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«folk flest», med helt vanlige yrker. Når
foreldrene dør, vil etterkommere fra bygda
arve langt mindre enn dem som har samme
status eller jobb i byen. Vi ser konturene av
at klasseskillet i Norge i økende grad flyttes
fra lønn til boligformue, med en sterk geografisk akse.
For det andre ser vi at prisforskjellene
mellom sentrum og periferi svekker mobiliteten i arbeidsmarkedet. Dette gjelder begge veier: Mobiliteten fra by til bygd svekkes
fordi lave boligpriser hindrer boligbygging –
med påfølgende boligmangel – i distriktene.
Mobiliteten fra bygd til by svekkes fordi de
som selger sin bolig i en distriktskommune
får en langt lavere pris på boligen de selger
enn det det vil koste å kjøpe bolig i byen.
Med andre ord er det et stort økonomisk tap
å flytte til byen. For dem som har etablert
ny bolig i distriktene, er risikoen høy for å
havne i en situasjon der boligen har en langt
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lavere markedspris enn boliggjelda. Disse
må regne med å bli hvor de er.
For det tredje indikerer internasjonale
studier at økte geografiske forskjeller på
boligpriser mellom sentrum og periferi
fremmer økende mistillit i rurale områder,
og kan knyttes til økt velgeroppslutning til
høyrepopulistiske partier. Et relevant spørsmål er hvorvidt de økte b
 oligprisforskjellene
mellom sentrum og periferi i Norge kan
være en faktor for det endrede velgermønstret vi har sett der Arbeiderpartiet har tapt
oppslutning i distriktene.
Det er behov for langt mer forskning
og oppmerksomhet rundt boligsituasjonen både i by og i bygd – ikke bare for å
reetablere en mer rettferdig boligpolitikk.
Det dreier seg også om å opprettholde fortellingen om at Norge er et land med små
forskjeller og høy tillit. I bygd og by.
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LEDER

HVORDAN BYGGE LANDET
I dette nummeret av Samfunn og økonomi er temaet nærings- og
distriktspolitikk. Vi kan nå se konturene på slutten av det store oljeog gasseventyret i våre havområder. De enorme investeringene og
inntektene her har vært en hovedmotor i utviklingen av det norske
samfunnet og den norske økonomien siden 1970.
Vi må ikke glemme at det kunne gått helt
annerledes. Vi var heldige som hadde en
havrettsminister – Jens Evensen – som så
mulighetene og skapte grunnlaget for en
politikk hvor store deler av verdiskapingen
tilfalt det norske folket. Vi hadde et flertall
av kunnskapsrike og kloke politikere som
valgte å understøtte det norske eierskapet
til verdiene og å utvikle det norske samfunnet.
Valget om å bygge landet var bevisst.
Hele landet skulle tas i bruk for å nytte våre
naturressurser, gi likeverdige muligheter

uansett hvor folk bor i landet og utjevne
levekår. Det ble tatt overordnede politiske
grep og utviklet nasjonale virkemidler.
I lokalpolitikken har næringsutvikling og
bosetting vært viktig. Politikken har både
vært generell og mer næringsspesifikk.
Utbygging av offentlige tjenester gjennom
kommuner, fylkeskommuner og stat har hatt
store virkninger for sysselsetting, b
 osetting
og fordeling av velferd i hele N
 orge.
Den gangen var det ingen som ga uttrykk for at verdiskaping er noe som skjer
i det private næringslivet, mens offentlig
virksomhet levde av den private verdiskapingen. I dag er dette blitt en utbredt tro
både i embetsverket, utdanningssystemet,
politikken og næringslivet. Det er selvsagt
ikke slik. 
Offentlige sykehus er like mye
verdiskapende som private sykehus, politiets
4

virksomhet er minst like viktig for det gode
samfunn som de private vekterselskapene,
og den offentlige infrastrukturen er avgjørende for næringsutviklingen. Det er samspillet mellom kreftene i privat og offentlig
sektor som er det sentrale. Ofte er det den
offentlige innsatsen som er den 
sterkeste
drivkraften også for privat næringsutvikling. Utdanningssystemet er helt avgjørende
for verdiskaping og levekår.
Allerede da oljeeventyret startet opp i
1970-årene var politikere og økonomer opptatt av om avslutningen på oljeeventyret ville
bli en myk eller en hard landing. Skremmebildene var mange – hollandsk syke, forlatte
gullgraverbyer, Spania etter gullrushet osv.
Vi kommer sannsynligvis til å ha inntekter fra olje- og gassvirksomheten i flere tiår
framover, men de kommer til å være synkende. På den andre siden har vi bygget opp et
oljefond som er m
 ange g anger større enn det
noen drømte om. Vi ligger derfor godt an til
en ganske myk landing for Norge. Men det
forutsetter en nærings- og distriktspolitikk
som legger til rette for det næringslivet landet trenger og har muligheter for. Nå trenger vi også kloke politikere med målsetninger og virkemidler som legger til rette for
en framtidsrettet og god utvikling. Det blir
spennende å se om vi har det.
Ansvarlig redaktør Bjarne Jensen

INNHOLDET I DETTE
NUMMERET
Nærings- og distriktspolitikk vil bli avgjørende for den utviklingen vi vil få i Norge.
I dette temanummeret av Samfunn og
økonomi forsøker vi å gi faglige bidrag til
hvordan vi kan bygge landet. Det er i hvert
fall tre tunge faktorer som vil prege utviklingen:
• Miljøutfordringene
• Informasjonsteknologien
• Internasjonaliseringen
Klarer vi å utvikle en nærings og distriktspolitikk som med disse tunge fakto
rene tar hele landet i bruk, utjevner levekår
og gir like muligheter over hele landet?
Artiklene starter med Harald Kjelstads
bidrag hvor han samler de historiske trådene
for norsk nærings- og distriktspolitikk og
peker mot viktige grep framover. H
 åvard
Teigen går gjennom forskjellene i 
synet
på bruken av næringspolitikk og m
 arked
slik det framgår i politiske handlinger og
politiske programmer. Torbjørn Trondsen,
Peter Ørebech og Svenn Arne Lie d
 røfter
viktige grep for politikken i de mest

atur
n
baserte næringene våre – fi
skeri
og jordbruk. Nils Aarsæther, sammen
med Sindre Myhr og Geir Bye, skriver
om kommunenes betydning i nærings- og
distriktspolitikken. Gøril Bjerkan peker på
nye rammebetingelser som kan svekke de
mindre norske sparebankenes muligheter
for å delta i kapitalforsyningen i distriktene.
Trond Finstad drøfter forutsetninger for
utvikling av god informasjonsteknologi og
hvordan informasjonsteknologien kan utnyttes. Steinar Ness drøfter virkningene av
det dristige og vellykkede grepet som opprettelsen av Distriktshøgskolene rundt 1970
var. Vi avslutter nummeret med en spissformulert 
artikkel av Bente Aasjord om
boligutfordringer i distriktene. Hun drøfter
problemer de store forskjellene i prisnivået
mellom boliger i de store byene og boliger i
distriktene kan skape. Vi takker for de gode
bidragene.
Ett nummer av et fagtidsskrift kan selvsagt ikke dekke alle områder av det som kan
være relevant for å bygge landet. Ambisjonen
med dette nummeret er å sette politikken
inn i en sammenheng og å trekke fram eksempler på at politikkområder har tilsiktede
og utilsiktede konsekvenser for utviklingen
i sysselsetting, bosetting og levekår i hele
landet. Flere tidligere numre av Samfunn
og økonomi har også inneholdt artikler om
dette.

NYE NETTSIDER
Samfunn og økonomi har fått nye
nettsider: www.samfunnogokonomi.no.
Her er de siste artiklene digitalisert og
søkbare. Tidligere numre finnes også
på nettsida, slik at et tema kan følges
over lengre tid. Sammen med artikler
i tidligere numre gir forhåpentligvis
dette temanummeret av Samfunn og
økonomi et bredt bilde av viktige sider
ved n
 ærings- og distriktspolitikken.
5

Harald Kjelstad
tidligere administrerende direktør i SIVA

Norsk ENERGI- og
INDUSTRIPOLITIKK
er også
DISTRIKTSPOLITIKK

6

I denne artikkelen belyses hvilke virkemidler som brukes
fra offentlig hold for å skape konkurransedyktig næringsliv.
Virkemidlene omfatter lovverk, infrastruktur, politikk, internasjonale markedsavtaler, kompetansebygging, og ikke minst
bevilgninger gjennom offentlige virkemiddelinstitusjoner.
Det pekes på små og store feilspor, men også på innsats
som kan gi nye positive resultater. Men det krever sterke
strategier, ambisjoner og kompetanse.
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TILBAKEBLIKK PÅ
HISTORIEN
Hvordan har vi utviklet norsk
verdiskaping?
Hva og hvem la grunnlaget for norsk
industrivekst og næringsutvikling de siste
100 årene? Vi kan peke på de naturgitte
råvarene fisk, tømmer, landbruk, malm,
vannkraft, olje og gass, samt naturopplevelser. Eller vi kan peke på ledende personer,
eller på kapitalkreftene og markedene både
hjemme og ute. Utvikling av kompetanse,
kunnskap og ferdigheter for å utvinne og
utvikle råvarene og verdikjedene var avgjørende for å lykkes. Det betydde mye for
vår suksess at en sterk stat la strategier for
utvikling av næringslivet, først og fremst
gjennom lovgiving og rammebetingelser, og
ikke minst med utbygging av infrastruktur
og utdanningsinstitusjoner over hele landet.
Det ble også tatt i bruk selektive og aktive
virkemidler med tilskudd, statlige banker
og statlig eierskap.
For å legge slike strategier og følge opp
med handlinger måtte vi ha sterke p
 olitikere
med god forankring i folket. Et folk som
hadde høy motivasjon for utvikling av egne
ferdigheter, bedret levestandard for seg og
sine, og med høy tillit til at myndighetene
tjente folket, og ikke minst at spekulantene
ble holdt i age. Lovverk og kontroll var
avgjørende for å begrense spekulasjon fra
enkeltpersoner eller bedrifter, enten det var
norske eller utenlandske interesser. Sam
tidig måtte kontrollen være balansert for å
oppmuntre til gründerskap og nyskaping.
Lovgiving og strategiske ressurser
En viktig del av lovgivingen var å sikre eier
rettigheter for norske interesser og ikke
minst hindre spekulantene i å stikke av
med superfortjeneste basert på vår natur
og menneskenes innsats. Dette omfattet de
store fornybare ressursene som fiskerier,

vannkraft og sjø-, jord- og skogarealer som
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skulle forvaltes til vårt felles beste. Men
også de ikke-fornybare naturresursene –
mineraler, olje og gass – ble underlagt presis
lovgiving og sterke industristrategier.
Den statlige styringen omfattet konsesjoner for eierskap og utvinning, men også
krav og intensiver for norske leveranser.
Det siste er blitt vanskeligere etter hvert
som den frie konkurransen utvikler seg i
det g lobale markedet. Men desto viktigere
er det at myndighetene har sterke strategier
for n
 ærings- og industriutvikling framover.
Den politiske debatten og
innsatsen
Går vi tilbake til 1900-tallet, var store deler
av den norske politiske debatten knyttet til
utvikling av verdier og fordeling av verdiene
som ble skapt. Hele landet, hele befolkningen skulle være med. Energi-, industri-, og
distriktspolitikk var sterkt knyttet til hverandre, ikke bare for at folk fortsatt skulle
kunne bo overalt. Det var nødvendig for et
land med omfattende naturressurser å ha
kompetanse og arbeidskraft overalt for å
skape verdier basert på disse ressursene.
Sterke politikere med ditto dyktige embetsmenn gav retningen. En av disse var
statsminister fra Venstre, industrimagnaten Gunnar Knutsen, på begynnelsen av
1900-tallet da eierskapet til vannkraften
skulle sikres. Senere kom statsministre som
Einar Gerhardsen, Per Borten og Trygve
Bratteli, med store statlige industrisatsinger
basert på ny vannkraft og på nyoppdaget
olje og gass. Havrettsminister Jens Evensen
sørget for norske strategiske rettigheter på
sokkelen, og statssekretær Arve Johnsen
gikk fra politikk til å bli en av de fremste
industribyggerne i Norge.

Lovverk og kontroll var
avgjørende for å begrense
spekulasjon fra enkeltpersoner
eller bedrifter.

UTVIKLING AV
VIRKEMIDDELAPPARATET
Økonomiske virkemidler for
næringsutvikling
Etter gjenreisingen fra 2. verdenskrig kom
en periode med omfattende oppbygging
av statlige virkemidler, først Nord-Norge-
planen fra 1951, så Industribanken, Distriktsutbyggingsfondet, SIVA – Selskapet for
industrivekst, Fiskeribanken, Landbruksbanken, Industrifondet, Patentstyret, en
rekke forskningsråd, Eksportrådet, GIEK –
Garantiinstitutt for eksportkreditt, SND –
Statens nærings- og distriktsutviklingsfond,
Turistrådet, Designrådet osv. I 90-årene
og på begynnelsen av 2000-tallet ble de
fleste av disse slått sammen til det vi i dag
stort sett kjenner som Innovasjon Norge og
Forskningsrådet, samt en forestående sammenslåing av Eksportkreditt og GIEK.
SIVA utviklet seg på egen hånd og slapp
stadig å bli overtatt eller å måtte overta
andre organisasjoner. SIVA ble derfor en

meget effektiv og ubyråkratisk pådriver
for utvikling av industri- og innovasjons
miljø. Det må også tas med noen svært viktige spesial
prosjekter for å utvikle norsk
industri
kompetanse for framtida. Spesielt
nevnes turbinlaboratoriet ved NTH, nå
NTNU, forskningsreaktorene på Kjeller og i
Halden, og flerfaselaboratoriet i Trondheim.
Myndighetenes arbeidsdeling
Forskningsrådet sorterer under Kunnskapsdepartementet. Virkemiddelinstitusjonene
og statsforetakene ligger under Næringsog fiskeridepartementet. Budsjettposter til
føres fra andre fagdepartementer. Vi har
ikke lenger et Industridepartement, det
forsvant i 1988, og datidens kjente industri
minister Finn Kristensen ble næringsminister før Syse-regjeringen overtok i 1989. Men
den dyktige industrimannen kom tilbake
som næringsminister i neste Brundtland-
regjering i 1990.

Helt fram til 2002 hadde Kommunal
departementet en sterk rolle i norsk næringsog distriktspolitikk. Kommunaldepartementet ble ofte omtalt som det virkelige
industri- og næringsdepartementet. Det
var nesten alltid en sammenheng mellom
industrisatsing og norske distrikter. Så vet
vi at det er de sterke statsrådene med de
dyktigste administrasjonene som får gjennomslag for sine strategier i en regjering.
Uavhengig av borgerlig-, sentrums- eller
sosialistisk regjering, var det alltid innflytelsesrike 
politikere som ble kommunalministre, gjerne partiledere. Disse hadde
sterke nettverk utover hele landet, var ute
på besøk eller tok imot besøk, og utformet virkemidler utfra det de lærte at det
var behov for. Vi kan spesielt nevne Johan
J. Jakobsen, Kjell Borgen, Gunnar Berge,
Odd Roger Enoksen og Erna Solberg. Men
da Bondevik II-regjeringen overtok i 2001,
hadde Høyre allerede bestemt seg. SIVA ble
likevel flyttet til Næringsdepartementet, og
de tidligere sammenhengene ble visket ut.
I dag er det kommet så langt at vi nesten
ikke vet om statsråden for distrikt og
digital
isering har sin egen portefølje og
administrasjon.

KRISETILTAK
Virkemidler i krisetider
Under utviklingen av Norge etter 2. verdens
krig var den jevne økonomiske veksten idea
let. Krakket i 1929, og de harde trettiåra som
endte opp i den verste krigen noensinne, var
det store skremselsbildet. Marshallhjelp, EF
og senere EU skulle stabilisere utviklingen i
de vestlige landene.
Men likevel dukket «kriser» opp i ulike
former. I norsk økonomi merket vi best
i oljekrisen i 1973, «jappe»-krisen i 1987
med etterfølgende bankkrise i 1990–92,
«dot.com»-krisen rundt 2000, og ikke minst
fi nanskrisen fra 2008. I et oljeavhengig

land som Norge fikk vi også et sterkt fall
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SIVA ble sett på som en meget
sterk drivende kraft og effektiv
del av det statlige
virkemiddelapparatet.

i oljeprisene fra 2014, ikke minst grunnet
skifergassutviklingen i USA. At enkelte av
våre industrier, for eksempel framstilling av
aluminium og silisium, har store sykliske
svingninger i markedet, kan derimot ikke
betegnes som uventede kriser.
Nå står vi midt opp i kanskje den mest
alvorlige krisen i vår generasjon, korona
krisen, en pandemi som forårsaker nedstenging av økonomisk aktivitet over hele
verden. Norge har stort sett vært flinke til
å komme styrket ut av krisene. Det ser ut
til at norsk verdiskaping som i hovedsak
bygger på utvinning og foredling av råvarer
og kontroll på viktige deler av verdikjedene,
med eierskap og egen kompetanse, er svært
robuste i slike kriser.
Studerer vi historien om hvordan myndighetene taklet de ulike krisene og hvilke
virkemidler som ble benyttet, ser vi mange
interessante virkninger. I 70- årenes oljekrise
ble drivstoffbruken rasjonert; dette skapte
en sterk kriseforståelse. Men samtidig ble
en galopperende pris- og lønnsvekst utløst.
Dette ble stoppet ved lov som varte i flere
år. Men deretter kom dessverre frislippet utover i 80- årene for fort, og la grunnlaget for
den såkalte «jappekrisen» som også førte
til bankkrisen i begynnelsen av 90-årene.
Denne ble løst ved opprettelsen av Statens
banksikringsfond og Statens bankinvesteringsfond som ganske enkelt nasjonaliserte
eierskapet i de store forretningsbankene,
samtidig som bankvesenet ble restrukturert
og finansiert opp igjen.
Krisen satte ganske sterke spor i mange
år. Spesielt ble fallet i eiendoms- og boligverdier et stort problem også for mange husholdninger samtidig med kutt i skattefradrag
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for lånekostnader. Virkemiddel
apparatet
for næringsutvikling ble restrukturert og
forsterket gjennom sammenslåingen til
Statens nærings- og distriktsutviklingsfond
i 1992 og sammenslåing av forskningsfondene fra 1993. SIVA, den gang eiet av
Kommunaldepartementet, skaffet seg stor
selvstendighet og frihet til å bestemme sine
strategier og investeringer selv, hele tiden i
et meget godt samarbeid og samforståelse
med departementet.
Selvsagt gikk også en rekke bedrifter
over ende da bankene brøt sammen. Det
ble mangel på kapital til utvidelse og ny
etableringer også innenfor de mest lovende
bransjene i distriktene. Spesielt ble marine
næringer som allerede var i sterk vekst
fase skadelidende. FOS – omsetningsleddet
basert på samvirke mellom oppdretterne –
gikk overende i kjølvannet av Kredittkassens
sammenbrudd. Av samme grunn brøt finansieringen for utvidelsen av suksessbedriften
Domstein i Måløy sammen, og SIVA overtok utbyggingsforpliktelsene for en topp
moderne fabrikk for en periode. Et annet
typisk eksempel er v ekstbedriften Salmar, i
dag verdens største innenfor lakseoppdrett,
som ikke fikk finansiert nybygg på Frøya i
det private bankmarkedet. SIVA gjennomførte hele investeringen med egenkapital.
Begge disse investeringene og en rekke tilsvarende ble solgt tilbake til bedriftene da
kredittsituasjonen på nytt stabiliserte seg.
SIVA hadde fått økt sin inntjening og kunne
benytte kapitalen på nytt.
SIVA ble sett på som en meget sterk
drivende kraft og effektiv del av det stat
lige virkemiddelapparatet, med utbygging
og investeringer i fysisk og organisatorisk
infrastruktur for nyskaping i både byene
og distriktene. SIVA arbeidet tett sammen
med private og offentlige parter for å b
 ygge
opp innovasjonsmiljøer i universitets- og
høyskolemiljøene, men alltid med sterk
ideologi knyttet til distriktsutvikling. Slik
fikk SIVA utviklet og bygget ut mange
store forskningsparker, kunnskapsparker,


æringshager, industriparker og inkuban
torer for nye bedrifter, ofte kombinert
med venture- og såkornkapital. Når først
disse innovasjonsmiljøene var utviklet som
effektive verktøy, fulgte myndighetene
opp gjennom SND/Innovasjon Norge og
Forskningsrådet med ulike programmer
for å akselerere etableringstakt og kvalitet.
Her kan vi nevne nasjonale programmer
for n
 æringshager, inkubatorer og en rekke
klyngeprogrammer osv.
SIVA og SND fikk i slutten av 90-årene
og utover på 2000-tallet en del kritikk for
at man «hjalp» norske bedrifter til utflagging av arbeidskrevende operasjoner. SIVA
la til rette for industriparker i Russland,
men d
 ette var en del av norsk nordområdepolitikk. Så bygde man industriparker i
Baltikum, og la også til rette for bedriftssamarbeid i andre nye EU-land, senere
også på Balkan. Aktiviteten var forankret
i norsk utenriks- og 
næringspolitikk etter at Øst-Europa åpnet seg. Virkemiddel
apparatet ble også oppfordret underhånden
fra sentrale nærings- og utenriksmyndigheter til å følge b
 evilgningene til de landene
Norge gjennom EØS-avtalen forpliktet

seg til å gi store årlige støttebeløp. Det var
viktig for mange bedrifter å flytte deler av
produksjonen ut for å fortsatt være konkurransedyktige. Dette gjaldt ikke bare lavere
arbeidskraftkostnader, men også ny energi i
«sultne» miljøer med god tilgang på kompe
tanse. Balkanprosjektene ble derimot primært iverksatt for å få i gang nytt næringsliv som fredsarbeid.
Da den globale finanskrisen var et faktum
i 2008, var staten hurtig på banen og garanterte for de store bankene med r isikoutsatt
portefølje internasjonalt. Men også d
 enne
gangen kom virkemiddelapparatet med
Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet
hurtig på banen med tiltak og forslag til tiltak for å reparere de skadene som h
 adde
oppstått eller kunne oppstå for de viktigste eksportnæringene. Både statsministeren
og næringsministeren tok person
lig kon-

takt for å i inspirere oss alle til innsats. De
maritime næringene var mest utsatt, og nye
programmer ble igangsatt, med maritime
inkubatorer og utvikling av Global Centers
of Expertise. D
 isse tiltakene var også virk
ningsfulle da det store oljeprisfallet i 2014
førte til en krise for supplybåt-aktiviteten
langs kysten vår, med hurtig reduksjon av
oppdrag til verkstedene.

