomien og bare 

trenger en lettere periode for å 

komme i normale betalingsru-

tiner igjen. Med basis i en 

allment akseptert livsoppholds-

sats, beregnes et økonomisk 

overskudd som kan gå til betje-

ning av usikret gjeld. All innbe-

taling går til avdrag. 

Til gjengjeld gir kreditorene 

avkall på renter i perioden og 

innstiller all inkassopågang. Beta-

lingsanmerkningene slettes også. 

Dermed unngår skyldneren å bli 

skjøvet ut i et økonomisk uføre. 

Isteden blir husholdet i stand til å 

betjene boliglånet, samtidig som 

forbruksgjelden reduseres.

DMP er en engelsk løsning som 

ikke kan overføres til Norge uten 

videre. En gjeldsmestringsplan på 

norsk vil – som i Storbritannia – 

måtte baseres på en forståelse for 

at ingen har noe å tjene på mislig-

holdte boliglån og økt tvangssalg. 

Nettopp derfor må håndteringen 

av forbrukslån og ubetalte 

regninger i en del tilfeller hånd-

teres på en annen måte. 

Det er for sent å vente til 
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Når utgangspunktet er galt

F
or å få en konstruktiv 

debatt om lærernes 

arbeidstid er det best å ta 

utgangspunkt i fakta. Det gjør 

ikke DN i sin leder tirsdag. 

Lærernes sentrale arbeids-

tidsavtale har ikke «detaljert 

nedfelt hvor mye tid de skal 

bruke på ulike arbeidsopp-

gaver», slik DN skriver. Avtalen 

definerer kun tre tidsstørrelser: 

det samlede årsverket i timer, 

antall timer som direkte styres 

av arbeidsgiver og antall under-

visningstimer.

Den sentrale avtalen defi-

nerer minstestandarder for tid 

til ulike oppgaver og funksjoner 

som for eksempel til kontakt-

lærer. Det er arbeidsgiver som 

har ansvar for å bevilge flere 

ressurser dersom nivået som 

avtalen angir ikke gir elevene et 

forsvarlig tilbud. 

Lærere stiller daglig opp og 

tar tusenvis av vikartimer. Hvis 

de allerede har full stillin
g, og 

ingen andre arbeidsoppgaver de 

er pålagt blir fjernet, har de rett 

på overtidsbetaling, som ellers i 

arbeidslivet.

Mener DN at overtidsbetaling 

er urimelig?

Hver kommune ikke bare kan, 

men skal inngå en lokal arbeids-

tidsavtale. Mange steder avviker 

den fra den sentrale. Det skjer 

der samarbeidet er godt og 

tilliten høy mellom arbeidsgi-

vere og ansatte.

Lærerorganisasjonen sentralt 

kan ikke pålegge partene lokalt 

å bruke den sentrale avtalen 

hvis de ikke kommer til enighet. 

I slike tilfeller beskriver avtalen 

en helt ordinær tvisteløsning 

med nøytral oppmann. Vetorett 

er dermed feil.

DN er opptatt av arbeidsvilkå-

rene for nyutdannede lærere. 

Det samme er vi. Derfor har vi 

også forsøkt å få KS med på å 

avtale hvordan nyutdannede 

skal sikres en god inngang til 

yrket, med forsvarlig veiledning. 

Det har ikke lykkes så langt. 

 Ragnhild Lied, leder i Utdan-

ningsforbundet
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Utdannelse START MED 

FAKTA. Ragn-

hild Lied, 

Utdannings-

forbundet.

Gjensidig nytte

D
et vrimler av russiske 

studenter på universi-

tetscampusen i Bodø. 

Dagens Næringsliv har 

fortjenstfullt skrevet om uten-

landske studenter som beriker 

norske universitets- og høysko-

lemiljøer. DN har derfor også 

omtalt at Universitetet i Nord-

land er den institusjonen i 

Norge som har registrert flest 

russiske studenter: 400 i inne-

værende studieår.

På lederplass mandag trekker 

avisen frem de av de russiske 

studentene som velger å gjen-

nomføre studiene sine over 

nettet. Denne måten å studere 

på har mange fordeler og 

samsvarer med trender 

innenfor høyere utdannelse. 