VIKTIGE ENDRINGER
Lobbyisme som vekstnæring
Den virkelige store forandringen de 
siste
15–20 årene er at læringsarenaen for

sentrale politikere og for departementer og
direktorater ikke lenger er folket, bedrifter, fagforeninger eller partiorganer rundt
om i landet. LO og NHO har selvsagt alltid d
revet langsiktig påvirkning, men nå
bruker de også i større grad profesjonelle
byråer. Nye «influensere» er på banen, først
og fremst mange og store kommunikasjons
byråer, interesseorganisasjoner og kampanjeorganisasjoner som arbeider for sine klienters interesse.
Påvirkningsarbeidet skal gi bedret lønnsomhet for klienter og påvirkere, gjerne med
statlige subsidier, eller tilgang til kortsiktig
«superfortjeneste» slik vi ser når det gjelder
vindkraftlobbyen. Der finner vi de største
kommunikasjonsbyråene, Energi Norge
som organiserer alle de store kraftselskap
ene, kampanjeorganisasjonen Norwea, og
private investorer. Mange påvirkere vandrer
fra sentral politikk til organisasjoner, til
store statlige selskaper, eller til konsulentselskaper og kommunikasjonsbyråer og tilbake igjen. Dette svekker dessverre tilliten

Det var viktig for mange bedrifter
å flytte deler av produksjonen ut
for å fortsatt være konkurranse
dyktige.
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til demokratiske prosesser, og dermed
tilliten til myndighetene, en tillit vi alltid
har dyrket tidligere. Myndighetene passet
på oss og passet på for oss.
Internasjonale avtaler
Mange mener og tror at det var EØS-avtalen
Norge inngikk med EU i 1994 som tok fra
oss vår nasjonale frihet til å bestemme over
våre virkemidler og våre ressurser. Dette er
nok en sannhet med store modifikasjoner.
Omfattende strategiske områder for Norge
ble holdt utenfor, herunder olje- og gass
utvinning, og ikke minst fiskeriavtalen med
EU som vi gir avdøde fiskeriminister Jan
Henry Olsen, «No Fish Olsen», æren for.
Men Norge gjorde en feil som har fått
store virkninger. Vannkraften ble ikke
fremmet som en strategisk ressurs på
samme måte som fisk og olje. Kraftforsyningen i Norge med bare vannkraft var
helt spesiell i verdenssammenheng. Slik ble
vi det mest elektrifiserte landet i verden
med 100 prosent fornybar, stabil, rimelig,
regulerbar og magasinerbar kraft. Vi hadde utviklet det sikreste og mest miljøvennlige og klimavennlige kraftsystemet i noe
land, planlagt og bygget av flinke fagfolk
på alle nivåer. Norsk kompetanse og utstyr
ble e tterspurt i alle verdensdeler. Så ble det
gjort en omfattende endring av energiloven
under Syse-regjeringen i 1990, med olje- og
energiminister Eivind Reiten (Sp), mange
årig sjef i Norsk Hydro. Lovendringen omdefinerte vår fornybare kraftproduksjon fra
å være en avgjørende strategisk ressurs for
bosetning og industriutvikling til nærmest
en standard handelsvare i både det norske
og internasjonale markedet.
Det må legges til at vi hadde vennet
oss til i et par generasjoner at Arbeiderpartiet var det sterke styringspartiet når
det gjaldt industri- og energipolitikk, men
dette var lite synlig da den borgerlige regjeringen endret energiloven. APs innsats
på dette p
 olitikkområdet fortok seg v idere
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utover helt til i dag. Partiet klarte ikke å
legge opp en troverdig politikk for den
avgjørende kombinasjonen av politikk for
miljø og bære
kraft, energiproduksjon og
industri. Derfor fikk vi de siste to-tre tiår
ene et sammensurium av sikkert velment
klimapolitiske diskusjoner og svært dyre
tiltak under betegnelser som «det grønne
skiftet» og «sirkulær økonomi», fortsatt
med økonomisk vekst som målsetning. Vi
fikk mange lite målrettede tiltak som skapte
en helt ideell situasjon for mange spekulative k
 refter som ble ødeleggende for natur,
klima og framtidig verdiskaping.

HAR VI STRATEGIER FOR
NÆRINGSUTVIKLING?
Foreløpig utfall som følge av
covid-19-pandemien
Så langt har koronakrisen først og fremst
rammet en rekke tjenesteytende bedrifter,
ikke minst reiselivsindustrien. Prisen på olje
og gass gikk ned etter hvert som aktiviteten i verden avtok, men kom snart i balanse
igjen. Samtidig øker den digitale kommunikasjonen kraftig også i det profesjonelle
næringslivet. IT-industrien i Norge og over
hele verden har utviklet seg mot nye høyder.
Et annet eksempel som er viktig for Norge
er produksjon av sjømat som hittil har klart
å stabilisere seg ganske godt både i volum
og lønnsomhet. Men 200 000 arbeidsløse og
permitterte er et meget stort tall for Norge,
og vi ser foreløpig ikke noen forbedringer
for de hardest rammet næringene, ikke
minst reiselivsindustrien.
Krisen har også vist oss hvor sårbare
deler av norsk næringsliv er på grunn av
et stort behov for import av arbeidskraft,
ikke minst innenfor bygg- og anlegg, men
også verftsindustrien og sesongarbeid i
fiskeri og jordbruk. Norge er likevel i en
spesiell gunstig økonomisk situasjon med
et enormt stort oljefond, forutsatt at det

ikke blir et fullstendig sammenbrudd i de
finansielle systemene i verden. Hittil har
myndig
hetene bevilget mange titalls milliarder for å hjelpe bedriftene i de hardest
rammede bransjene. Bare deler av dette går
gjennom det ordinære virkemiddelapparatet for næringsutvikling. Men Innovasjon
Norge rapporterer en dobling av sin støtte
til gründere og nyetableringer i 2020. Dette
viser at nyskapings- og omstillingsevnen
øker i krisetider. Men hva med klimakrisen,
har vi strategier for innsats som tjener både
vårt samfunn og m
 iljøet på kloden?
Feil spor eller avsporing?
Den norske utfordringen er nok heller at
vi de senere årene har manglet troverdige
nasjonale strategier for framtida når det

gjelder industriutvikling, eller rettere sagt
– de strategiene som er valgt trer fram som
feilspor, og kan også føre til avsporing.
Vi har i mange år hatt en uklar politisk
debatt som har gått i alle retninger, med utgangspunkt i utslipp som påvirker klimaet,
elektrifisering og sirkulær økonomi, alt
sammen under et uklart begrep som «det
grønne skiftet». Klimakrisen er i Norge
politisk definert som vår største utfordring.
Å ta vare på natur, naturmangfold, fauna
og flora, matsikkerhet og våre innbyggeres
og tilreisendes rekreasjonsbehov blir derimot lett neglisjert når kortsiktig økonomisk
vinning jages.
Som under alle kriser blir klimakrisen
også utnyttet av spekulative krefter som
skaffer seg selv superfortjenester og nye
formuer bygges opp. Men dette er ingen
garanti for at det utvikles verdiskaping og
arbeidsplasser i Norge. Nye allianser med
den n
 orske staten i sentrum dukker opp,
og det er vanskelig for folk flest å se om
dette tjener deres interesser eller er innenfor
demokratiets kontroll. Et slikt eksempel er
allianser mellom Statkraft, Equinor, Hydro,
og de Røkke-dominerte store selskapene
som nå satser på store havvindprosjekter.

Ikke sjelden velges det feil spor for å utvikle ny verdiskaping. Det er derfor så v iktig
å ha forståelse for langsiktige strategier
for å bygge verdikjedene. Med den norske
kapitalstyrken er det ikke katastrofe om

det av og til gjøres feil. Et typisk eksempel
var «Månelandingen» eller CO2-rensing på
Mongstad som industriell satsing, men viktig kunnskap ble utviklet. Denne er verdifull
også når vi nå realiserer Northern Lights
CCS, med injisering av CO2 i sokkelen der
norsk kompetanse er avgjørende. Dette kan
bli en viktig industri i framtida. Basert på
naturgass fra norsk sokkel kan vi p
 rodusere
hydrogen ti ganger mer økonomisk enn ved
elektrisk kraft, deretter kan vi injisere CO2
som spaltes ut tilbake i sokkelen igjen. På
samme måte kan vi bygge ut jernverk som
ikke benytter kull men naturgass til reduksjon av malm. Malmbåtene fra Narvik
passerer på skip forbi ilandføringsanlegg
for naturgass både på Tjeldbergodden og
Kårstø. Slik kan vi virkelig redusere utslipp
av CO2 globalt.
Det er derimot vanskelig å forstå hva
som er den strategiske begrunnelsen for at
vannkraftlandet Norge nå satser på svært
arealkrevende vindkraftanlegg, med ustabil produksjon og kort levetid. Vindkraft
i norsk natur er ikke bærekraftig hverken
miljømessig, økonomisk eller sosialt.
Det norske kraftsystemet ble utviklet
100 prosent basert på vannkraft over mer
enn hundre år, teknologisk helt i front enten
vi snakker om miljøtilpasning, reguleringsevne, magasinering, levetid eller økonomi.

Det er derimot vanskelig å for
stå hva som er den strategiske
begrunnelsen for at vannkraft
landet Norge nå satser på svært
arealkrevende vindkraftanlegg,
med ustabil produksjon og kort
levetid.
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Med denne kraften elektrifiserte vi hele landet. Stat og kommuner hadde avgjørende
roller. Ja, endatil norsk dugnadsånd
med lutlag og ulønna arbeidsinnsats var
avgjørende for å få strøm til mange bygder.
Samtidig bygget vi opp den mest klimavennlige kraftkrevende industrien som finnes. Norsk kompetanse og norskprodusert
utstyr til vannkraftutbygging var etterspurt
over hele verden. Fortsatt er dette en viktig
norsk næring.
Norsk industri har ikke kunnskap eller
kompetanse på vindkraft. All teknologi,
alt utstyr og all montasje må importeres fra
Danmark, Tyskland, USA eller Asia, der
hoveddelen av utstyrsproduksjonen foregår.
Dette står i sterk kontrast til vannkraft, der
normalt 80 prosent av alle leveranser kom
fra Norge enten det var nybygg, rehabili
tering eller vedlikehold.
Det er utrolig å se hvordan en håndfull spekulanter og en tidligere betrodd og
pengesterk offentlig eiet kraftbransje i en
slags «uhellig» allianse med klimaaktivister
og deler av miljøbevegelsen kunne samle seg
for å få politikerne til å tillate og s ubsidiere
den gigantiske utbyggingen av vindkraft
i norsk natur. Tidligere statsminister Jens
Stoltenberg beskriver i sin bok fra 2016
hvilket press han og regjeringen ble utsatt
for å innføre «grønne sertifikater». Det ble
lett å få konsesjoner for utbygging. Dette skjedde nesten uten medieomtaler eller
diskusjon om skadevirkningene i natur
og lokal
samfunn. Spekulantene og kraft
selskapene skaffet seg hurtig store inntekter ved å selge sine vindkraftrettigheter til
internasjonale investeringsselskaper. Det
de tjener pengene på er ikke å selge ustabil
vindkraftproduksjon men ved å eksportere andeler av det mest avanserte fornybare kraftsystemet i verden. Vindkraft er
en svært arealkrevende og 
naturfiendtlig
teknologi i forhold til vannkraft, energi
effektivisering, solkraft, bioenergi basert på
avfall, eller ny kjernekraftteknologi som det
forskes på i mange land. Resultatet vi opp14

lever nå er store irreversible inngrep i norsk
natur i en grad vi a ldri har opplevd tidligere.
Lokalsamfunn s plittes, bolysten ødelegges,
dette tjener ikke d
 istriktene, dette skaper
ikke a rbeidsplasser, og det tjener ikke klimaet å rasere n
 aturen.
Satsingen på havvind vil selvsagt kunne
gi oppdrag til norske operatører for maritime operasjoner, men gir neppe ny industri i Norge ut over finansielle aktiviteter.
I Norge har vi heller ikke kompetansepartnere når det gjelder batteriproduksjon e ller
data
sentre, og sysselsettingseffekten blir
derfor minimal. I denne sammenheng er
Norge bare et rikt etableringsland, med mye
verdifull vannkraft, tilgang på kjølevann og
store arealer. Så gir det spekulantene en ny
mulighet til å få rettigheter til mer vindkraftutbygging. Disse kan igjen selges ut
med superprofitt, en profitt som er mulig
bare fordi vi har et så avansert kraftsystem,
og fordi vindkraftinvesteringene er så sterkt
subsidiert av den norske staten og oss alle.
I tillegg til «grønne sertifikater» kommer
svært gunstige skatteregler, og ikke minst
statlig utbygging av overføringsanlegg som
norske husstander betaler gjennom linjeleie.

STRATEGIER FOR
UTVIKLING AV NÆRINGS
LIVET I NORGE
Kompetanse
Sentralt i det strategiske arbeidet er å være
bevisst på hvilken kompetanse vi har og
som vi kan utvikle videre for å fortsatt
skape global konkurransedyktig industri og
nye arbeidsplasser her hjemme. I noen tilfeller kan vi selvsagt bestemme oss for å bygge
opp en helt ny bransje. Men uten forankring
i norsk kompetanse eller norske råvarer er
dette ofte bortkastet innsats.
Det er viktig å være seg bevisst at vi langsiktig har bygget vår kompetanse og v elstand
på bærekraftig utnytting av naturressurser.

Dette omfatter 
fornybare ressurser som
vannkraft, fisk, jord og skog. Men også
utvinning av ikke-fornybare ressurser som
malm, olje og gass har vi gjennom en sterk
stat klart å styre til f elles beste.
Så har vi ledende industrikompetanse på
bygging av skip og offshoreplattformer. Vi
er også meget sterke på anlegg i krevende
terreng, men denne virksomheten er blitt
avhengig av importert arbeidskraft, som
en rekke andre stedbundne produksjoner
innenfor landbruk og sjømat. På det meste
utgjør denne importen nå 250 000 arbeidsplasser. Vel halvparten er etter hvert heldigvis blitt fastboende.
Vi har fortsatt kompetanse og sterke
merkevarer innenfor møbel-, tekstil- og
maskindesign, selv om mye av slike produksjoner har blitt flyttet ut de siste tiårene,
gjerne til Baltikum og Polen, samt Tyrkia,
Thailand, Vietnam og Kina. Utflytting
av de arbeidskrevende produksjonene var
nødvendig for å opprettholde konkurranse
evnen for n
 orske bedrifter etter hvert som
den internasjonale konkurransen utviklet
seg for alle typer produkter. Virkemiddel
apparatet, både SIVA og SND/Innovasjon
Norge, fikk som nevnt kritikk for å bistå
med «outsourcing» av arbeidsplasser.
Noen eksempler
Digitalisering av produksjonsprosesser:
Vi har bygget opp en omfattende IT-kompetanse i Norge. Både ingeniører og IT-
medarbeidere på alle nivåer er lønnsmessig konkurransedyktige med tilsvarende
globalt. Vi har vært flinke til å digitalisere
aktivitetene på mange områder, offentlig
og privat kommunikasjon, forretningsmessig kommunikasjon, alt innenfor øko
nomi
styring, prosjektstyring, design og
konstruksjon. Men fortsatt er det store
muligheter til å digitalisere prosesser og tradisjonelle produksjoner.
Det vi satte bort til lavkostlandene var
produksjonen av de fysiske produktene

e ller deler av disse, sveising av skipsskrog,
offshore-plattformer eller stålbroer, sying

av tekstiler, produksjon av møbler, metallstøping og maskinering, pakking av fisk osv.
Det er nå på tide å utvikle nye s trategier
og nye virkemidler for å flytte mange av
disse produksjonene hjem igjen. Ved full
digitalisering av produksjonen har prisen på
manuell arbeidskraft liten innvirkning på
produksjonskostnadene. Mange spesialprodukter i ulike materialer kan også printes
ut. Fra design og detaljplanlegging og produksjon har vi til enhver tid digitale tvillinger av de komplekse produktene enten det
er en maskindel, et skip, en stålbro, mineraler eller trelast. Dette skaper sikkerhet for
framtidige reklamasjoner, forbedringer eller
reparasjoner, vedlikehold og oppgradering i
hele levetiden for produktet.
Dette krever imidlertid en rekke tiltak. Det må investeres i ny infrastruktur
for d
igitaliserte produksjonsprosesser –
verksteder og fabrikker, dokker og havner
tilrette
lagt for robotisering. Dette kunne
være en sentral oppgave for SIVA. Kapitalkrevende innkjøp og oppsett av roboter bør
kunne trekke på gode finansieringsordninger fra Innovasjon Norge, gjerne gunstig
leasing fra robotleverandører kombinert
med offentlige garantiordninger.
Så må opplæringen av operatører gjennom kraftig omstilling. En sak er sterk
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Digital identitet slått inn
på hver tømmerstokk av hogst
maskinene gir helt nye muligheter
for rasjonell måling, sortering,
kvalitetskontroll og logistikk.
forbedring av lærlingeordningen. Allerede
på videregående skoler må de 
framtidige
operatørene få opplæring på de mest