Vårt samarbeid med Russland 

er langvarig, dypt og handler 

primært om møter mellom 

mennesker ansikt til ansikt. 

Universitetet i Nordland 

(tidligere Høgskolen i Bodø) 

startet samarbeidet østover 

med St. Petersburg i 1991 og har 

ed 15 un

i dag avtaler med 15 universi-

i Russ
annet iannet i 

norske studentene i Moskva.

De fleste russiske studentene 

vi har i våre utdannelsespro-

grammer, får meget gode jobber 

i næringslivet. Noen gjennom-

fører også PhD-studiene sine i 

Bodø, i år med tre doktordispu-

taser. 

Samarbeidet retter seg også 

mot russisk næringsliv. I s
amar-

beid med MGIMO har vi i en 

årrekke gitt ledere fra petrole-

umsgiganten Rosneft et 

studium for en mastergrad i 

business. Rektor ved MGIMO 

uttalte nylig at Universitetet i 

Nordland er viktig for utvik-

lingen av olje- og gassindustrien 

i Russland.

Utdannings- og forsknings-

samarbeidet med Russland gitt 

vesentlige gevinster for 

mennesker, samfunn og 
De

næringsliv i begge land. De 

studentene som i dag op

studentene som i dag op holdholder 
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RUSSERE. Pål 

A. Pedersen, 

rektor ved  

Universitetet i 

Nordland.

Bybanen er en fiasko
å redusere biltrafikken i Bergen, 

og å øke andelen som reiser 

kollektivt.
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både kollektivandelen og 

bbilbruken, samt at:
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Samferdsel

Ikke folkevalgt

T
orgeir Micaelsen fra Ap 

kritiserer helseminister 

Høie for at han vil  

fjerne politikere fra styrene i 

helseforetakene. «Høie har 

drevet valgkamp der han har 

stått for økt folkevalgt og demo-

kratisk styring av sykehusene. 

Det første han så gjør, er å  

hive de folkevalgte ut av 

styrene», sier Micaelsen til DN 

igår.

Men styremedlemmene er 

ikke folkevalgte. De er regje-

ringsoppnevnte. Folkevalgt 

styring drives av Stortinget.

 Olaf Stene, Oslo
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righet, kjønn og geografisk tilhø-

righet, begrenser det handlefri-

heten til å velge hvem som skal 

lede så komplekse organisa-

sjoner. Det andre er at partipoli-

tisk representasjon skaper et 

bilde av at de sitter der for sine 

partier, mens de egentlig sitter 

der for å representere eier, og 

dermed også dem som sitter i 

regjering. 

Høie sier at dette siste aspektet 

are ansvarsforhold. 

yret 

Fjerner politikerne fra styrene

Helseminister Bent Høie 

(H) fjerner partipolitikerne 

fra styrene i de regionale 

helseforetakene, og vil 

a dem ut av de 

HELSE
HELSEFORETAKENE

 I 2002 overtok staten eierskapet av 

sykehusene fra fylkeskommunene. 

 Staten organiserte sektoren i re-

gionale helseforetak – i dag Helse 

Vest, Helse Midt-Norge, Helse Nord og 

Helse Sør-Øst (til 2007 Helse Sør og 

f valter

Dårlig  

mottatt i 

opposisjonen

OSLO: Helsepolitikerne i oppo-

sisjonen reagerer på at helsemi-

nister Bent Høie vil gjøre syke-

husstyrene mindre politiske. 

Andre nestleder i Stortingets 

helsekomité, Torgeir Micaelsen 

(Ap), mener helseminister Bent 

Høies beslutning er paradoksal. 

– Det paradoksale er at Høie 

har drevet en valgkamp der han 

har stått for økt folkevalgt og 

demokratisk styring av sykehu-

sene. Det første han så gjør, er å 

hive de folkevalgte ut av 

styrene, sier Micaelsen. 