avanserte robotene. Digitalisering, automatisering og robotisering vil kunne bli de viktigste, men også de mest interessante fagene
innenfor yrkesfag.
I tillegg må de mindre bedriftene støttes. Det er gjerne de mindre bedriftene som
klarer å omstille seg først, men de er også
mest avhengig av offentlige virkemidler.
Dette gjelder ikke bare penger, men også
bistand til å inspirere og støtte bedriftene i
nyskapingsprosessene.
Men for å lykkes er det også viktig å
skape et hjemmemarked for utvikling av ny
industri. Et typisk eksempel er flytebroer
som erstatning for ferger, der vi nå ser en
helt ny industri som er i ferd med å gro fram
på Vestlandet. De nye broene gir nye regionale vekstimpulser, bidrar til stedsutvikling,
og ikke minst til innovasjon og industriell
nyskaping i distriktene.
Skogbruk: Dette er sammen med jordbruk
en tradisjonell næring i Norge, basert på
fornybare ressurser med svært viktig klimaeffekt. Mange glemmer i klimadebatten at
samspillet med naturen og grønne vekster i
sjø og på land med fotosyntese er den eneste
effektive måten å balansere CO2-innholdet i
atmosfæren på.
Den omfattende skogreisingen fra 1950
til 2000 begynner å gi mye hogstmoden
skog, spesielt på Vestlandet, og avvirkningen er voksende. Mye blir eksportert som
rundtømmer – først og fremst til Europa –
men kunne vært foredlet til trelast og diverse
biologiske produkter. Det er store mulig
heter for digitalisering av hele verdikjeden
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fra rot til produkt. Digital identitet slått inn
på hver tømmerstokk av hogstmaskinene
gir helt nye muligheter for rasjonell måling,
sortering, kvalitetskontroll og logistikk.
Slik kan det bygges en ny klimavennlig og
konkurransedyktig industri.
Elektrifisering: Det pågår heftige kampanjer
for hurtig utbygging av mer ustabil vindkraft i norsk natur. Effektene av dette er
omtalt tidligere. Dessuten har vi allerede et
ganske stort kraftoverskudd, ca. 15 TWh
i et normalår, og av dette 95 prosent stabil
vannkraft. Elektrifisering basert på vannkraft har vært en viktig industri i Norge de
siste hundre årene. Både kompetanse, turbiner og annet utstyr ble etter hvert også en
viktig eksportindustri. Dette kan utvikles
videre, ikke minst når det gjelder rehabili
tering av vannkraftanlegg, energieffektivisering, solkraft på tak, eller innenfor
sjøtransport. Elektrifisering av oppdrettsnæringen er allerede kommet langt.
Norge holder også på å gå på et stort
nytt feiltrinn med elektrifisering av sokkelen fra land for utvinning av olje og gass.
Men dette blir nok ikke godkjent av EU som
klimatiltak.
Reiselivsindustrien: Helt fram til korona
krisen startet i 2020 var reiselivsindustrien
den hurtigst voksende næringen i Norge
målt i sysselsetting. Spesielt turisttrafikken hadde store vekstmuligheter basert på
naturopplevelser, ikke minst siden vi har
bosetning over hele landet. Ny klimavennlig cruisetrafikk med mindre og utslippsfrie
fartøyer kan gi helt nye løft for reiselivet.
Ledere innenfor turistindustrien advarer
sterkt mot den svært synlige og arealkrevende vindkraftutbyggingen som foregår i
stor fart langs kysten, på fjellet og i skogsområder. Det er allerede umulig å seile langs
store deler av kysten uten å se vindturbiner.
Tilsvarende utbygging i Østerrike øst
for Wien gav umiddelbart et sterkt fall i
reiselivet. At Norge også tillater enorme

utbygginger i fjellområder for reindrift og
dermed krenker urbefolkningens kultur og
eksistens, kan fort bli en stor negativ faktor
i markedsføringen av Norge som turistland.
At Statkraft også deltar i slik utbygging
på Fosen, er vanskelig å forstå. De kan vel
heller ikke selge sine eierskap til utlandet av
politiske grunner, så de må nok fortsatt avskrive store verdier. Rett nok solgte de sine
eierskap i små vannkraftverk nettopp ut av
landet.
Nye energikilder: For å unngå en klima
krise i framtida er det nødvendig å lete etter
nye energikilder uten utslipp av CO2 . Det
er e tter hvert blitt helt klart at klimakrisen
ikke løses med fortsatt vekst og ødelegging
av natur og naturmangfold. De fleste land
med teknologisk kompetanse forsker og
prøver ut mange løsninger. I Norge har vi
omfattende eksportindustri knyttet til produksjon av rent silisium og solceller. Utbygging av store solkraftparker foregår lengre
sør. Men solkraft på tak og fasader er likevel meget aktuelt i Norge, enten det er private boliger, forretningsbygg eller offentlige
bygg. Dette vil sammen med energieffektivisering kunne gi 50–60 TWh og rikelig med
kraft til all aktuell elektrifisering de neste 50
årene. Ikke minst vil slik satsing gi grunnlag
for stor næringsmessig aktivitet og mange
arbeidsplasser.
Det er de senere årene utviklet lovende
teknologier innenfor kjernekraft basert på
thorium som vi har store forekomster av i
Norge. Det forskes aktivt i mange land på
«små» reaktorer som for eksempel kan gi
utslippsfri framdrift på store skip i oversjøisk fart. Norge har besluttet å legge ned
forskningsreaktorene på Kjeller og i H
 alden.
Alle våre naboland har t radisjonelle kjernekraftanlegg. Av sikkerhetsgrunner burde
vi nok opprettholdt kompetansen. Kjernekraft er dessuten den eneste kraftkilden som
ikke slipper ut klimagasser og som fortsatt
sammen med kull- og gasskraftverk stabiliserer det europeiske kraftnettet.

VEIEN VIDERE: ET ALLSIDIG
NÆRINGSLIV GIR GRUNNLAG FOR NYSKAPING
Uansett strategier for de viktigste b
 ransjene
i Norge må vi skape grunnlag for allsidig
utvikling. Det SIVA spesielt lyktes med var
å legge til rette for nyskapingsklynger ved
utvikling av forskningsparker nær de store
universitetene og forskningsinstitusjonene,
kunnskapsparker ved h

øgskolene, og
næringshager i industriparker og i distriktssentra.
Sammen med Innovasjon Norge og
Forskningsrådet ble det utviklet og finansiert ulike programmer som støttet nyskap
ingsaktiviteten. Resultatene er meget synlige i mange knutepunkt, enten det gjelder
bioteknologi i Tromsø, mikroteknologi i
Trondheim, eller maritim kompetansebyg
ging i Ålesund.
Det finnes og skapes bedriftsklynger i
ulike størrelser i hele landet og slik må det
være; det gir inntekter, trivsel og bolyst.
Det er ikke lenger nødvendig med sam
lokalisering for å utvikle nyskapingsmiljøer
der bedrifter, investorer, forskere og utdanningsinstitusjoner treffes og arbeider
sammen. Med dagens kommunikasjons
metoder kan virtuelle miljøer bli like effektive som fysiske miljøer.
Det viktigste virkemiddelet er å vise oppmerksomhet og gi støtte til dem som har
vilje, evne og kunnskap til å føre oss inn i
en enda bedre framtid. Virkemiddelinstitusjonene må være selvstendige virksomheter
tett på næringslivet i regionene. Og de må
aktivt og ubyråkratisk ta del som partnere i
både små og store næringsklynger.
Dette forlanger selvsagt stor integritet
hos ledere og medarbeidere, men samtidig
gir det meget god læring om hva som er
kritisk for videre utvikling. Denne læringen
vil skape et mye mer kompetent virkemiddel
apparat som i neste omgang kan gi myndighetene muligheter til å korrigere strategiene.
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BYGG
LANDET:

ARTIKKELEN ER
FAGFELLEVURDERT

Ser vi klare skilje mellom dei to
regjeringsalternativa?
Håvard Teigen professor Høgskolen i Innlandet

Kva for politikk har partia for å ta heile landet i bruk og på den måten
produsere mest mogleg effektivt? Målet med denne artikkelen er å gje
svar på dette spørsmålet gjennom ein analyse av utkasta til partiprogram
for perioden 2021–25.1 Eg avgrensar analysen til nærings- og distrikts
politikken. På raudgrøn side studerer eg programma til Arbeiderpartiet
(Ap), Senterpartiet (Sp) og Sosialistisk Venstreparti (SV). På høgresida
avgrensar eg analysen til Høgre (H) og Framstegspartiet (Frp). Samanlikninga av politikken blir gjort på tre felt som tradisjonelt har plassert
partia på ein høgre-venstre-akse.
Intervensjon I: Kva er partia villige til å privatisere eller bruke
marknadsmekanismar på?
Intervensjon II: Vil partia bruke offentleg eigarskap til bedrifter
for å nå politiske mål?
Intervensjon III:
Vil partia planlegge for framtidig utvikling av næringar og distrikt?
1
Partiprogramma er nedlasta frå partias heimesider i desember
2020. Framstegspartiets program var ikkje lagt ut på heimesida.
Dette fekk eg tilsendt direkte.
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Kva for handlingsrom ser vi i praktisk politikk for ulik nærings- og distriktspolitikk i
ein liten og open økonomi underlagt internasjonale avtaler? Handlingsrommet slik
eg analyserer det, er avgrensa av at eg legg
til grunn at vi opererer i ein marknadsøko
nomi, men med viktige unntak. Innanfor
dette politikkfeltet er handlingsrommet

først og fremst avgrensa av EØS-avtala.
Unntaka må grunngjevast og forsvarast
innanfor dette avtaleverket. Her er det
EUs statsstønadsregelverk som set grenser
for kor sterke tiltak vi kan ha for å styre
nærings- og distriktsutviklinga.
Vi ser at ulike land i EU tolkar og praktiserer desse grensene og unntaka ulikt. Eit
slikt handlingsrom har vi også i Norge dersom vi vil bruke det. Hypotesen er at det
nettopp er desse unntaka som skil regjeringsalternativa. Eit viktig skilje går da på
spørsmålet om kva for delar av økonomien
som skal styrast av marknadsmekanismar
og kvar marknadskreftene skal tøylast eller
erstattast av politisk styring.
Marknads- og fordelingssvikt
Marknadssvikt som grunnlag for nærings
politikk har vore breitt fagleg akseptert
dei siste tiåra (Mathisen 1996, Hagen,
Heum, Haaland, Midelfart Knarvik, Norman 2002). Ved marknadssvikt er det
ikkje samsvar mellom bedrifts
økonomisk
og samfunnsøkonomisk lønsemd fordi
marknadsmekanismane «sviktar». Marknads-

mekanismane gjev ikkje samfunnsøkonomisk effektiv produksjon. Marknadssvikt er
av spesiell interesse både teoretisk og praktisk. Det er teoretisk interessant fordi den
gjev grunnlag for intervensjon i marknadsmekanismane innanfor den dominerande
økonomiske retninga – nyklassisk økonomi.
Men marknadssvikt er også interessant
fordi den mest marknadsfundamentalis
tiske delen av økonomifaget, som den austerrikske 
skulen, ikkje aksept
erer dette
som grunnlag for statsintervensjon (Hayek
1973). I den praktiske analysen av norsk
politikk er marknadssvikt viktig fordi teorigrunnlaget har fått sterkt gjennomslag i
praktisk politikk. Gjennom forskingsbaserte analysar og tilrådingar, til dømes mange
NOU-ar, har marknadssvikt danna grunnlaget for ny politikk (NOU 1996: 23, NOU
2013: 2, NOU 2020: 12). Marknadssvikt er
eit teoretisk omgrep, og vegen frå NOU-ar
til stortingsmeldingar har vore lengre. Men
både den siste raudgrøne regjeringa (Meld.
St. 39 (2012–2013) og nåverande regjering
har eksplisitt teke denne grunngjevinga
for p
 olitikk inn i stortingsmeldingane sine
(Meld. St. 27 (2016–2017).
Økonomisk teori legg ofte til grunn – og
under visse (og mange) føresetnader – at
det er samsvar mellom det som svarar seg
best for den enkelte bedrift og konsument
og det som er best for samfunnet: Forfølger
bedrifta eigeninteresse, vil det også vere det
beste for samfunnet. Men dette byggjer på
føresetnader om ein ideell marknad. D
 ersom
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desse føresetnadene ikkje er til stades, har
vi marknadssvikt. Slik marknadssvikt
legitimerer intervensjon i marknaden. Det
vanlegaste eksempelet er negative og posi
tive eksternalitetar. Ved negative eksternalitetar påfører bedrifta samfunnet kostnader
utan at dette blir utgiftsført i bedriftas
rekneskap. Forureining er eit standard
døme, med innføring av CO2-avgift som
det store dømet på intervensjon. Ved positive eksternalitetar er det omvendt. Bedrifta
tek kostnader som også kjem samfunnet til
gode utan å få inntektsført dette. Utdanning
og opplæring av arbeidskraft er det mest
kjente eksempelet på at staten ofte tek alle
eller delar av kostnadene.
Av andre døme på marknadssvikt med
spesiell relevans for nærings- og distrikts
politikk er ufullstendig konkurranse
og m
 onopol. For å unngå monopol og
manglande konkurranse er konkurranse

politikk ein viktig del av nærings- og
distriktspolitikken. Føremålet med slik politikk er å hindre at bedriftene tek for høge
prisar og oppnår monopolprofitt. Dette
har det også vore brei semje om langs heile
høgre-venstreaksen i politikken, men typar
og graden av intervensjon kan vere forskjellig og er ein del av det politiske program kan
klargjere.
Det er likevel ikkje slik at all marknads
svikt gjev grunnlag for statsinngrep.
Politikk kostar, og transaksjonskostnadene,
kostnadene med inngrepet og kostnadene
med å skattlegge for å finansiere politikken, må vurderast opp mot gevinsten. Motsatsen til marknadsfeil er statsstyringsfeil.
For høge transaksjonskostnader i høve til
gevinsten er døme på slik statsstyringsfeil;
asymmetrisk informasjon er ein annan
(Chang 1996). Ofte har aktørar som ber
om statsstøtte betre informasjon enn staten.
Slik asymmetrisk informasjon kan føre til
grove politikkfeil. Evalueringa i ettertid av
koronastøttetiltak vil truleg avdekke mange
døme på dette.
Tiltak for å hindre marknadssvikt sikrar
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ikkje fordelinga av gode i samfunnet. Kva
som er rettferdig fordeling er eit klassisk
skilje mellom venstre- og høgresida i politikken. Uansett kan problemet omgrepsfest
ast som fordelingssvikt. Både marknads
svikt og fordelingssvikt gjev med andre ord
grunnlag for nærings- og distriktspolitikk.
Distriktspolitikken er eit direkte resultat av
marknadskreftene sin tendens til å sentralisere, både i form av monopolisering og geografisk opphoping. Sentraliseringa kan føre
både til marknadssvikt – altså at kaka blir
mindre – og til fordelingssvikt, at enkelte
distrikt blir utarma på kostnad av andre.
Intervensjon: Marknad versus
offentleg styring
Dersom politikken skal styre unna
marknads- og fordelingssvikt, er det i ein
marknadsøkonomi spørsmål om korleis det
skal intervenerast. I denne artikkelen skal
eg trekkje fram tre typar intervensjon som
oftast har vist eit skilje mellom venstre- og
høgresida i politikken.
Det første er spørsmålet om vi skal privatisere og bruke marknadsmekanismane
på alle felt der dette er mogleg. Det som
bestemmer dette, er skiljet mellom private
og offentlege gode (Cornes & Sandler 1996).
Eit kjenneteikn ved eit privat gode er at det
teknisk og praktisk er mogleg å finansiere
godet gjennom å ta seg betalt, altså å la
det bli marknadsstyrt. Utdanning, helseog sjukehustenester og omsorg for eldre er
eksempel på gode som kan gjerast til forretning og vere ein del av privat sektor. Vala
som blir gjort på dette feltet, er viktig for
kor stor den offentlege sektoren er i ulike
land, men også viktig for korleis desse goda
blir fordelt mellom fattige og rike og mellom
regionar. Vi veit at slike gode i stor grad er
privatisert i USA, i liten grad i Norge. Men
også i Norge er dette eit felt som er eigna til
å analysere skilje mellom regjeringsalternativ: Kva for utviklingsretning peikar dei på?
Og kvar skal ein opne for private aktørar?

Denne grensedraginga mellom kva som skal
drivast privat og kva som skal vere ein del
av offentleg sektor, er intervensjon type I
som eg brukar for å eksaminere dei politiske
programma.
Når det først er trekt ei slik skiljeline
mellom privat og offentleg sektor, er spørsmålet: Kor sterkt og korleis skal politikken
styre? Det klassiske skiljet i politikken har
gått på graden av politisk styring (intervensjon) av privat sektor, til dømes for å korrigere for marknads- og fordelingssvikt.
I seinare tid har politisk styring av offentleg sektor også vorte eit tema som har skapt
nye politiske skiljeliner. Skal offentleg sektor styrast gjennom marknadsetterlikning,
ofte kalla NPM (New Public Management)
eller gjennom eksplisitte politiske vedtak og
føringar?
Graden av intervensjon er såleis eit
hovudparameter i nærings- og distrikts
politikken (Ferguson and Ferguson 1994).
Dette er intervensjon type II. Graden av intervensjon kan målast på mange vis. I og med
at føremålet med denne analysen er å finne
skilje mellom regjeringsalternativa, vel eg ut
eit klassisk stridstema: Eigarskap til bedrifter og produksjonsmiddel. Stat eller (fylkes)
kommune kan drive bedrifter sjølve eller dei
kan vere aktivt med på eigarsida for å reise
kapital eller for å skaffe seg grader av kontroll. Dette er rekna for sterk intervensjon.
Nærings- og distriktspolitikk i ein
marknadsøkonomi går også på framtidig
utvikling. Viljen til – og trua på – planlegging av framtida er i denne analysen inter
vensjon type III. Er det marknadsaktørane
eller er det politikken som er best eigna til å
planlegge og peike ut framtidig nærings- og
distriktsutvikling? Svaret på dette avgjer om
nærings- og distriktspolitikken skal peike
ut framtidige vekstnæringar eller vekst
regionar som det skal satsast spesielt på.
Spissformulert: Skal staten peike ut vinnarar? Det er ein stor internasjonal teoretisk
og empirisk litteratur med temaet «to pick
the winners». I Norge har dette til dømes

vore ein diskusjon mellom Torgeir Reve og
Victor Norman. Reve har tilrådd regjeringa
å satse på «vinnarklynger» og fått politisk
gjennomslag for dette (Jacobsen og Reve
2006, Norman 2004). Planlagt samfunnsutvikling versus fri marknadsøkonomi har
vore eit politikkfelt som har skilt venstre- og
høgresida tilbake til industrialismens barndom i England, men som fekk ny aktualitet
i den økonomiske krisa i mellomkrigstida.
Her har dei store tenkarane stått mot kvarandre, og nobelprisvinnarar i økonomi har
stått på kvar si side. Den norske nobelprisvinnaren Ragnar Frisch kalla marknadsstyringa for «Det uopplyste pengeveldet»
(Frisch 1995), Milton Friedman inspirerte
nyliberalistisk frislepp under høgrebølga
på 80-talet (Friedman 1962). Spørsmålet
om kven som er best eigna til å planlegge
framtida er også ein diskusjon som spring
ut av marknadssviktteorien. Full og lik informasjon blant både produsentar og konsumentar er ein føresetnad for at det ikkje
skal vere marknadssvikt. Ingen har full informasjon om framtida, og spørsmålet blir:
Er det staten eller marknadsaktørane som
har best informasjon om kva det skal satsast
på framover?
Næringspolitiske konfliktar og endringsmønster i etterkrigstida
Korleis har striden knytt til desse måtane å
intervenere på prega etterkrigstida?
Intervensjon type I: Kva som skal vere
offentleg og kva som skal vere privat.
Intervensjon type II: Graden av inter
vensjon i privat sektor.
Intervensjon type III: Planlegging av
nærings- og distriktsutvikling.
Her skal eg avgrense meg til nokre viktige
døme, slik at vi kan sette analysen av dei
politiske programma inn i den ramma som
ofte er viktig for politiske parti. Kva har
partiet stått for før?
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Store bedrifter trong mange
arbeidarar, altså laut den
regionale utviklinga
sentraliserast.