åd Høyre og Frp varslet før 

ned de 
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Tenk nytt  

før ny 
gjeldskrise

J
on H. Norbrekken, som eier 

inkassobyrået B2Holding, 

har i det siste handlet låne-

porteføljer og inkassoselskaper i 

flere land. Til DN 26. oktober 

uttaler han at «det velter ut et 

gjeldsberg som settes ut i ny 

næring, i en annen struktur. Der 

har vi en rolle». Både ut fra 

forbrukerhensyn og et mer over-

ordnet samfunnsperspektiv er 

det grunn til å være på vakt 

overfor slike visjoner. 

Vi har sett inkasso som 

spekulativ bransje før. Under 

den forrige gjeldskrisen etterlot 

den seg svindel, konkurser og 

privatøkonomiske havarier som 

sannsynligvis kunne vært 

unngått med mer nennsom 

inkassofremferd. Siden den 

gang har både myndigheter og 

bransjen selv tatt nødvendige 

regulatoriske og etiske grep.

Når inkassobransjen igjen 

forbereder seg på en gullalder 

må vi minne om bakteppet. I 

mer enn 30 år har både stater 

og privatpersoner operert 

innenfor et økonomisk system 

hvor målet har vært å bygge 

velferd med lånte penger. Den 

pågående finanskrisen viser 

med all ønskelig tydelighet at i 

store deler av vesten er gjelds-

belastningen for både land og 

folk i ferd med å gå i taket. 

I Norge har det samlede utlån 

til husholdene passert 2600 

milliarder kroner. Det aller 

meste av dette er tatt opp med 

sikkerhet i bolig og andre 

aktiva. Bare tre prosent av utlå-

nene er usikrede lån – 

forbrukslån og kredittkort. Det 

høye antall inkassosaker under-

streker dessuten at omfanget av 

ubetalte regninger er stort. 

Sifos analyser viser at 

forbruksgjeld er en domine-

rende årsak til at fem-seks 

prosent av norske husholdninger 

har tilbakevendende betalings-

problemer. I bunnen ligger svært 

høye boliglån som ennå ikke er 

misligholdt, men risikoutsatt. 

I denne situasjonen hevder 

Norbrekken at «Vi har de tids-

riktige løsningene, og det tjener 

vi også penger på». Rent forret-

ningsmessig kan han ha rett i 

det. Under den forrige krisen så 

vi at inkassobransjens kunne 

være svært pågående for å 

inndrive usikret gjeld. Mange 

betalte derfor denne gjelden 

istedenfor boliglånene. I dagens 

situasjon vil dette være livsfarlig. 

I sin iver etter å inndrive 

utestående fordringer kan en 

tradisjonell inkassobransje 

gjøre ikke bare sine oppdragsgi-

vere, men også samfunnet en 

bjørnetjeneste.

Det er på tide å tenke nytt. 

Problemet er at det ikke fins 

problemdempende løsninger i 

rommet mellom manglende 

innbetaling og inkasso/gjelds-

ordning. Hvis Norge skal kunne 

håndtere en større gjeldskrise 

må mellomløsninger på plass. 

For å være best mulig forberedt 

bør vi ikke se bakover på tidli-

gere kriser, men fremover mot 

land som allerede står midt 

oppi problemene. 

Storbritannia er et slikt land. 

Her fins et helt spekter av 

mellomløsninger som tar sikte på 
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Økonomi
Hvis Norge skal 

kunne håndtere 

en større gjeldskrise, 

må mellomløsninger 

mellom manglende 

innbetaling og inkas-

so/gjeldsordning på 

plass

BJØRN

velter ut e

settes ut

struktur

uttalte  J

høyre) t

samm

Dalen

ding. 

tjene

terne

Inkassobransjen ser tikkende 

gjeldsbomber og venter ny gullalder. 

Men bransjen kan gjøre samfunnet 

og oppdragsgiverne en bjørne-

tjeneste. Nye måter å håndtere 

forbrukslån og ubetalte regninger på 

må til, skriver Christian Poppe og 

Arne Dulsrud ved Sifo. 

Artikkelforfatterne Christian 

Poppe og og Arne Dulsrud, begge 

Sifo.
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