I den første etterkrigstida og fram til
1961 hadde Arbeidarpartiet rein fleirtals
regjering. Med eit kort avbrot knytt til
Kings Bay-saka, sat partiet i kontinuerleg
i regjering fram til 1965, den siste perioden med støtte frå Sosialistisk F
 olkeparti.
Denne epoken har Rune Slagstad gjeve

namnet Arbeidarpartistaten (Slagstad
1998). På 1950-talet etablerte regjeringane
fleire s tore statsselskap. Partiet var framleis
sterkt inspirert av industrireising i Sovjet
unionen, spesielt den delen av strategien
som gjekk ut på at statsbedrifter skulle plasserast i sektorar som var viktige for resten
av samfunnet, det Lenin kalla «samfunnets kommandohøgder». Statleg eigarskap
til produksjonsbedrifter gav eit potensial
for sterk intervensjon og planstyring i ein
marknadsøkonomi.
Dei borgarlege partia var til dels sterkt
imot slik statleg industrireising, men opposisjonen var splitta, og alle partia vart ofte
meir eller mindre frivillig med. Grunnen var
at denne industrireisinga også hadde praktiske og pragmatiske grunngjevingar. Det
var lite risikovillig privat kapital til slike store investeringar, og det var sett på som viktig
å ha ein norsk tungindustri også av militære grunnar. Etableringa av Norsk Jernverk
i Mo i Rana i 1946 var såleis samrøystes.
Motstanden mot statleg eigarskap og drift
vaks i Høgre i løpet av 1950-talet, og ved
etableringa av det heilstatlege Norsk Koksverk lokalisert til Mo i 1961, skjedde dette
mot Høgre sine stemmer (Hodne 1981). Dei
andre borgarlege partia røysta derimot for.
To år etterpå laut regjeringa Gerhardsen gå
på grunn av ei ulykke i eit anna statseigd selskap, Kings Bay på Svalbard.
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Spørsmålet om staten skal planlegge
framtidig nærings- og distriktsutvikling
vart knapt nok stilt i etterkrigstida. Det
var full semje om å satse på industrien som
vekstnæring. Denne strategien inkluderte
også industrialisering av andre næringar,
både dei naturressursbaserte og turismen.
Industrialisering langs desse d
 imensjonane
var vinnarstrategien i n
æringsutviklinga.
Like klart var det at den regionale utviklinga skulle planleggast og styrast.
Nord-Norge
planen og seinare etableringa
av Distriktsutbyggingsfondet var det også
tverrpolitisk semje om (Teigen 2012, 2019).
Landet skulle planleggast – både næringsog distriktsutvikling.
I distriktspolitikken var det også lenge
brei semje om å satse på framtidige «vinnar
regionar», men med industri som basis.
I industrien var det storindustri som p
 eikte
framover. Store bedrifter trong mange arbei
darar, altså laut den regionale utviklinga
sentraliserast. På 1960-talet vart denne
satsinga knytt opp mot vekstsenterteorien.
Vekstsenteret slik det vart spesifisert av den
franske føretaksøkonomen Perroux (1955),
bygde på det avanserte og innovative stor
føretaket. Rundt dette storføretaket skulle
det så bli etablert verdikjeder både bakover
(dei som leverte varer og tenester til storføretaket) og framover. Aluminiumskokeri ville
til dømes kjøpe varer og tenester lokalt, og
bedrifter rundt kokeriet ville vidareforedle
aluminiumen i ulike industrielle produkt.
Strategien var desentralisert konsentrasjon.
I løpet av 1960-talet og ikkje minst i
1970-åra vippa utviklinga i Norge mellom
samfunnsplanlegging og sterkare intervensjon på den eine sida og ein vaklande
Arbeidarpartistat på den andre sida. Trua
på statsføretak fekk ein knekk med Kings
Bay-ulykka både fordi det viste veikskapar
ved statleg eigarskap og ved at vi fekk det
første dømet på at ei borgarleg regjering
kunne vere eit alternativ. Desse to faktorane
gjorde at Senterpartiet fekk med seg Høgre
og gjekk mot vekstsenterstrategien, noko

som vart eit viktig grunnlag for Borten-
regjeringa i 1965 (Teigen 2019).
Dette betydde likevel ikkje at epoken
for sterk intervensjon i marknadsøkonomien var over i Norge, heller tvert imot: Ap
kom raskt tilbake med regjeringsmakt, og
da den internasjonale krisa slo inn i norsk
økonomi på 1970-talet, valte Norge ein
klassisk motkonjunkturpolitikk. Landet
satsa på underskotsbudsjettering, og med
finansminister Kleppe fekk tiltaka namnet
«Kleppe-pakker» kjenneteikna av støtte til
bransjar og enkeltbedrifter i krise (Kleppe 2003). Dette bidrog til sterkare pris- og
løns
stiging, og svaret vart intervensjon i
marknadene også med pris- og lønskontroll.
Denne satsinga gav grunnlag for ein tiltaks- og verkemiddelrevolusjon spesielt i distriktspolitikken. Alle dei store verkemidla
vi har hatt sidan kom da: regionalt differensierte investeringstilskot (1972), regionalt
differensiert arbeidsgjevaravgift (1977). Vi
fekk også verkemiddel som seinare er avvikla – distriktsskattelova (frå 1969) og etableringslova frå slutten frå 1976. I tillegg
fekk vi frå midten av 1970-talet den store
inntektsopptrappinga i jordbruket, og vi
fekk i 1976 etableringa av den nye fylkeskommunen med eigne skatteinntekter og
direkte val (Teigen 1999).
I denne perioden fekk vi også ein av dei
store debattane om planlegging av framtida
nettopp knytt til distriktspolitikken. Kva
for målsetting skulle distriktspolitikken ha?
Det var semje om at likeverdige levekår i
alle delar av landet skulle vere ei målsetting.
Striden stod om det også skulle vere ei målsetting knytt til sjølve busettingsmønsteret.
Etter lang politisk strid vart det semje om
at målet for distriktspolitikken er «å halde
oppe hovudtrekka i busettingsmønsteret»
(Rasmusen 1995, Teigen 1999). Denne målformuleringa har stått fast heilt til dei to
siste Solberg-regjeringane har fjerne ho.
Tida for nye statsselskap var heller ikkje
heilt forbi. I 1972 vart Statoil stifta. Dette
heileigde statlege selskapet var del av ein

sterk statleg intervensjon i oppbygginga av
oljesektoren som ein nasjonal tufta industri. Fylkeskommunane vart aktive nærings
aktørar, og nesten alle etablerte fylkeskommunalt eigde industri- og næringsselskap
ved inngangen til åttiåra (Johannesen
1980). Også på kommunalt nivå vart det
etablert kommunale nærings- og utviklingsselskap som del av kommunalt tiltaksarbeid
(Bukve, Glosvik og Teigen 1995).
Norge var eit annleisland denne perioden. Vi unngjekk den massearbeidsløysa
som kom i andre land. Internasjonalt vart
krisa på 70-talet tolka som ei krise også i
etterkrigstidas planleggings- og intervensjonsregime (Østerud 1979). Dette slo ut i
val, og vi fekk dei sterkt marknadsorienterte
og statsfiendtlege regjeringane i Storbritannia (Thatcher valt 1979) og USA (Reagan
valt 1980). Det som starta med desse to, har
vorte kalla den nye høgrebølga. Allereie ved
stortingsvalet i 1981 slo bølga inn i Norge,
og den første høgreregjeringa med Willoch
som statsminister kom.
Etterkrigstidas planleggingsregime vart
avvikla på mange område under denne
høgrebølga, men to av dei vart spesielt viktige fordi dei også forsterka kvarandre. Det
var liberaliseringa av finanssektoren (spesielt bankane) og oppheving av reguleringane
på bustadmarknaden. Til saman gav dette
«ville tilstandar» der bankane k
 onkurrerte
om kundane og gav lån langt over pipa.
Denne lånefesten var generell, men skulle
slå spesielt sterkt ut i bustadsektoren.
I 1987 sprakk det som viste seg å vere ei
boble. For første gong i etterkrigstida gjekk
bustadsprisane sterkt ned, og mange fekk
store gjeldsproblem. Bankane tapte både i
bustads- og næringsmarknaden, og den eine
storbanken etter den andre kom i gjeldskrise
og miste eigenkapitalen. Det heile enda opp
med det paradokset at høgrebølga førte til
at staten overtok som eigar av dei største
bankane.
Ein skulle tru ei bank- og finanskrise
utløyst av det «uopplyste pengeveldet»
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skulle gje eit tilbakeslag for høgrebølge og
marknadsstyring på same måte som krisa på
70-talet vende seg mot sosialdemokratia og
planleggingsregimet, men så skjedde ikkje. I
staden slo høgrebølga med marknadsstyring
som paradigme tungt inn i Ap og langt inn i
SV. I 1989 rapporterte eit offentleg utval med
den store Ap-strategen Tormod Hermansen
som leiar (NOU 1989:5). Dette utvalet er
av mange sett på som startskotet for innføringa av marknadsetterliknande styring
av offentleg sektor (NPM). Det viktigaste
i denne utredninga var likevel å trekkje eit
skilje mellom offentleg verksemd (offentlege
fellesgode og velferdsgode) og kommersiell næringsverksemd. Det viktigaste var at
gebyrfinansierte, offentleg eigde verksemder
som elektrisitetsforsyninga, televerket, jernbanen og posten skulle drivast etter prinsippa for private kommersielle verksemder.
Den utredninga som analyserte styringa i
offentleg sektor, var utredninga Mot bedre
vitende (NOU 1991:28, ledet av Victor
Norman) og lanserte styringsprinsipp for
kommersiell verksemd også for verksemder
i offentleg sektor. Døme var mellom anna
konkurranseutsetting av heile offentlege
verksemdområder – pengane følger brukaren. Denne privatiseringsproblematikken er
grundig drøfta i Fagbladet Samfunn og økonomi 2/2017 (Jensen 2017).
I same tidsperiode starta Ap-strategane
dei forhandlingane som i 1993 førte til
EØS-medlemskap. Som EØS-medlemmar
vart Norge underlagt statsstøtteregelverket
til EU. Etter dette regelverket kan ikkje
staten lenger bruke offentleg eigde bedrifter
eller private bedrifter slik vi til dømes kunne ved oppbygginga av ein norsk oljeindu
stri. Det mest kjente sitatet som karakteriserer det som hende i denne tidsperioden,
kom frå Jan P. Syse: «De stjal klærne mens
vi var ute og bada». Med det meinte han at
Ap tok over Høgre sin ideologi og gjorde
politikken til sin. Dette var del av ein internasjonal ideologisk trend i sosialdemokratia. Det var i 1989 Tony Blair kom inn
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i den b
 ritiske regjeringa og byrja utviklinga
med å forsyne seg frå Thatchers garderobe.
«New L
 abour» var i emning.
Dette vart starten på ei utvikling som påverka politikk og verkemiddel sterkt også i
Norge. I 1994 fekk Ap med seg Høgre på
å legge ned Distriktsutbyggingsfondet og
Industribanken. Desse to og eit par a ndre
verkemiddelaktørar vart innfusjonert i
Statens nærings- og distriktsutviklings
fond (SND). Jens Stoltenberg var statsråden
i Nærings- og Industridepartementet frå
1993 til 1996, og var pådrivar for denne
politikken med Tore Tønne som effektiv
iverksettar. I 2004 vart så SND innfusjonert
i Innovasjon N
 orge (IN). Frå og med dette
tidspunktet var distriktspolitikken organisert bort, sjølv om IN hadde eit operativt
ansvar. Distriktspolitiske verkemiddel var
sterkt nedbygd under både Arbeiderpartiog borgarlege regjeringar.
I denne perioden er det gitt langt større
opning for private aktørar i det som før har
vore heilt dominert av offentlege institusjonar. Det gjeld til dømes innanfor barnehage,
helsevesen og høgre utdanning. I tillegg,
og ikkje minst, er det innført marknads
etterliknande mekanismar til dømes i helse
føretaka og i høgre utdanning. Dette har
endra desse offentleg eigde institusjonanes
handlingsmønster. Det har ført til at helse
institusjonane prioriterer pasientar som
gjev god økonomi, og høgskulane fjernar
små fag som gjev liten produksjonsgevinst.
Med dette korte sveipet over historisk utvikling innanfor dei tre formene for
intervensjon som eg presenterte i teori- og
ideologidelen innleiingsvis, vil eg analysere
utkasta til politiske program for perioden i
2021–2025. Formålet med dette er å analysere dei to regjeringsalternativa sin politikk
i lys av dei tre elementa frå intervensjons
teorien. I tillegg vil eg ta med den bedriftsretta distriktspolitikken. Eg vil altså presentere tre val, tre typar intervensjon, som er
viktige i valet til hausten. Dei to regjeringsalternativa kallar eg raudgrønt og blåblått.

På raudgrøn side er dette Ap, Sp og SV.
På blåblå side analyserer eg H og Frp. Dei
mange partia som balanserer rundt sperregrensa er ikkje med i analysen, sjølv om dei
kan bli viktige når vi får det endelege val
resultatet.
Intervensjon I: Offentleg eller privat
Store delar av det Norge har valt å o
 rganisere
som offentlege tenester og produksjon er i
mange andre land ein del av privat sektor.
Det er mogleg å privatisere dei store offentlege sektorane i Norge, som helse, utdanning, omsorgstenester, bygging og drift av
jernbane, og vegar.
Dei siste åra har barnehagar stått i sentrum for spørsmålet om offentlege tenester
versus privat drift. Bakgrunnen for diskusjonen er ei utvikling der private barne
hagekonsern har teke stor profitt frå ein sektor med offentleg finansiering. Spørsmålet
som har oppstått, er om barnehagar skal
vere vanleg business. Fram til barnehage
forliket i 2003 blei barnehagane drive av
private ideelle organisasjonar og kommunane, finansiert på same måte og drive etter
same prinsipp. Etter forliket har dei private
kommersielle aktørane kome inn og også
kjøpt opp store deler av dei private ideelle
barnehagane jf. Kommersialisering av fellesgodene (Jensen m.fl. 2018).
På raudgrøn side vil Ap framleis ha private barnehagar, men har fleire punkt i
programmet der siktemålet er å gjere den
private barnehagesektoren mindre kommersiell. Dette gjeld både profitt frå den daglege
drifta og strengare regulering av kjøp og sal
av barnehagar.
Sp vil ha sterk kopling mellom lokalsamfunn og barnehage og formulerer det slik:
«Senterpartiet ønsker ikke en utvikling der
en stadig større del av barnehagesektoren er
eid av kommersielle konsern».
SV skriv innleiingsvis i avsnittet om
barnehagar at «Ingen skal drive butikk på
våre barn». Under punktet om kva SV vil

På raudgrøn side vil Ap framleis
ha private barnehagar, men har
fleire punkt i programmet der
siktemålet er å gjere den private
barnehagesektoren mindre
kommersiell.
gjere for å sikre dette, står det: «Stoppe
velferdsprofitører og stanse utbyggingen av
nye kommersielle barnehager, og å trappe
ned eksisterende kontrakter med private og
bruke forkjøpsrett til å kjøpe dem opp.»
På blåblå side problematiserer dei ikkje
denne kommersialiseringa av barnehagesektoren, og skriv derfor lite om det. Båe
partia prioriterer valfridom og lik konkurranse mellom offentlege og private tilbydarar. «Likebehandle offentlige, ideelle og private barnehager for å sikre en mangfoldig
barnehagesektor», er formuleringa i Høgre
sitt program.
Medan barnehage har vore eit velferdsgode som har vakse fram som eit frivillig
tilbod, er utdanning obligatorisk til og med
vidaregåande. Innanfor utdanning må derfor det offentlege ha eit tilbod overalt, og
spørsmålet er om det skal vere mogleg å
velje seg bort frå dette offentlege tilbodet.
Ap tek klart stilling i valet mellom offentleg og privat på dette området. Dette er
formulert slik: «Arbeiderpartiet vil hegne
om den offentlige fellesskolen…». Partiet
har også eksplisitte valløfte om å stoppe
privatiseringa. I tillegg vil partiet gje
kommunane og fylkeskommunane vetorett
slik at dei kan regulere omfanget av private
utdanningstilbod. SV går lenger enn Ap
gjennom at eigarar av private skular ikkje
skal ha lov til å ta ut profitt. Sp vil ha ein sterk
og gratis offentleg skule. Partiet vil b
 ygge
vidare på den nåverande statsstøtteordninga
for privatskular som tilbyr alternativ pedagogikk, men vil elles ha t ilstramming. Dette
gjeld godkjenning av profilskular, og partiet
vil også ha u
 tbytteforbod.
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Høgre formulerer ingen politikk om
meir eller mindre privatisering av utdanningssystemet. Programmet er taust på området. Det må tolkast slik at partiet er tilfreds med «tingenes tilstand». Frp har den
same politikken her som for barnehagar.
Dei vil ha likebehandling av offentlege og
private skular.
Partiprogramma viser at høgre utdanning er lite politisert med omsyn til offentlege versus private institusjonar. Verken
Høgre eller Ap formulerer politikk om privatisering av høgre utdanning. Sp har heller
ingen programformuleringar direkte på private versus offentlege høgskular og universitet, men legg vekt på å oppretthalde gratisprinsippet i høgre utdanning, inkludert
utanlandsstudentar og fagopp
læring. SV
har eit punkt som heiter å «sikre gratis, offentleg eigde universitet, høgskoler og fagskoler», og fleire punkt som skal g jere denne
offentlege eigde delen mindre marknadsstyrt (gjennom t.d. større grunnfinansiering). Partiet har derimot ikkje målsettingar
om å stoppe veksten i private institusjonar.
Programmet til Ap har dette som første
setning: «En felles offentlig helse
tjeneste,
styrt av fellesskapet og finansiert over
skatteseddelen, er det beste bolverket mot
større forskjeller». På ein del område, mellom anna fødetilbodet, vil Ap fjerne den
innsatsstyrte finansieringa (altså marknadsimiteringa). Dei vil også stoppe privatiseringa av funksjonar i sjukehusa, spesielt outsourcing av reinhaldstenester. Det
største grepet Ap vil gjere, er vel å «stoppe
privatiseringsreformen Fritt behandlings
valg». På eit mindre, men viktig område
vil partiet sosialisere. Det gjeld luftambulansen der partiet går inn for at staten skal
overta, men vil greie ut eventuelle modellar
for samarbeid med aktørar i ideell sektor.
«Senterpartiet vil ha eit sterkt offentleg helsevesen…» står det i innleiinga til
partiets program. Innanfor eldreomsorga
tek partiet stilling til spørsmålet om privat
isering gjennom å presisere at eldreomsorga
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skal vere kommunal og finansiert over budsjettet. Som eit ekstra tiltak mot marknadsstyring, presiserer partiet av det ikkje skal
leggast til rette for organisering i bestillar/
utførarmodellar. Partiet skriv ikkje direkte at helseføretaksmodellen skal avviklast,
men formulerer det slik at dei vil fjerne
marknadsimiteringa og NPM-styring: «…
anbod og stykkprisfinansiering er lite eigna
i helse- og omsorgssektoren».
SV har eit program som på ei rekke
punkt skal redusere marknadsstyring av
sektoren. Viktigast er det at partiet vil avvikle «helseføretaksmodellen». I staden
skal finansieringssystemet avskaffe «lønnsomhetsregnskap og forretningsstyre».
I primærhelsetenesta vil partiet erstatte
nåverande system der fastlegane har eige
føretak med fastlønte legar finansiert av det
offentlege.
Også på helseområdet er blåblå side
prega av at Høgre vil ha «business av

usual». På sjukehussektoren har dei ingen
nye store grep. Det er berre eitt punkt på
privatisering. Det er å auke uke bruken av
private avtalespesialistar, med fleire heimlar og betre arbeidsdeling mellom sjukehus,
poliklinikkar og avtalespesialistar. Det store
spørsmålet i sektoren er knytt til meir privat
isering og potensialet for sterk vekst i private
bedrifter ved hjelp av fritt behandlingsval.
Frp opnar for kommersiell utvikling av sektoren gjennom minst tre strekpunkt:
• Vidareutvikling av fritt brukarval der
private kan konkurrere.
• At eldre pleietrengande kan velje
tenesteytar.
• At slik privatisering også kan skje
i utlandet.
Frp er dei mest konkrete på alternativ til
helseføretaksmodellen. Partiet vil avvikle
dei regionale helseføretaka og gjere kvart
sjukehus til «selvstendige driftsenheter».
Staten skal finansiere, og stykkprisfinansieringa skal aukast til minst 60 prosent.

Oppsummering: Offentleg-privat
Den første dimensjonen som er analysert
i denne artikkelen er: Kvar skal grensa gå
mellom marknadsstyring og plan/politikk?
På raudgrøn side er det ikkje store skilje,
men partia plasserer seg overraskande. Ap
er det partiet som er mest villig til å bruke
marknadsmekanismar. Dette gjev seg sterkast utslag i styringa av helsesektoren. Her
er det berre Ap på venstresida som framleis
vil ha marknadsetterliknande føretaksorganisering og NPM-styring. Spriket på raudgrøn side er størst, og visast klarast når det
gjeld helseføretaka. SV er som ventande
lengst til venstre, men avstanden til Sp er
ikkje stor.
På blåblå side er det vanskelegare å analysere skilnadene. Grunnen er at Høgre i l iten
grad formulerer politikk på dette sentrale
feltet. Programmet deira må tolkast slik at
partiet er tilfreds med «tingenes tilstand».
Frp går klart lengst av alle parti i å bruke
marknadsetterlikning i styringa av offentleg
eigde institusjonar, men er også det partiet
som går lengst i at det alltid er staten som
skal betale for tenestene.
Om vi ser på skiljet mellom dei to regjeringsalternativa, er det slik at både H og Frp
gjennomgåande har formuleringar som går
på likebehandling av offentlege og private
aktørar. I og med at til dømes helsesektoren i utgangspunktet har vore dominert av
offentleg eigde institusjonar, vil politikken
til høgresida føre til sterkast vekst i private
helseføretak. Særleg Frp er også eksplisitte
på «fritt brukervalg» av til dømes helse
tenester samtidig med at staten skal betale
også for dei private institusjonane.
Samla sett er det ikkje tvil om at blåblå
politikk vil gje meir privatisering sjølv om
det er liten skilnad på Ap og H på fleire felt.
Den langsiktige utviklinga har vore meir
privatisering og meir marknad og marknadsimitasjon. I denne langtidstrenden er det
slik at det raudgrøne regjeringsalternativet
i all hovudsak vil stoppe eller bremse utviklinga. Trass sterk fagleg kritikk av tilsva-

rande stykkprisfinansiering innanfor høgre
utdanning og forsking, tek heller ikkje partia på raudgrøn side oppgjer med dette. SV
vil auke grunnfinansieringa, men ikkje fjerne stykkprisfinansieringa.
Intervensjon II: Offentleg eigarskap
Skal staten eige og drive bedrifter? Svaret
på dette spørsmålet har alltid hatt ein
høgre-venstre-akse. Sosialistiske og sosial
demokratiske parti har sett det som viktig at staten er eigar av nøkkelbedrifter.
Høgresida har prinsipielt stått for eit skilje
der privat sektor skal stå for «det s kapande».
Offentleg sektor skal sikre rettferdig konkurranse, altså sikre «rutinane» (Sejersted
1978). Her er staten si oppgåve framfor alt
å sikre rettferdig konkurranse. Dei ikkje-
sosialistiske partia har trass det prinsipielle
synet i praksis hatt ein pragmatisk praksis.
Er synet på staten si rolle framleis ein
markør som skil venstre frå høgre i dei
politiske programma? Under overskrifta

«Næring: Arbeid og verdiskaping» har Ap
tre synspunkt som går direkte på dette klassiske konfliktområdet. Det første av desse er
å «beholde et sterkt statlig eierskap...». Det
mest offensive kjem derimot i neste punkt
som derfor skal siterast i sin heilskap: «Åpne
for at staten etablerer eller kjøper seg inn i
selskap der det er av stor strategisk interesse for Norge.» Dette punktet må vi sjå saman med det tredje, som er at det statlege
eigarskapet skal brukast meir aktivt for «å
fremme fellesskapets interesser knyttet til
klima og bærekraft, lønns- og arbeidsvilkår, lokale ringvirkninger…».
Sp har konkrete forslag om oppretting av eit nytt selskap i form av eit statleg
grønt investeringsselskap. Partiet vil også
at statlege investeringsselskap skal gå inn
som strategiske aktørar, og dei vil ha (re)
etablering av ein ny statleg industribank. Sp
vil også oppheve oppsplittinga og privatiser
inga av jernbanetilbodet i Norge.
SV har programfesta oppretting av ein
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statleg, grøn investeringsbank og opp
skalering av det statlege investerings
selskapet Nysnø. Partiet har fleire andre forslag om oppretting av nye offentlege selskap
som del av partiets grøne satsing, til dømes
eit offentleg eigd hurtigbåt- og ferjeselskap,
oppkjøp av verftsindustri, og å gå inn med
statleg eigarskap i havvindinvesteringar.
Partiet vil også endre både formålet og
styringa av statlege selskap . Den overordna
målsettinga skal vere å bidra til grøn om
stilling, og det skal innførast ein regelmessig
strategisk gjennomgang av eigarskapet i tillegg til eigarskapsmeldingar.
Høgre har tradisjonelt hatt som mål å
redusere statleg og offentleg eigarskap i bedrifter. Seinast i inneverande program for
perioden fram til 2021 er dette formulert
slik: «Øke det private eierskapet i statlige selskaper der det er riktig for selskapet og samfunnet, og sikre at hovedkontorfunksjoner i
strategisk viktige selskaper forblir i Norge.»
Utkastet til program for neste stortingsperiode er taust om statleg og offentleg
eigarskap. Partiet grunngjev ikkje kvifor

det ikkje lenger har målsettingar om å auke
det private eigarskapet, trass i at lite eller
ingenting har skjedd på det feltet dei siste
fire åra.
Frp har eit overordna punkt om å «redusere det offentlege eigarskapet». Går vi inn
i dei sektorane der det offentlege eigarskapet er stort og dominerande, som olje og
vasskraft, finn vi ingen konkrete forslag om
privatisering.
Oppsummering: Offentleg eigarskap
På raudgrøn side er det i partiprogramma mange forslag om oppretting av nye
offentlege eigde selskap. SV har flest forslag.
Sp har forpliktande og konkrete forslag.
Ap har programpostar som viser at partiet
nå er villig til på nytt å bli meir offensiv
på dette feltet, men programpostane er lite
konkrete. Partiet vil behalde sterkt offentleg
eigarskap der vi alt har det, men avgrensar
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seg til å «opne for» nye selskap. I motsetnad til dei to andre partia på raudgrøn side
forpliktar heller ikkje partiet seg til å reversere privatiseringa innanfor jernbanen. Her
er formuleringa «å sikre offentleg eigarskap
og kontroll i jernbanesektoren». Offentleg
eigarskap kan bety alt frå 100 prosent til
minoritetsposisjon stor nok til å sikre kontroll mot utflagging. Partiet vil også stanse
konkurranseutsettinga.
Dette er likevel programpostar som ein
truleg må gå langt tilbake i tid for å finne
like offensivt formulert i programma til
Ap. Mange av dei nye forslaga til sterk og
direkte offentleg intervensjon på raudgrøn
side er knytt til miljøpolitikken. Den gjennomgåande satsinga som SV kallar Grønn
ny deal. På raudgrøn side har både SV og
Sp forslag om å opprette ein statleg grøn
investeringsinstitusjon. SV føreslår dette

som ein bank, Sp som eit investeringsselskap. SV supplerer med at partiet også vil
styrke investeringsselskapet Nysnø. Gjennom dette vil Sp ha staten inn på eigarsida i
større grad. Også Ap opnar for større statleg engasjement gjennom nyetableringar
eller strategiske oppkjøp og å gjere større
bruk av det statlege eigarskapet for å fremje
klima og natur.
På blåblå side har Høgre valt å vere tause om utviklingsretning også når det gjeld
offentleg eigarskap til bedrifter. Frp vil

prinsipielt redusere det offentlege eigar
skapet, men forpliktar seg ikkje konkret
gjennom dette partiprogrammet. Samanliknar vi politikken på raudgrøn og blåblå
side på dette feltet, er den store forskjellen
at raudgrøn side nå går i retning av større
innslag av offentleg eigarskap. Ap opnar
prinsipielt for ei slik utvikling, men utan å
vere konkret. Sp og SV har mange konkrete og forpliktande forslag. På raudgrøn side
er dette ei stor endring om vi samanliknar
med Stoltenberg-leia regjeringar, spesielt
den første mindretalsregjering hans som
gjennomførte omfattande privatisering av
statlege selskap.

Samanlikna med andre land har Norge
eit omfattande offentleg eigarskap til bedrifter, også børsnoterte selskap. I lys av dette
er det nesten ikkje forskjell på dei to regjeringsalternativa når det gjeld det e tablerte
eigarskapet. Forskjellen ligg i satsinga framover, der alle dei tre partia på raudgrøn side
ser på auka offentleg eigarskap som ein
framtidig politisk strategi. Også her er Ap
til høgre for Sp med mindre konkrete og
forpliktande forslag.
Intervensjon III: Planlegging av næringsog distriktsutvikling
Ein stor diskurs dei siste tiåra har gått på om
politikken skal vere næringsnøytral eller om
det skal peikast ut visse næringar, klynger
av bedrifter eller teknologiar det skal satsast
spesielt på. Dette er nær kopla på spørsmålet om det er marknaden eller politikarane
som «veit best». Dette er ein relativt ny diskusjon som kom etter krisa på 1970-talet.
Fram til da hadde det vore full politisk
semje om å satse spesielt på industrien og
andre eksportnæringar. Så viste det seg at
verken fagfolk eller politikken på førehand
såg at perioden for syssel
settingsvekst i
industrien var over. Etter midten på 70-talet
har industrisysselsettinga gått ned, medan
tenesteytande næringar har hatt sterk vekst.
Både i industri og t enesteyting har vi sett at
det er både vekst- og tilbakegangsbedrifter i
dei fleste sektorar. Det er altså vekstkraft på
bedriftsnivå i dei fleste bransjar. Dette har
vore eit hovudargument for at politikk og
verkemiddel bør vere næringsnøytrale.
Arbeidarpartiet skriv innleiingsvis i
denne delen av programmet følgande: «Vi
vil legge til rette for mer industri i Norge,
og vil gi norsk industri større plass i norsk
arbeids- og næringsliv». På same måte er
partiet tilbake til førolje-tida ved å ville
satse på 

eksportnæringar utanom olje.
Her er partiet konkret, og vil auke norsk
eksport utanom olje og gass med 50 prosent innan 2030. Det blir også spesifisert

Etter midten på 70-talet
har industrisysselsettinga gått
ned, medan tenesteytande
næringar har hatt sterk vekst.
korleis dette skal gjerast, nemleg satsing
der eksportpotensialet er størst, industrielle
partnarskap (med styresmaktene som part),
verkemiddelforenkling og bruk av utanriks
tenesta.
Sp sitt forslag om å etablere eit grønt
statleg investeringsselskap basert på grønt
karbon er i hovudsak ei industrisatsing,
likeeins forslaget om ein statleg industribank. Det stoppar ikkje her. Partiet har
fleire satsingar som styrking av norsk forsvarsindustri og eigne stønadsordningar for
mineralindustrien.
Ein merkbar skilnad på Ap og Sp sitt
program er at Ap berre skriv om statlege
satsingar. Sp har også fleire programforslag
for fylkeskommunar og kommunar. Spesielt
er det av interesse at partiet vil opne for at
kommunane sjølve kan bestemme om dei vil
ha turistskatt. Også innanfor fiske, havbruk
og landbruk har Sp langt meir omfangsrike
og detaljerte programforslag enn Ap. Mellom anna vil dei på nytt innføre nydyrkingstilskot, og partiet vil også iverksette tiltak
for å sikre desentralisert mottaksstruktur i
fisket og å innføre eigarskapsavgrensingar i
havbruksnæringa.
SV vil ha eit nasjonalt mål for industriell produksjon. Dette er sett til 20 prosent
av verdiskapinga i 2040 – og da skal ikkje
petroleumsbasert industri vere med. På den
andre sida vil partiet også ha spesielle tiltak for å sikre verftsindustrien, men da med
omstilling til berekraftig produksjon. SV vil
også ha ei sterk satsing på hydrogen, deriblant oppretting av eit statleg hydrogenselskap. Tilsvarande vil partiet ha ei satsing på
bioteknologisk industri gjennom å e tablere
ei eiga tilskots- og finansieringsordning
kalla BiNova (inspirert av Enova). Det heile
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sumerar seg opp til at partiet også går inn
for å etablere eit større nasjonalt program
for avansert industriproduksjon. SV har
målsettingar også for andre næringar enn
industrien, men desse har ikkje kjenneteikn
av så tunge satsingar.
Høgre sin politikk på dette feltet er
kjenneteikna av indirekte måtar å intervenere på. Typisk er formuleringar av typen
«legge til rette for». Det er likevel interessant å sjå om partiet framhevar næringar
eller satsingar som det er spesielt viktig å
legge til rette for. På det overordna nivået
vil partiet satse spesielt på eksportbedrifter
gjennom å etablere ein ny offensiv eksportstrategi i samarbeid med bedriftene. Høgre
vil også «legge til rette for bruk av bioteknologi…». Det er under overskrifta «Næring
i fjellet – industri, mineraler og bergverk»
at partiet er mest spesifikt. Her er det kulepunkt både på å sikre konkurransekraft til
norsk eksportindustri – spesielt den kraftkrevjande – og utvikling av det som blir
kalla grøn mineralnæring. Ikkje minst har
partiet eit konkret forslag om å støtte etablering av eit «toppindustrisenter». Høgre
har også eigne avsnitt i programmet om
andre næringar enn industri – fiske og havbruk, landbruk, reiseliv og handel.
Frp vil generelt ha sterkare marknads
styring, og har ingen spesielle tiltak for å
satse på enkeltnæringar. Samanlikna med
andre parti skil dei seg likevel ut ved eksplisitt å satse på oljeutvinning også i framtida.
Partiet vil opne for å auke oljeaktiviteten
også på norsk sokkel utan samtidig å elektrifisere med straum frå land.
Oppsummering planlegging
Det kan sjå ut til at vi er tilbake til tida før
1970-talet med allmenn semje om å satse på
industri som vekstnæring. Sp og SV har flest
forslag om næringsretta satsingar. SV sitt
program er gjennomsyra av den grøne profilen. Tida før 1970 var også kjenneteikna
av vasskraftutbygging som stoppa opp etter
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omfattande vern av resterande vassdrag. Nå
opnar både Sp og Frp for kraftverk også i
verna vassdrag. Dette heng saman behovet for meir kraft til nysatsing på industri.
Det er ikkje desse to partia som er mest
opptekne av straum til elbilar for å kvitte
seg med diesel.
Arbeidarpartiet er også tilbake til
industrisatsinga som kjenneteikna tiåra

etter krigen. Rett nok er det nå gjennom
«tilrettelegging» som hovudstrategi, men
at også statleg eigarskap skal kunne brukast. Like interessant er det at perioden
for næringsnøytral politikk også ser ut til
å vere over i dette partiet. Sjølv om Høgre
er eit g enerelt «tilretteleggingsparti» er det
grunnlag for å seie at næringsnøytralitet
heller ikkje er overordna i dette partiet.
Samla sett er det ei forsiktig vending
bort frå rein marknadsstyring av næringsutviklinga til at dei politiske partia vil satse
på spesielle næringar og teknologiar. Alle
partia har ei rekkje programpostar der dei
vil gjere alle satsingar grønare. Dette gjeld
også Frp, men dette partiet tek også kraftige
atterhald gjennom formuleringa: «Fremskrittspartiet skal kjempe mot grønn sosialisme, der klimapolitikken brukes til å hente
ut mer penger fra folk sine lommebøker.»
Distriktsutvikling
Den bedrifts- og næringsretta distriktspolitikken inkluderer to nokså forskjellige
politikkområde. Det er på den eine sida «den
distriktspolitiske ekstrainnsatsen», ofte kalla den «vesle» distriktspolitikken. Dette er
verkemiddel som berre kan brukast i det
distriktspolitiske verkeområdet, differensiert etter graden av distriktsproblem. Det
absolutt største av desse verkemidla er den
regionalt differensierte arbeidsgjevaravgifta.
Så kjem verkemidla som regionalpolitisk avdeling i KMD har budsjettansvar for. Desse
blir fordelt vidare til fylkeskommunar, Innovasjon Norge og SIVA. Dette blir kalla «den
vesle distriktspolitikken» fordi beløpa i både

avgiftstap og statsbudsjettet er små i høve til
sektorpolitikken, til dømes det kommunale
inntektssystemet, jordbrukspolitikken og
sektorpolitikken til staten.
I programutkastet til Ap er det ingen
forslag om å auke løyvingane knytt til den
distriktspolitiske ekstrainnsatsen, bortsett
frå å vidareføre ordninga med differensiert arbeidsgjevaravgift. Partiet skriv at
deira svar på den auka sentraliseringa er
«en sektorovergripende distriktspolitikk».
Hovudgrepet for å få dette til, ser ut til å vere
å utvikle «regionavtaler» mellom staten,
kommunar og regionar. Desse avtalene skal
sikre vekst og utvikling overalt. Partiet vil
også samle ulike offentlege tenester slik at
fagmiljøet blir større sjølv om kvar einskild
etat er liten. Ap har også ei spesiell område
satsing for Nord-Norge i programmet sitt.
Det spesielle med partiet er at ei rekke punkt
og tiltak frå programutkastet er trekt ut og
samla til eit eige distriktspolitisk program
eller distriktspolitisk satsing.
Også SP vil vidareføre og styrke den
differensierte arbeidsgjevaravgifta, men
har ingen forslag om å styrke dei bedriftsretta løyvingane som investerings- og
bedriftsutviklingstilskot, kommunale nær
ingsfond osv. Derimot satsar partiet på
nedsetting av skattar og avgifter. Heilt nytt
er forslaget om å differensiere selskapsskatten slik at bedrifter i distrikta betalar
mindre skatt. Det andre nye frå partiet
er «bygdevekstavtaler» etter mønster frå
byvekstavtalene. Det går ikkje fram om dette er næringsretta verkemiddel, heller ikkje
om det er verkemiddel eksklusivt for bygder
innanfor det distriktspolitiske verkemiddel
området. I motsetnad til Ap og Sp har SV
ei rekke forslag om auka løyvingar til den
distriktspolitiske ekstrainnsatsen. Det gjeld
både utviding og sterkare gradering av den
differensierte arbeidsgjevaravgifta, og det
gjeld heile rekka av bedrifts- og samfunnsutviklingstiltak inkludert styrking av kommunale næringsfond og næringshageprogrammet til SIVA.

Høgre brukar ikkje ordet distriktspolitikk i sitt program, men behandlar politikkfeltet blant anna under overskrifta «Levende bygder og byer – næringsutvikling i hele
Norge». Her har også H eit punkt som heiter
«opprettholde en differensiert arbeidsgiver
avgift». Partiet vil også desentralisere statlege arbeidsplassar, men seier ikkje om
desse arbeidsplassane skal lokaliserast i det
distriktspolitiske verkeområdet. Elles er
programmet taust om dei bedrifts- og nær
ingsretta verkemidla i distriktspolitikken,
næringshagar, kommunale næringsfond
osv.
Heller ikkje Frp har distriktspolitikk
som ein del av programmet under overskrifta Verdiskaping i hele landet. Her er
formuleringa at næringslivet i distrikta skal
utviklast via dei generelle rammevilkåra.
Partiet har også eit eige punkt om at det
skal brukast andre verkemiddel enn subsidiar overfor næringslivet. Som det einaste
av desse partia er det også taust om den differensierte arbeidsgjevaravgifta.
Verkemiddel: Frå tilskot til avgiftslette
Det er tre store politikkområde som er
analysert i denne artikkelen og med den
bedriftsretta distriktspolitikken som eit eige
deltema. Det kan lett argumenterast for at
andre vinklingar, intervensjonstypar, politikkområde og tema er minst like viktige.
Eit stort og viktig område eg kunne ha
prioritert er nettopp skatte- og avgiftsverke
middel i nærings- og distriktspolitikken
som alternativ til meir direkte intervensjon
gjennom løyvingar over budsjettet. Langtidstrenden på dette store og viktige området er eintydig. Det har vore ein overgang frå
styring av utviklinga gjennom målretta løyv
ingar over budsjett til skatte- og avgiftslette.
Her er distriktspolitikken det store dømet.
Avgiftstapet frå den differensierte arbeidsgjevaravgifta er nå ti gongar større enn dei
målretta løyvingane over statsbudsjettet til
oppstartings- og investeringstilskot, trass i
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at evalueringane har rekna tilskota for mest
treffsikre og kostnadseffektive. I næringsog innovasjons
politikken er det direkte
næringsnøytral skattelette som er dominerande, medan så å seie all direkte støtte til
bedrifter og bransjar slik vi hadde det fram
til 1980-talet, er heilt borte. I innovasjonspolitikken er det SkatteFUNN-ordninga
som reiser med milliardane, ei ordning som
klart har kome dei sterkaste bedriftene og
regionane til gode i motsetnad til Distriktsskattelova (avvikla på 90-talet) som kanal
iserte kapital frå 
kapitalrike til kapital
fattige regionar.
Det er partipolitiske skilje innanfor
denne langsiktige hovudtrenden. SV har

framleis programfesta tilskot som verkemiddel i distriktspolitikken. Sp er todelt.
På den eine sida er partiet eit skatte- og avgiftsletteparti. På den andre sida er partiet
også villig til å bruke direkte løyvingar over
statsbudsjettet til nye statsbedrifter. Den
same todelinga kjenneteiknar Ap. Høgre
og Frp har klart avgifts- og skattelette som
heilt dominerande politikk. På skatte- og
avgiftsfeltet er det i desse partiprogramma
også nokre eksempel på ny skattlegging.
Det gjeld spesielt naturressursskatt. Og Sp
opnar for lokal turistskatt.
Tre sentrale politikkområde: Kva skil dei
to regjeringsalternativa?
Programma til dei politiske partia for
perioden 2021–25 er «i prosess» og vil først
bli vedteke på landsmøta til våren. Etter at
programutkasta er lagt fram, har endringar
skjedd både gjennom 
høyringsprosessar,
innspel frå partimedlemmar og utspel
frå partitoppane i den løpande debatten.
Tanken bak denne artikkelen er at pro
gramutkasta likevel samla sett viser kvar
både enkeltparti og blokkene står og går.
Med utgangspunkt i ei blanding mellom
økonomiteoretisk og ideologisk analyse er
programma analysert ut frå tre hovudretningar eller val som partia kan gjere.
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Valet mellom kva som skal vere private
gode som blir styrt gjennom prisar, og kva
som skal vere gratis gode finansiert over
offentlege budsjett, viser eit klart skilje mellom det raudgrøne og det blåblå regjeringsalternativet. Det blåblå er i større grad enn
dei raudgrøne opne for at private kan drive
barnehagar, helsetenester og utdanning som
vanlege bedrifter. Dei blåblå vil tillate at dei
private bedriftene skal kunne organisere seg
i konsern, vere ein del av den globale økonomien og ta ut profitt.
Dei offentleg finansierte tenestene skal
i dei blåblå partiprogramma likebehandle
offentlege og private aktørar. Kor mye det
vil ha å seia på kort sikt er vanskeleg å føre
seie. Men på lang sikt vil dette gje meir privatisering fordi utgangspunktet har vore
offentleg drift/tilbod. Forskjellen mellom
dei to alternativa blir mindre og meir uklar
fordi Ap på raudgrøn side ofte aksepterer å
organisere offentlege tilbydarar som private
føretak med stykkprisfinansiering og økonomiske resultatmål, det eg i artikkelen har
kalla marknadsimitering.
Den andre politiske skiljelina vi analyserte (Intervensjonstype II), var om staten
eller offentleg sektor elles skal eige og drive
selskap av ulike slag i eigen regi. Her fann vi
eit stort skilje mellom blokkene når det gjeld
oppretting av nye offentleg eigde selskap. På
raudgrøn side er det forslag om å etablere
mange nye selskap med statleg eigarskap.
Dei fleste nye selskapa er knytt til det som
blir kalla «det grøne skiftet». På blåblå side
er det i partiprogramma ingen forslag om
nye offentleg eigde selskap.
Derimot er det ikkje eit tilsvarande s kilje
mellom dei to politiske blokkane når det
gjeld det store og tunge statlege eigarskapet
i eksisterande næringsliv. Frp har eit mål om
å redusere det statlege eigarskapet. H
 øgre
har ikkje eingong dette som målsetting i
programmet sitt. På raudgrøn side opnar
også Ap nå for å auke statleg eigarskap på
nytt. Det er dette partiet som har privatisert
mest dei siste 20 åra. Ei forklaring på at det

nå er så små politiske skilje på dette området er den statlege eigarskapspolitikken.
I den skal staten som eigar av forretningsmessige selskap generelt og b
ørsnoterte
selskap spesielt, forplikta seg til ikkje å
ta andre omsyn enn det private eigarar av
selskapet er tent med. Både dei raudgrøne
regjeringane og Solberg-regjeringane har
saldert budsjetta sine gjennom slike uttak
av profitt. Formålet med statlege selskap
har vore formulert på omtrent same måte
– høgst mogleg avkasting over lengre tid
– frå både den første raudgrøne regjeringa
(St.meld. nr. 13 2006–2007) og den siste
blåblå regjeringa (Meld. St. 8 2019–2020).
EØS-avtala gjer at staten normalt ikkje vil
bruke eigarskapet sitt til andre føremål enn
kommersielle, presiserer den siste av desse
stortingsmeldingane.
Den siste delen av analysen (Intervensjon
III) viser mindre klare skiljeliner mellom dei
to regjeringsalternativa. Det viktigaste funnet er at alle partia har gått tilbake til den
«gamle» satsinga på industrien som vekstsektor. Det som skil partia, er i kva grad
den nye industrisatsinga berre skal vere
oljeuavhengig og landbasert industri eller
om vi også i lang tid framover skal gjere
den oljeutvinningsbaserte industrien meir
akseptabel som del av det grøne skiftet.

På dette siste feltet skil Frp seg klart ut ved
også å ville forsere leitinga etter olje for å
forlenge oljealderen.
I denne artikkelen har det ikkje vore
rom for å samanlikna partiprogramma
med dei føregåande programma. Det har
vore ein vanleg analyse blant kommentariatet at Ap både har teke minst eit skritt til
venstre – og at partiet har teke opp kampen
med Sp om distriktsveljarane. I eit lengre
utviklingsløp er det likevel ingen tvil om at
heile dette politiske landskapet har utvikla
seg i ei retning med mindre ambisjonar om
samfunnsstyring og meir makt til marknaden. Eit illustrerande døme på dette er
overgangen frå at regjeringane utforma ein
plan eller eit program for framtida gjennom

dei ambisiøse «langtidsprogramma», til at
langtidsutviklinga nå blir skissert som ein
«lagnad» gitt ulike alternativ og føresetnader. Namnet på dokumentet har nå vorte
Perspektivmeldinga og det har vorte meir
og meir uklart om dette seier noko om plan
og retning eller om det er partipolitisk nøytral scenariotenking.
Samanfatting
Kommunevalget i 2019 gav ein dramatisk
vekst til Sp, noko som vart tolka som eit
opprør mot sentralisering. Regjeringa tok
dette alvorleg og sette ned to utval som skulle gjere analysar og kome med forslag til tiltak. Båe utvala rapporterte i løpet av hausten 2020. Distriktsnæringsutvalet (NOU
2020: 12) skulle kome med forslag til nye
bedriftsretta verkemiddel, men var så forsiktig med tilrådingar at ingenting har fått
merksemd etterpå. Utvalet kom ikkje med
eit einaste større grep for å styrke verke
middelbruken eller verkemiddelapparatet.
Demografiutvalet (NOU 2020: 12) kom
med langt sterkare innspel, men mandatet
deira var ikkje å kome med tiltak retta mot
distriktsnæringslivet. Dette utvalet s kisserte
ei dramatisk utvikling i distrikta dersom
sterke verkemiddel ikkje blir teke i bruk.
Samla sett gav regjeringa desse utvala eit
mandat og samansetting som gjorde at det
kom lite bedriftsretta distriktspolitikk ut av
det. Det som overraskar mest på dette feltet
er at Sp ikkje har utvikla eit eige program
for distriktspolitikken og heller ikkje har
forslag til større løyvingar eller andre tiltak.
Derimot har partiet tent på det partiet har
kalla kampen mot sentraliseringsreformer.
Det ser ut til å vere manglande distrikts
politikk i andre parti og ikkje eigen politikk
som har gjort at Sp har fått sakseigarskap til
distriktspolitikken.
I motsetnad til distriktspolitikken har
alle partia mange forslag til politikk knytt
til det grøne skiftet. Vi ser at verkemiddel
og tiltak i stor grad har henta analysane sine
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frå teorien om marknadssvikt. Marknadssvikt krev intervensjon, men intervensjonen kan gjerast på ulikt vis. Ta dømet med
å redusere C02 . På dette feltet har bruk av
marknadsmekanismane vore dominerande
gjennom å gjere det dyrare å sleppe ut CO2 .
Alternativ til dette er enten å bruke lovverk
eller modellar for toparts- eller trepartssamarbeid. Det er innanfor klimapolitikken og
andre delar av det grøne skiftet vi ser visse
endringar i retning av sterkare former for
intervensjonisme i dei politiske programma.
Det er krav om å stoppe opp med leitinga
etter olje, verne visse felt for leiteboring, pålegg om elektrifisering osv. Det er også på
dette politikkområdet at dei raudgrøne partia opna for sterkare statsintervensjonisme
gjennom etablering av nye statsselskap.
Det er tre politikkendringar som ser ut
til å kjenneteikne partiprogramma så langt.
Det eine er at alle partia er tilbake til den
gamle strategien med satsing på industrien
som vekstsektor. Det andre er at alle parti
programma bortsett frå Frp har mange
tiltak og omtale av behovet for eit grønt
skifte. Det tredje er at dei raudgrøne partia
har mange forslag til å etablere nye statsselskap for å nå målsettingane om reindustri
alisering og for å få til det grøne skiftet. Det
manglar likevel mykje på at det lyser store
grep og visjonar over forslaga om ein meir
aktiv stat. Vi ser ikkje slik sterk grunngjeving som den store internasjonale guruen
Mazzucato (2015) løftar fram i boka The
entrepreneurial State der ho a rgumenterer
for at jamvel i USA er det staten som har
stått for dei store investeringane som har
gitt internettrevolusjonen. Vi ser heller ikkje
vilje til å bruke alle staten sine eigarskap til
samordna løft slik vi såg det på syttitalet da
Ap arbeidde med ein modell for å etablere
eit holdingselskap for statsindustrien (Tveite
1993). I staden for sjølvstendige aksjeselskap, skulle statsbedriftene samordnast i
2
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eitt selskap som kunne drive samordna samfunnsplanlegging.
Strategien forsvann i høgrebølga
på åttitalet. Dersom statsselskapa skal
agere som vanleg private selskap slik

eigarskapspolitikken er i dag, er det kanskje
ikkje noko å oppnå? Svaret på dette ligg i
spørsmålet om kva handlingsrom vi har
innanfor EØS-avtala. Stortingsmeldingane
om eigarskapspolitikken er innom problemstillinga, men berre overflatisk. I partiprogramma blir dette heller ikkje problematisert. Til dømes ser vi ikkje frå programma
om SV og Sp – som vil avvikle EØS-avtala
– vil bruke dei nye statsselskapa på ein måte
som utfordrar statsstønadsregelverket vi er
underlagt.
Det vi veit, er at Norge ikkje har u
 tnytta
handlingsrommet i distriktspolitikken.
Berre SV ser ut til å ville fylle dette handlingsrommet, men heller ikkje dette partiet
har forslag til verkemiddel som utfordrar
rammeverket. Det største 
verkemiddelet
i distriktspolitikken, den 
differensierte
arbeidsgjevaravgifta, er eit stort døme

på konsekvensane av mangel på nøktern
analyse av kva som er utanfor og kva som er
innanfor avtala. Norge hevda at verkemiddelet var problematisk, men faktum var at
verkemiddelet vart sett ut av spel i fleire år
på grunn av at det vart reist tvil om det. Tilsvarande har vi ikkje analysar av handlingsrommet i næringspolitikken. Mangel på
slike analysar råkar spesielt partia på raudgrøn side fordi dei gjerne vil bruke staten
meir aktivt. Dette har nå kome fram i lyset,
og også Ap har sagt seg villig til å greie ut
dette dersom det blir raudgrønt fleirtal.
På raudgrøn side kan det sjå ut til at Ap
og Sp har skifta plass på venstre-
høgreaksen. Dette kan vere eit resultat av at Ap
kjenner seg så forplikta av EØS. Ap tek
i mindre grad oppgjer med NPM, altså
marknads
etterlikning i styring av offentleg sektor. Båe partia er villig til å bruke
offentleg eigarskap til omstilling og fordeling, men Sp er mest konkrete. Det er vilje

til å planlegge for det grøne skiftet i alle partia med unntak av Frp. Verkemidla er klart
sterkare på raudgrøn side med etablering av
nye statsbedrifter for å oppnå omstilling.
Same mønster ser vi for industripolitikken.
Alle partia går inn for reindustrialisering,
men dei raudgrøne intervenerer sterkast og
har dei klaraste målsettingane.
Det er eit markert skilje mellom raudgrøn og blåblå side om vi les programma
som ideologiske markeringar. Dersom vi
derimot samanliknar konkrete forslag til
praktisk politikk, blir skilja mindre klare
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Digitalisering som er
tilpasset landet vårt
– ikke omvendt
Under koronapandemien har det vist seg at kommunene har omstilt
seg meget rask og tatt utfordringene på strak arm. Klok distrikts
politikk, solid trepartssamarbeid og gode kommunale tjenester er
nok mye av årsaken til at Norge vil klare seg godt gjennom epidemien.
Denne distriktspolitikken viser at sentralisering og desentralisering av
bosettingsmønstre er et politisk valg.

Teknologi er noe som skal løse problemer
og hjelpe befolkningen til å nå målsettinger.
Og det er vi som må definere problemstillingene og hvilke mål som skal nås, ikke
teknologien selv. Jeg er ikke overbevist om
at teknologiselskaper på egen hånd vil l egge
et godt fundament for norsk samfunns
utvikling. Digitaliseringen må b
evisst ses
som en del av en demokratisk prosess under
lagt prinsipper som nasjonal suverenitet og
menneskets iboende likhet. Det er dette vi
i Fagforbundet ønsker å realisere på vegne
av medlemmene og det samfunnet som fag
bevegelsen har vært med på å bygge opp.
Vi trenger ny teknologi, men uten at det
skaper skiller mellom ansatte og ledelse og
mellom medmennesker i samfunnet vårt.
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Hvorvidt digitaliseringen fører til geografisk ulikhet, er noe vi kan bestemme.
Både sentralisering og desentralisering har
sine kostnader, det vet vi. Men jeg kan ikke
se at større sentralisering vil gi vesentlige
gevinster.
Norsk distriktspolitikk er en suksess
historie etter min mening, og da må digitaliseringen benyttes til å opprettholde spredte
bosettingsmønstre og tjenester. Spørsmålet
blir da hvordan vi kan bruke digitalisering
for å fremme en sunn distriktspolitikk.
En viktig faktor vil være utbyggingen av
bredbånd i distriktene. Her har vi mye
ugjort, og da spesielt på fiberbredbånd, som
er det raskeste. I Norge var fibertilgangen

kun på 54 prosent av totalt bredbånd i 2019,
mens for Sverige og Island var den henholdsvis 71 og 62 prosent. Korea og Japan
ligger rundt 80 prosent (OECD, 2020).
Norge ligger godt over gjennomsnittet av
OECD-landene, men vi må ha ambisjoner
om å være i toppen.
En privatisert utbyggingsmodell fungerer
ikke. Sentral og avgjørende infrastruktur
blir ikke utbygd gjennom markedsmodellen, og med for lave statlige tilskuddsmidler
(NKOM) vil utbyggingen skje i et altfor lavt
tempo og stykkevis og delt. Flere kommuner har også brukt av egne fondsmidler for
å få gjennomført utbyggingen. Dette er ingen kommunal oppgave i seg selv, men dette
er en så sentral infrastruktur for innbyggere, arbeidstakere og arbeidsgivere at kommunene har sett seg nødt til å bruke egne
midler for å få realisert utbyggingen
Vi har behov for offentlige løsninger og
eierskap som bygger ut nødvendig infrastruktur med høy kvalitet som blir lagt til
rette for alle og til en rimelig tidsperiode.
Det gjelder nå, men også ved innføring av
ny teknologi i framtida.
I fjor samarbeidet NTL, Fagforbundet
og Fafo om en rapport om hvordan det
offentlige velger å organisere sin IKT-virksomhet. Mangfold er stikkordet for å
beskrive IKT-tilstanden i kommunene. De
velger svært ulike løsninger for å levere
IKT-tjenester. Fauske med 10 000 innbyggere gjør alt i egenregi og bygger på den
måten kompetanse internt i egen organisasjon. Bodø og delvis Oslo, på sin side, gjør
det motsatte. Bestillerkompetanse er i alle
tilfeller nødvendig, og det vises også til at
kommunene må bruke eksterne konsulenter
for å overvåke kontrakten med det p
 rivate
IKT-firmaet som driver IKT-løsningen.
Etter mitt syn er egenregi det alternativet
som er best egnet til å skape en offentlig forvaltning med høy integritet og kompetanse
i IKT-spørsmål.
Rapporten viser med all tydelighet at

det er behov for kreativitet, handlekraft
og politisk vilje til å ta kontroll over IKT-
politikken. Dette dreier seg om digital
suverenitet for kommunene og deres innbyggere. Kommunalt selvstyre innebærer
også en plikt til å beskytte innbyggernes
data, slik at deres personvern ivaretas. Ingen
av kommunene som ble undersøkt hadde
en egen sourcing-strategi på IKT-området.
En mer bevisst holdning til at egenregi bør
være «standardinnstilling» er påkrevd. De
IKT-anskaffelsene som skal skje må dess
uten følge gode anskaffelsesrutiner hvor de
IKT-ansatte blir godt involvert. Pris kan
ikke være den dominerende faktoren. Vi i
Fagforbundet arbeider videre for å sikre at
innbyggere, ansatte i kommunen og de som
arbeider spesifikt med IKT er ivaretatt på
best mulig måte.
En offentlig skyløsning, i likhet med
Bundescloud i Tyskland, vil kunne i ntegrere
de kommunale IKT-løsningene på en god
måte. Den tyske løsningen er noe vi kan låne
fra og lene oss på i tiden som kommer. VI
kan være trygg på at den er kostnadseffektiv,
innovasjonsfremmende og GDPR-vennlig.
Etter det jeg vet, har ikke regjeringen utredet alternativet om en offentlig skyløsning
på en skikkelig måte. Samtidig har de rødgrønne partiene på Stortinget gått inn for at
en offentlig skyløsning må utredes. Dette er
et case som krever at det digitale veikartet
for offentlige sektor må tegnes opp på nytt.
Samfunnet bør videreutvikles i pakt med
de prinsippene som ligger til grunn for den
norske modellen, og vi trenger å forløse det
innovasjonspotensialet som ligger her. Nye
og smidige utviklingsmetoder for IT, godt
tilpasset lokalt partssamarbeid og tett kontakt mellom utviklere og de som leverer innbyggertjenester i kommunen. Vi har bare
sett begynnelsen på de mulighetene som
partssamarbeid gir som en integrert del av
smidig IT-utvikling. Her er det masse spennende muligheter som vil hjelpe IT-innovasjonen framover!
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Myndighetene
overser
lokalbankens
særtrekk
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OPPSUMMERING
Sentrale hensyn bak regulering av banknæringen blir i dag ikke gjenspeilet i
Finanstilsynets utforming av regelverket. Lokalbankene blir regulert hardere enn
deres risiko for samfunnet skulle tilsi. Dette er i realiteten distriktspolitikk med
negativt fortegn. Handlingsrommet i EU/EØS-reglene blir benyttet til lokal
bankenes ulempe, med potensielt store negative konsekvenser for kapitaltilgang,
bosetting og næringsutvikling i distriktene.
Utviklingen kan skyldes et utgangspunkt hos regulerende myndigheter om
at det er stordriftsfordeler i banknæringen og at tiltak til gunst for mindre
banker da kan føre til «en mindre effektiv og mer kostbar produksjon av
banktjenester» for samfunnet som helhet.
Artikkelen redegjør i punkt 1 for hvorfor banker reguleres av myndighetene
og utviklingstrekk i reguleringen siden bankkrisen på 90-tallet og finanskrisen
i 2009. I punkt 2 pekes det på det rettslige grunnlaget for gjeldende r egulering.
Strukturen i dagens banknæring med vekt på lokalbankens historiske rolle
gjennomgås.
Til slutt – i punkt 3 – vises helt konkret hvordan nylig vedtatte og 
foreslåtte endringer i bankreguleringene for det første ikke ivaretar sentrale
nasjonalt forankrede hensyn bak regelverket, og for det andre ikke ivaretar
en tydelig uttrykt intensjon fra EUs side om at reguleringsbyrdene skal være
proporsjonale med foretakets kompleksitet.
Det argumenteres for at norske tilsynsmyndigheter legger en for snever
tolkningsramme for samfunnsøkonomisk effektivitet til grunn ved utforming 
av reguleringen, ved at lokalbankens positive effekter for kapitaltilgang
i distriktene ikke blir vektlagt.

Sentrale hensyn bak myndig
hetenes regulering av banker
Banker er sentral infrastruktur i s amfunnet
gjennom sin rolle i kredittgiving og betal
ingsformidling. Det er derfor betydelig avvik
mellom privatøkonomiske og samfunnsøkonomiske kostnader ved deres aktivitet.
Krise i en bank vil ha n
 egative smitteeffekter

på hele det finansielle systemet. I en krise vil
myndighetene også, dersom banken er stor
nok, ha insentiv til å gripe inn for å redde
banken fra å gå konkurs.
Både smitteeffekten (systemrisiko) og
«Too Big to Fail»-effekten (system
viktig
bank) innebærer at en bank uten noen
former for offentligrettslig regulering vil
velge å holde for lav egenkapital. Dette er
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Startkapitalen («grunnfondet»)
ble gitt til sparebanken som gave,
enten fra velvillige innbyggere
eller fra den lokale kommunen.
Siden lokalsamfunnet eide
banken, kom også overskuddet
lokalsamfunnet til gode.
utgangspunktet og begrunnelsen for at
myndighetene regulerer nivået på egenkapitalen en bank må holde. Mer egenkapital i
bankene vil bedre deres evne til å bære tap
og redusere faren for at det oppstår en krise.
Siden egenkapital er dyrere enn annen
kapital, vil slike krav ha betydning for størrelsen på en banks samlede utlån og på
rentenivået banken kan tilby sine kunder.
Jo høyere krav til egenkapital (kapitalkrav),
dess dyrere blir lånet ut til boliglåns- og bedriftskunden.
Både den særnorske bankkrisen på
90-tallet og den mer verdensomspennende
finanskrisen i 2008 viste at det er betydelig
avvik mellom privatøkonomiske og samfunnsøkonomiske kostnader knyttet til
aktiviteten i finanssektoren. En lærdom var
også at regulering og annen virkemiddelbruk den gang ikke korrigerte godt nok for
dette avviket.
Det ble i etterkant erkjent at det var
nødvendig med høyere kapitalkrav til
banker og andre finansinstitusjoner for å
korrigere for de negative eksterne effektene
av finansnæringens virksomhet. Som følge
av bransjeglidning var det viktig å innføre
likere bestemmelser for ulike typer finans
institusjoner, både av hensyn til konkurransen mellom ulike institusjonstyper, og ut
fra hensynet til at finansinstitusjoner som

1
NOU 2011:1 pkt. 11.4.4, s. 140–141.
2

NOU 2011:8 Ny finanslovgivning. Dette gjaldt først og fremst
begge banklovene fra 1961 og banksikringsloven fra 1996, samt
finansierings- og forsikringsvirksomhetslovenes regler om
institusjonelle forhold.
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ved sin virksomhet påfører kunder og samfunnet lik risiko også bør underlegges like
regulatoriske krav til blant annet kapital.
Prinsippet om at lik risiko skal reguleres likt har imidlertid stått sentralt i norsk
fi nanslovgiving siden 1988 da det ble innført felles regler for finansinstitusjoner på
sentrale virksomhetsområder, herunder
likelydende kapitalkrav. Etter finanskrisen
fikk dette prinsippet større gjennomslag
også internasjonalt, som et ledd i å hindre
at risiko på ny skulle hope seg opp der den
er minst regulert.
Finanskriseutvalget gjennomgikk viktige
hensyn bak finansmarkedsregulering og
uttalte i sin rapport at en eventuell for
skjells
behandling av institusjonstyper må
begrun
nes i at økonomiske problemer i
institusjonene kan ha ulike konsekvenser
for kundene og for samfunnet. Videre sier
utvalget at «det er viktig at finansinstitusjoner som ved sin virksomhet påfører kunder
og samfunnet lik risiko, også underlegges like regulatoriske krav til bl.a. kapital
(mine uthevinger).»1

Gjeldende regulering, norsk bankstruktur og lokalbankens særtrekk
Finansforetaksloven som trådte i kraft
1. januar 2016 avløste store deler av gjeldende lovgivning på finansområdet, og la
dessuten til rette for en fortsatt løpende
inkorporering av EU-regelverket. 2 I årene
etter at Norge sluttet seg til EØS-avtalen,
skjedde en vesentlig utbygging og modernisering av EUs finanslovgivning. Sekundærlovgivningen fra 1990-årene er så å si
kontinuerlig under revisjon, og EU/EØS
regelverket på de sentrale finansområdene
har i årenes løp økt vesentlig – emnemessig så vel som i omfang og detaljeringsgrad.
Resultatet er et svært komplisert regelverk,
både for regulerende myndighet og for
bankene som er gjenstand for regulering.
Gjennom finansforetaksloven reguleres

de alminnelige kravene til soliditet og ansvarlig kapital i finansforetak. Dette omfatter krav til egenkapital, likviditet og stabil fi
 nansiering av foretakenes utlån, samt
mer utførlige regler om sammensetning
og omfang av kravene til ansvarlig kapital
for u
 like typer av finansforetak, basert på
kravene i de ulike EU-/EØS-direktivene.
Ved utgangen av 2020 var 118 norske
banker etablert i Norge, hvorav to er etablerte datterbanker av utenlandske foretak. 3 Disse bankene hadde ved utgangen av
2020 en samlet forvaltningskapital på 5239
milliarder kroner.4 I tillegg er det 16 filialer
av utenlandske foretak i Norge. Nordea,
Danske Bank og Handelsbanken eksempler
på filialer. Alle landets sparebanker har til
sammenligning en samlet forvaltningskapital på om lag 2300 milliarder kroner. 5 Trekker vi ut de større regionbankene som inngår
i Sparebank 1 gruppen, har de gjenværende
sparebankene, som er tilsluttet Eika- og
Frende-samarbeidet, en forvaltningskapital
på knappe 1000 milliard kroner.6 Dette utgjør i underkant av 20 prosent av de norske
bankenes samlede forvaltningskapital. Dersom vi regner med utlån fra filial-bankene,
faller sparebankenes markedsandel betydelig.7 Det er disse gjenværende sparebankene
vi gjerne omtaler som lokalbanker. De har
en klar lokal forankring knyttet til sitt geografiske opphav da banken ble stiftet.
Først litt om sparebankenes historie,
som er viktig for å forstå den særegne rollen
de fremdeles fyller i mange lokalsamfunn.
I 1822 ble Christiania Sparebank etablert
som Norges første sparebank. I løpet av de
neste 75 år ble det opprettet sparebanker i
de fleste av landets kommuner. Alle sparebankene var opprinnelig selveiende institusjoner. Startkapitalen («grunnfondet») ble
gitt til sparebanken som gave, enten fra velvillige innbyggere eller fra den lokale kommunen. Siden lokalsamfunnet eide banken,
kom også overskuddet lokalsamfunnet
til gode. Bankene spilte en viktig rolle for
lokalsamfunnenes selvstyre, selvfinansi

ering og utvikling mer generelt. Man kan
gjerne si at de var datidens ideelle aktører.
I 1929 nådde antall sparebanker i Norge
en historisk topp med 638. I år 2000 var
det 130 igjen, og ved utgangen av 2020 var
tallet redusert til 92. Siden årtusenskiftet
har det altså i gjennomsnitt forsvunnet to
lokal
banker hvert år. «Forsvinningene»
skjer ved at mindre banker blir kjøpt opp
av større banker eller ved at mer likeverdige
banker slår seg sammen til større enheter.
Sparebanken 68° Nord, som var sist ut, er
for eksempel et resultat av en fusjon mellom
Lofoten Sparebank, Harstad Sparebank og
Ofoten Sparebank.
Av de 92 selvstendige sparebankene er
det i dag bare 33 banker som er selveiende
og altså ikke har eksterne eiere. 57 har utstedt egenkapitalbevis8 og to er omdannet
til aksjeselskaper.9 De 33 selveiende sparebankene er i henhold til sitt stiftelsesgrunnlag eid av kundene i det lokalsamfunnene de
opererer i.
Sparebankers adgang til å dele ut gaver
til lokalsamfunnet er i dag regulert i finansforetaksloven § 10-7 første ledd, om at det
i vedtektene kan fastsettes at utbyttemidler
kan benyttes til gaver til allmennyttige formål, til gave til en stiftelse med allmennyttig formål, eller utdeles til forsikringstakere
eller andre kunder. Og det er videre p
 resisert
3
4

I tillegg er det 16 filialer av utenlandske foretak etablert i Norge.

Finanstilsynet: Resultatrapport for finansforetak 2020,
datert 23.2.21, s. 10. www.finanstilsynet.no/contentassets/484dce29984f45fca2f6bc15bb6b8401/resultatrapport_
finansforetak_2020q4.pdf
5

Kilde: Sparebankforeningen og selskapenes nettsider (forvaltningskapital er cirkatall – merk ulike datoer for innhenting).
6

Som følge av omfattende regulatoriske krav, ikke bare til kapitalnivå, men også til myndighetsrapportering, er de fleste sparebanker
medlem av en allianse hvor det skjer utvikling av felles produkter,
IT-systemer og maler for myndighetsrapportering.
7

Filialene har 35 prosent av utlån til bedriftskunder og vel
10 prosent av utlån til personkunder, se s. 6 i Resultatrapport
nevnt i note 4.
8

Egenkapitalbevis ble introdusert i 1988 under navnet grunnfondsbevis. Ved lovendring i 2009 ble instrumentet omdøpt til egenkapitalbevis. Egenkapitalbevis har mange likhetstrekk med aksjer, men er
bedre sikret da bankens grunnfond, og eventuelt utjevningsfond, går
tapt før man begynner å tære på egenkapitalbeviskapitalen.
9

Bien Sparebank ASA og Sparebank 1 SR-bank.
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i § 12-26 tredje ledd at sparebankstiftelsen
skal legge vekt på å fremme utviklingen i
områder hvor den kapitalen som er tilført
stiftelsen da den ble opprettet, er frem
brakt.
Den opprinnelige ideen om at spare
banken eies av lokalsamfunnet den virker
i, og at dens overskudd skal pløyes tilbake
til det samme lokalsamfunnet, er dermed
reflektert også i gjeldende lovgivning. Tradisjonelt har lokalbanken gitt mange og små
bidrag til kultur, idrett og andre tiltak som
bedrer miljø og oppvekst vilkår i lokalsamfunnet. I de senere årene har flere sparebanker ytt større og mer målrettede bidrag til
fremme av lokal næringsutvikling, og fl
 ere
sparebanker har opprettet stiftelser med
allmennyttig formål som slike utdelinger
kanaliseres gjennom. Disse stiftelsene kan
bidra til generelle tiltak som er nyttig for
lokal verdiskaping, enten det dreier seg om
investeringer, stipender, kompetansetiltak
eller enkeltstående gaver til organisasjoner
eller andre virksomheter som stimulerer til
næringsvirksomhet og lokalt entreprenørskap på generell basis.
Lokalbanker har altså historisk hatt en
viktig rolle som bidragsyter til utvikling av
sine lokalsamfunn. Kapital var – og er fremdeles – kritisk infrastruktur i ethvert samfunn. Og selv om kapital i dag kan synes
lettere tilgjengelig enn i 1822, er det likevel
slik at små bedrifter kan ha problemer med
å få finansiering. Undersøkelser bekrefter
dette. Analyseselskapet Menon Economics
gjorde i 2013 en omfattende analyse av
lokale sparebankers betydning for norsk

næringsliv.10 Analysen viste at tilstede
værelsen av en lokalbank betyr svært mye
for lokalt 
næringsliv, og betydningen er
størst for bedrifter med under ti ansatte.
Lokalt næringsliv får tilført 35 prosent mer
kapital i kommuner der det finnes lokale

10

Menon-publikasjon nr. 21/2013 av Gjermund Grimsby,
Heidi Ulstein, Rasmus Bøgh Holmen og Leo A. Grünfeld.
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sparebanker, enn i tilsvarende kommuner
uten slike banker. Bedrifter innenfor varehandel, industri og transport får de største
utlånene fra lokalbankene, men lokalbankenes markedsandel er høyest innenfor kultur
og friluftsliv, samt overnatting og servering.
Dette er i tråd med økonomisk teori
om verdien av informasjon. Lokale spare
banker har bedre informasjon om sine
lokalsamfunn og er i tettere dialog med det
lokale næringslivet. Bedre informasjon gjør
lokale sparebanker bedre i stand til å velge
riktige prosjekter å finansiere, sett fra bankens, foretakets og samfunnets perspektiv.
Analysene viste at bedriftene som får lån
fra lokalbankene – og som ellers ikke ville
fått lån – gjorde det like bra som lignende
bedrifter med lån fra andre typer banker.
Det var altså ikke slik at lokalbankene satt
igjen med de dårlige låntakerne, men de har
et informasjonsfortrinn som de greier å utnytte i sin kredittvurderingsprosess.
Lokalbankens informasjonsfortrinn bidrar altså til en mer samfunnsøkonomisk
effektiv kapitaltilførsel til distriktene. I tillegg kommer at lokalbankene utgjør viktige
kompetansearbeidsplasser i mange kommuner. Banken vil være et kompetansesenter i
lokalsamfunnet, og ha kunnskap om virksomhetsstyring, finansiering og nærings
utvikling som de lokale bedriftene og andre
drar veksler på i sin dialog med banken. En
større bank uten lokal tilstedeværelse vil
ikke kunne fylle denne kompetanserollen i
lokalsamfunnet, heller ikke om den skulle
kunne fylle rollen som långiver.

Vedtatte og foreslåtte endringer i
regelverket og konsekvenser for
lokalbanken
Kapitalregulering av banker kan deles inn
i to grupper: Banker som får lov til bruke
egne modeller til å beregne risikovekter
utlån (IRB-banker) og banker som bruker standard risikovekter for beregning

av kapital. Det er ni IRB-banker i Norge
– de store regionale sparebankene og
DNB. Resten av de norske bankene bruker
standard risikovekter, og de benevnes ofte
for «standardbanker». Konsekvensen av
ulikt reguleringsregime er stor; for boliglån
trenger IRB-banker om lag halvparten så
mye egenkapital som standardbankene for
å gi samme type lån.11
Norske myndigheter kunne inntil 2020
særregulere de store bankene, ved at man
hadde et gulv for hvor lite kapital IRB-
bankene kunne holde (det såkalte Basel Igulvet), selv om de interne modellene d
 eres
skulle tilsi enda lavere kapital.
I forbindelse med endringer i EUs kapital
kravsregelverk for banker med det slående
navnet CRR/CRD IV-regelverket, sendte
Finansdepartementet 25. juni 2019 forslag
om tilpasninger i det norske regelverket på
høring.12 Endringene i EUs kapitalkravs
regelverk påla for det første Norge å innføre en såkalt SMB-rabatt, slik at b
 ankene
kunne holde lavere kapital bak lån til små
og mellomstore bedrifter.13 I og med at
grensene for hva som anses som et SMB-lån
etter norske forhold er satt høyt, kom dette
også de større regionale standardbankene til
gode.14 For det andre førte endringene til at
IRB-bankene fikk en lettelse fordi gulvet for
beregningsgrunnlag fra Basel I ble fjernet.
I sum ville alle norske bankers rene kjernekapitaldekning øke med om lag 1,3 prosent
enheter som følge av 
disse EU-pålagte
regelendringene.15 En formell regelendring
ville altså føre til høyere rapportert kapital
dekning for den samme f aktiske kapitalen i
bankene.
Påtvungne endringer fra EU som ville
redusere soliditeten i norsk banknæring, likte det norske Finanstilsynet dårlig. Norske
myndigheters «svar» på de p
 åtvungne regel
endringene var derfor å finne andre måter
å øke bankenes kapitalkrav på, med det
siktemål at samlet kapital i banknæringen
ble opprettholdt. Svaret ble å øke den såkalte systemrisikobufferen for alle banker

fra 3 til 4,5 prosent. Som konsekvens fikk
lokal
bankene skjerpede kapitalkrav, fordi
effekten av SMB-rabatten var langt mindre
enn effekten av økt systemrisikobuffer.
Paradoksalt nok fikk dermed en regel

endring, som fra EUs side var ment å fremme små og mellomstore bedrifters mulighet
til å få finansiering, den motsatte effekt, ved
at lokalbankens evne til å ta risiko og øke
utlån ble svekket.
Det kan etter mitt skjønn settes spørsmålstegn ved om Finanstilsynets begrunnelse for regelendringene om å o
 pprettholde
samlet kapital i banknæringen i denne
sammenheng er lovlig skjønnsutøvelse, da
konsekvensen av å legge så vidt stor vekt
på dette ene hensynet åpenbart er at andre
sentrale hensyn bak regelverket blir skade
lidende. Jeg minner om at det siden lovendringene i norsk finansregulering i 1988
har vært et uttalt prinsipp at «det er viktig at
finansinstitusjoner som ved sin v irksomhet

11

Kapitalkravene innebærer at banker må holde en viss mengde
k apital bak sine utlån. Utlånene vektes deretter basert på taps
risikoen. Boliglån har lav risikovekt og binder mindre kapital, mens
et bedriftslån har høyere risikovekt, og binder mer kapital.

12

www.regjeringen.no/contentassets/e983855b130241fdbd1688306a5e9695/horingsnotat-2096774.pdf

13

SMB-rabatt innebærer at bankens utlån til små og mellomstore
bedrifter skal vektes lavere slik at banken trenger mindre egenk apital
bak hvert lån. En SMB bedrift har omsetning under 50 millioner
euro. Lån under 1,5 millioner euro (15 millioner kroner) vektes
lavere.
14

Og mer vil det komme de større bankene til gode når utvidet
SMB-rabatt trolig innføres fra 3. kvartal 2021. Da heves grensen
til 2,5 millioner euro, men hvor også lån utover 2,5 millioner euro
gir en viss rabatt. Omsetningsgrensen for å være en SMB, på
50 millioner euro, beholdes.

15

Jf. høringsnotatet. Tall pr. utgangen av 2018.
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Også andre regulatoriske grep
fra Finanstilsynets side bidrar til
å svekke lokalbankens eksistens
grunnlag.
påfører kunder og samfunnet lik risiko,
også underlegges like regulatoriske krav til
bl.a. kapital».16 I dette ligger selvsagt også at
ulik risiko skal vurderes ulikt. En l okalbank
påfører ikke det finansielle systemet den
samme risikoen som en større region- eller
landsdekkende bank. Etter EUs regelverk
er det full adgang til å differensiere nivået
på systemrisikobufferen etter bankens art,
og de fleste EU-landene – utenom tre – gjør
også det.17
Og det stopper ikke der. Også andre
regulatoriske grep fra Finanstilsynets side
bidrar til å svekke lokalbankens eksistensgrunnlag. 15. oktober 2020 ble gjennom
føringen av EUs såkalte «bankpakke» sendt
på høring. EUs bankpakke videreutvikler
regulering som ble vedtatt etter den glo
bale finanskrisen i 2008–2009. Endringene
som var på høring la vekt på å differensiere
reguleringene etter bankens størrelse og

kompleksitet. Et sentralt prinsipp i EUs
bankpakke er således at reguleringene skal
være proporsjonale (forholdsmessige) slik at
foretakene skal unngå unødige byrder sett i
forhold til sin størrelse og sitt virkeområde,
og i forhold til hvilken risiko de utgjør for
finansiell stabilitet.
På tross av at hensynet til p
 roporsjonalitet
er et uttalt formål i EUs bankpakke, kom
dette ikke til uttrykk i høringsnotatets forslag til iverksettelse av regelverket. Det ble
16

Se omtalen i avsnitt Sentrale hensyn bak myndighetenes regulering
av banker.

17

Se høringsinnspill undertegnet av 93 sparebanker pkt. 7. www.
regjeringen.no/contentassets/35814cabbfe647a186dcc2ef0bb6ee1f/
horingssvar---eika-gruppen-pa-vegne-av-93-standardmetodebanker.
pdf?uid=Eika_Gruppen_på_vegne_av_93_standardmetodebanker
18

Høringsnotatet var utarbeidet av en arbeidsgruppe ledet av
Finanstilsynet, og med medlemmer fra Norges Bank, Bankenes
sikringsfond og departementet.
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ikke foreslått lettelser for verken myndighetsrapportering eller kapitalkrav for mindre og ikke-komplekse banker. I forslaget
til ny regulering ble det lagt opp til at det
nasjonale handlingsrommet som bankpakken gir til å lette på kapitalkravs- og rappor
teringsbyrder for mindre og ikke-komplekse
banker, skal være gjenstand for Finanstilsynets løpende skjønnsutøvelse. Det gir
bankene stor uforutsigbarhet om sine sent
rale rammevilkår. Konsekvensen vil bli at
lokalbankene i sin kapitaltilpasning må ta
høyde for at tilsynet legger strengest mulige
fortolkning til grunn, med de negative

konsekvensene det vil ha for risikovilje og
kapitaltilgang i distriktene. Og altså stikk i
strid med både nasjonale hensyn bak finansmarkedsregulering om at lik risiko skal reguleres likt, og i strid med EUs intensjon om
økt forholdsmessighet i regelverket.
Uttalelser i høringsnotatet kan videre
tyde på at myndighetene legger en for snever
ramme for vurdering av samfunnsøkonomisk effektivitet til grunn i sin tenkning.18
I høringsnotatet heter det nemlig at: «Dersom det er stordriftsfordeler i bankvirksomhet, f.eks. i form av effektivitetsfremmende
teknologi, kan tiltak til gunst for mindre og
ikke-komplekse banker hindre nødvendige
strukturendringer i sektoren. Hvis det i utgangspunktet finnes et stort antall banker,
slik at en viss konsentrasjon ikke medfører
økt sårbarhet, kan tiltak til fordel for mindre og ikke-komplekse banker føre til en
mindre effektiv og mer kostbar produksjon
av banktjenester, i forhold til en situasjon
uten slike tiltak uten at det gir reduserte
krisekostnader.»
Her setter arbeidsgruppen i realiteten
spørsmålstegn ved om det er riktig å legge til
grunn premisset i EUs bankpakke om å lette
på rapporterings- og k
 apitalkravbyrdene for
de mindre bankene, fordi de mener at dette
kan innebære samfunnsmessig dyrere produksjon av banktjenester.
Det er et oppsiktsvekkende utsagn. For
det første kan resonnementet kritiseres

på rent faglig grunnlag, fordi rammen for
å analysere samfunnsøkonomisk effektivitet er for snever, idet den ikke innbefatter lokal
bankens informasjonsfortrinn
i kredittgivingen.19 Og for det andre er
konsekvensen av et slikt syn så vidt store
for distriktene at det i alle tilfelle tilsier at
Finanstilsynets anførte «skjønnsutøvelse»
burde løftes til politisk nivå.
Som om ikke dette var nok, publiserte
Finanstilsynet den 10. desember 2020 et

rundskriv (rundskriv 5/2020) som presiserte
hvilke engasjementer som skal klassifiseres
som høyrisiko for s
tandardbankene. 20
Rundskrivet ble publisert uten høring,
konsekvensanalyse eller annen dialog med
næringen. Presiseringen av tilsynets tolkning av regelverket fikk umiddelbar effekt
for bank
ene, også for eksisterende lån.
Lån til eiendomsprosjekter skal i henhold
til rundskrivet vurderes som høyrisiko, og
risikovekten skal økes fra 100 til 150 prosent. Rund
skrivet gjelder ikke for IRB-
bankene, som har egne risikovurderings
modeller.
Dette innebar en vesentlig skjerpelse av
kapitalkravene for standardbankene og kom
overraskende på næringen, all den tid det
ikke hadde vært dialog i forkant. Næringen
protesterte i brev til Finansdepartementet og
Finanstilsynet, og bestred tilsynets tolkning
av hva som skal anses som en «ugjenkallelig
avtale» etter norsk rett. Etter tilsynets tolkning er inngått avtale om forhåndssalg ikke
er ugjenkallelig, slik at forhåndssalg i prosjektet ikke får betydning for risikoklassifi
seringen av prosjektet.
Finans Norge påpekte at utslagene kan
bli store for mange banker og at rundskrivet endrer konkurranseposisjonen for store
deler av norsk banknæring. De uttalte at
tilsynets «fortolkning særlig (vil) ramme
boligbyggingen i distriktene». 21
Finansiering av boligbygging i distriktene
regnes dermed nå som spekulativ finansiering av fast eiendom inntil bygget er ferdig og
alle leilighetene er solgt. Det vil si at lokal-

banken må ha 50 prosent mer egenkapital
bak hver krone de låner ut til slike engasjement. Konsekvensen av dette kan igjen bli
at det bygges færre boliger i distriktene, at
IRB-bankene overtar dette segmentet eller
at de selveiende lokalbankene må hente ny
egenkapital og tvinges til å få inn eksterne eiere. Med tiden vil dette svekke deres
lokale forankring og redusere informa
sjonsfordelen de har i sin kredittgiving. På
lengre sikt vil dette kunne ha store negative
konsekvenser for kapitaltilgang, bosetting
og næringsutvikling i distriktene.
Sparebankene har i nesten 200 år vært
en bærebjelke i det norske banksystemet.
Norske sparebanker har en spesiell sam
funnsoppgave, selvstendighet og lokal tilstedeværelse. Det er et politisk uttalt mål at
det er viktig å ta vare på og videreutvikle
sparebankenes rolle og egenart. 22
Finanstilsynets samfunnsoppdrag er «å
se til at de foretak det har tilsyn med v irker
på hensiktsmessig og betryggende måte
i samsvar med lov og bestemmelser gitt i
medhold av lov samt med den hensikt som
ligger til grunn for foretakenes opprettelse,
dens formål og vedtekter». 23
Det er etter mitt skjønn påkrevet å spørre
om samfunnsoppdraget nå utøves på en god
måte. Tilsynets linje om en strengest mulig
fortolkning av regelverket og snevre ramme
for analyse av samfunnsøkonomisk effektivitet, vil på lengre sikt utradere de gjen
værende selvstendige lokalbankene. Dette
er i realiteten distriktspolitikk med negativt
fortegn.
19
20

Jf. Menons rapport s. 6.

Høyrisikoengasjementer skal etter EUs kapitalkravsforordning
(CRR) ha en risikovekt på 150 prosent, og fordrer derfor mye
egenkapital bak hvert lån.

21

Brev fra Finans Norge til Finanstilsynet datert 16.12.20.
www.finansnorge.no/contentassets/f8ed0454d8df4160a51fa2df8cfb928b/finanstilsynets-rundskriv-om-hoyrisiko-ogforstaelse-av-crr-art-128.pdf
22

Se for eksempel finansminister Siv Jensens tale: En solid og
konkurransedyktig norsk banknæring, datert 5.11.19.
www.regjeringen.no/no/aktuelt/en-solid-og-konkurransedyktignorsk-sparebanknaring/id2676744/
23

Jf. finanstilsynsloven § 3.
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Vi trenger
en BEDRE
JORDBRUKSPOLITIKK
Svenn Arne Lie
småbruker, statsviter, journalist og forfatter av debattbøkene
En nasjon av kjøtthuer (2012) og Mellom bakkar og kjøttberg (2019)
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På tross av stadig større produksjonsvolum, betyr norsk jordbruk stadig
mindre for distriktsnorge. Og for samfunnet for øvrig. Sjølberging og
beredskap er redusert, lønnsnivået er lavt, og jordbrukernes gjeld er
blitt skyhøy. Utviklinga i norsk jordbruk er i konflikt med målene for
jordbrukspolitikken.
Vi trenger en ny og bedre jordbrukspolitikk som støtter jordbrukets
samfunnsoppdrag. Det dreier seg først og fremst om en politikk som
i sterkere grad gjør det mer lønnsomt å bruke mer av våre eget dyrk
bare arealer og utmarksbeiter, og som reduserer import av kraftfôr.
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Norsk jordbruk produserer i dag matvarer
som er nok til mellom 30 og 40 prosent av det
totale kaloribehovet i Norge. I 2019 var sjølforsyninga kun 36 prosent. Importen av korn
og soya til dyrefôr øker samtidig med at landets egne arealer brukes mindre. Den økonomiske situasjonen i norsk jordbruk er nær
et krisepunkt. Gjelda er enorm. Arbeid med
planter og dyr er blant de dårligst betalte yrk
ene i landet, og norske bønders realinntekt
har stått stille siden slutten av 1970-tallet.
De som fortsatt tror at dagens jordbrukspolitikk er god distriktspolitikk,
må tro om igjen. Både nedgangen i antallet gardsbruk og i jordbruksareal i dag er
betydelig sterkere i distriktene enn i mer
sentrale strøk. Jordbrukspolitikken sentraliserer matproduksjonen og er til stor skade
for utviklinga av hele landet.
I tabell 1 gis en oversikt over jordbruksareal fordelt per fylke og andel av arealet
ute av drift. På landsbasis er 13 prosent av
dyrkbart areal ute av drift. Samla sett utgjør
dette arealet klassifisert som ute av drift om
lag 200 000 fotballbaner. I Finnmark og
Troms er nærmere 40 prosent av jordbruks-

arealet ute av drift. Det er også svært store
arealer ute av drift i Nordland, Trøndelag,
Møre og Romsdal, Vestland og Innlandet.
Dette gjelder i mindre grad gjelder sentrale
jordbruksområder som Rogaland, Østfold,
Akershus og Vestfold.
I tabell 2 har vi vist reduksjonen i antall
gardsbruk fra 2000 til 2018. På landsbasis
er antall gardsbruk redusert med 43 prosent
i denne perioden, og det er sterk reduksjon
over hele landet. Men det er også store fylkes
vise forskjeller. Høyest er reduksjonen i Finnmark, Troms og Møre og Romsdal, mens den
er lavest i Rogaland, Oppland og Østfold.
Produksjonsvolumene sentraliseres til
Jæren, Oslofjorden og Trondheimsfjorden.
Enorme jordbruksarealer tas ut av bruk i
de områdene hvor jordbruket som næring
tradisjonelt har betydd mest for befolk
ningstallet, sysselsettingen, lokal verdi
skaping og lokalsamfunnsutvikling. Virkemidlene i jordbrukspolitikken gjør dag for
dag norsk jordbruk stadig mindre relevant
for framtida i distriktsnorge.
Omfanget av arealnedgangen under
drives i tillegg av landbruksmyndighetene.

Dekar
Fylke
Jordbruksareal
ute av drift % ute av drift
		
Finnmark
147 704
56 774
38 %
Troms
381 645
141 876
37 %
Nordland
753 922
200 321
27 %
Aust-Agder
144 645
32 934
23 %
Hordaland
518 577
111 842
22 %
Sogn og Fjordane
531 257
105 311
20 %
Vest-Agder
233 079
43 988
19 %
Telemark
293 878
48 938
17 %
Møre og Romsdal
630 652
90 192
14 %
Buskerud
569 132
62 053
11 %
Trøndelag
1 791 176
190 019
11 %
Hedmark
1 168 663
116 930
10 %
Oppland
1 084 989
87 865
8%
Oslo/Akershus
818 867
62 648
8%
Vestfold
428 699
30 545
7%
Rogaland
1 064 648
70 600
7%
Østfold
762 668
38 494
5%
NORGE
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11 324 201

1 491 330

13 %

Tabell 1. Fylkesvis oversikt over
jordbruksareal og areal som er
ute av drift i 2018. Rangert etter
prosentvis andel som er klassifisert
som ute av drift.
Kilde: Nibio

En helt avgjørende del av distriksjordbrukets
berettigelse har vært knytta til bruken av utmark. Beitedyr i fjell, skog og langs kysten
er selve bildet på lokal ressursbruk og norsk
matproduksjon. Arealstatistikken som norske landbruksmyndigheter legger til grunn,
har ikke med utmark. Og da måles heller
ikke nedgangen i bruken av utmark og den
svært sterke gjengroingen som foregår. Mindre bruk av utmark og gjengroing reflekterer store endringer i jordbruket og måten det
fungerer på, og særlig i distriktene.

Hvorfor har vi en
jordbrukspolitikk?
Jordbrukets samfunnsoppdrag er å sikre
matberedskap gjennom å produsere nok,
naturlig og trygg mat med norske ressurser
og anstendige arbeidsvilkår, som er klimavennlig og gir folk god ernæring og helse.
Skal dette samfunnsoppdraget ivaretas, må det lønne seg. Det må lønne seg å
arbeide med jord og planter i Norge. Det
motsatte skjer. Og hvorfor skjer det? I ngen

norsk næring er mer politisk styrt enn
jordbruket. Utviklinga i sektoren skjer på
grunn av, ikke på tross av, den politikken
som føres.
Det er i dag stor politisk enighet om de
uttalte målene med norsk jordbrukspolitikk
(altså politikken for å bruke jord i Norge).
Denne enigheten er også svært forvirrende
og farlig. Mens slagord om levende landbruk, landbruk over hele landet, matberedskap, kyr på beite og glade bønder dominerer debattspråket, er realiteten en annen. De
politiske virkemidlene, altså måten jordbruket styres på, dreier norsk jordbruk i motsatt retning av disse målene. Derfor trengs
det en grunnleggende ny debatt om jordbrukspolitikken. Der må vi også spørre oss
hvorfor vi har jordbrukspolitikk?
Jordbrukspolitikken skal løse et samfunnsoppdrag for fellesskapet, for hele samfunnet. Jordbrukspolitikken er ikke bare til
for bøndene. Akkurat som helsepolitikken
ikke er av eller for leger, men for felles
skapet. Samferdselspolitikken er ikke til
for lastebilsjåfører eller ingeniører. Den har
samfunnsmål.

Fylke

2000

2019

Endring i antall

Troms
Finnmark
Møre og Romsdal
Hedmark
Nordland
Telemark
Sogn og Fjordane
Vestfold
Hordaland
Vest-Agder
Buskerud
Aust-Agder
Oslo
Trøndelag
Østfold
Oppland
Rogaland

1950
633
4825
5765
3695
2516
5117
2391
5444
1920
3689
1172
3398
9585
3472
6930
6037

839
285
2399
3031
1966
1351
2797
1325
3080
1090
2111
681
1994
5699
2101
4271
4070

-1111
-348
-2426
-2734
-1729
-1165
-2320
-1066
-2364
-830
-1578
-491
-1404
-3886
-1371
-2659
-1967

-57 %
-55 %
-50 %
-47 %
-47 %
-46 %
-45 %
-45 %
-43 %
-43 %
-43 %
-42 %
-41 %
-41 %
-39 %
-38 %
-33 %

68 539

39 090

29 449

-43 %

NORGE

Endring i %

Tabell 2. Fylkesvis oversikt over
antall gardsbruk i 2019 sammenlignet med 2000. Rangert etter
prosentvis endring.
Kilde: Statistisk Sentralbyrå
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Så hva er jordbrukets samfunnsoppdrag?
Hva er det vi som fellesskap skal oppnå
med jordbrukspolitikken? Hvorfor har vi
jordbrukspolitikk?
Jordbrukspolitikken har en tendens til å
gjøres mer komplisert enn det den strengt
tatt er. Jordbruk er bruk av jord. Norsk jordbrukspolitikk er politikk for å bruke jord i
Norge. Så enkelt er det faktisk. Fellesskapets
langsiktige verdier og mål for matproduksjonen ligger i forvaltningen av jorda og den
beredskapen og tryggheten dette innebærer.
Mat og matproduksjon har mange samfunnsfunksjoner. Jorda danner grunnlaget
for produksjonen av nok, trygg og ren mat,
åpne landskap, folkehelse, næringsvirksomhet, mat med lokal identitet og reiseliv. Men
kjernen i jordbrukets samfunnsoppdrag er
sjølforsyning og matsikkerhet.
I dag er dette samfunnsoppdraget til
jordbruket i ferd med å rakne. Med dette følger også større ulikhet og større
motsetninger mellom folk og distrikter.
Med en jordbrukspolitikk som stimulerer
til 
stordrift, importert kraftfôr og billig
utenlandsk arbeidskraft, har ikke norsk
jordbruk lenger noen avgjørende betydning for industriutvikling, arbeidsplasser,
verdiskaping og lokalsamfunnsbygging på
bygda. Næringa etterspør nesten ikke lokal
arbeidskraft, og lønnsnivået som tilbys er

ofte lavere enn samla ytelser fra NAV. Når
drifta spesialiseres og skaleres opp, blir det
mindre behov for lokale verksted- og vedlikeholdstjenester. Arealbruken går ned,
mens importen gå opp. Gjengroingen i
distriktskommunene er enorm. Jordbruket
realiserer ikke potensialet for å bruke folk
og ressurser i distriktene til verdiskaping og
velferdsfordeling. Alt dette skjer fordi matberedskapen svekkes:

Bruken av jorda

Hvordan står det til med bruken av jord i
Norge? Temmelig dårlig. Det er illustrert
i tabell 1 og 2 foran, som viser jordbruks
arealer klassifisert som ute av drift, og
nedgangen i antallet gardsbruk. Den jorda
vi bruker til å dyrke mat til folk og fôr til
dyr, blir stadig mindre. Jord i bruk reduseres. Særlig sterk er som nevnt, nedgangen i
jordbruksarealer og utmarksbruk i Nord-
Norge, Vestlandet og Innlandet.
Figur 1 viser veksten i produksjon av
kjøtt fra 1960 og fram til i dag. Det er en
jevn og kraftig økning i kjøttproduksjonen.
Samlet kjøttproduksjonen i Norge har
økt fra om lag 200 000 tonn i 1990 til over
350 000 tonn i 2020. Særlig sterk vekst er
det i produksjonen av kylling og svin. Mens
nordmenn i snitt spiste nesten tre kilo

350 000

Figur 1.
Produksjonen av
antallet tonn kjøtt
i Norge.

300 000
250 000

Kilde: Totalkalkylen,
Nibio
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Figur 2. Forbruket av kraftfôr til norske husdyr.
Kilde: Landbruksdirektoratet

 yllingkjøtt i 1980, er dette i dag i nærheten
k
av 20 kilo per nordmann per år.
Så hvordan kan det ha seg at vi produserer stadig mer, samtidig med at vi bruker
stadig mindre jord på å få det til? Jo, fordi vi
importerer mer og mer mat til folk og fôr til
husdyra våre, istedenfor å bruke våre egne
arealer til å dyrke planter som gir næring til
dyr eller mennesker. Dette betyr at beredskapen svekkes og er årsaken til at vi har en
sjølforsyning på kun 36 prosent.
Figur 2 viser utviklinga i bruk av kraftfôr til norske husdyr, og fordelingen mellom importert kraftfôr og kraftfôr dyrket i Norge fra 2000 til 2019. Bruken av
kraftfôr har økt jevnt og trutt i hele denne
perioden. Det har vært en kraftig økning
i importen av kraftfor, mens norsk kraftfôrproduksjon er noe redusert. I perioden
2000–2005 utgjorde norskprodusert kraftfôr mer enn to tredeler av samlet forbruk.
I perioden 2004–2019 er samme andel bare
halvdelen.
Et ensidig fokus på volum har paradoks
alt nok gitt som resultat at matforsyninga
er svært sårbar. Store volum produseres

av stadig færre bønder, på mindre norsk
og stadig mer utenlandsk areal. Når produksjonsvolumet løsrives fra det lokale
ressursgrunnlaget, får dette stor betydning
for hvilke ringvirkninger matproduksjonen reelt sett bidrar med. Med fokuset på
volum har vi også havna i den ulykksalige
situasjonen med overproduksjon. Dette

presser økonomien i næringa ned i ulønnsom drift.
Mindre bruk av utmarksbeiter og
mindre lokal matproduksjon har en direkte
sammenheng med landskap og mulige koblinger inn mot lokal reiselivsturisme. Standardisering og volumtenking gir lite rom for
lokal dynamikk, særegenhet og tilpasninger. Hva er egentlig igjen av lokal mattradisjon og særegenhet hvis lokale ressurser står
ubrukt, og innsatsfaktorene i produksjonen
i større grad handles på det internasjonale
markedet?
Både gardsbruk og foredlingsanlegg
sentraliseres for å tilpasse seg en mer standardisert produksjon med stadig større
volum, mens det samtidig produseres stadig
mindre lokale ringvirkninger.
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Dårlig lønnet arbeid

En av de store nyhetssakene koronasommeren 2020 var avsløringene om lønnsvilkår
ene for ansatte i jordbruket. I SSBs s tatistikk
over de lavest betalte yrkene i landet, er
jordbruksarbeid en gjenganger. Arbeid med
matproduksjon, planter og dyr er noen av
yrkene som gir lavest lønn.
Samtidig med at Norge er hardt r amma
av nedstenging, og koronatiltak med
mange permitteringer og stor arbeidsløs

het, er det et paradoks at mens nesten
400 000 nordmenn var uten arbeid på vårparten 2020, inngikk Bondelaget, NHO
mat og drikke og regjeringa en avtale om å
gi jordbruket unntak fra koronarestriksjonene. Charterfly fra Vietnam ble satt opp
for å hente arbeidskraft til norske jorder
ene og alene for å produsere mat. Dette bidrar til å opprettholde det lave lønnsnivået
i n
 æringa. I de aller fleste tilfellene vil en
person få bedre økonomi av å motta ytelser
via NAV, enn å motta tariffestet lønn som
ansatt i jordbruket.
Debatten om matpriser er en viktig del
av dette bildet. Det er store klasseskiller i
matvarekjeden. På en side har vi dagligvare
baronene, som er blant landets absolutt
rikeste. På en annen har vi folk som jobber
i andre deler av kjeden «fra gård til gaffel».
Maktbalansen mellom dem som produserer
og dem som selger maten, har blitt endra.
På verdensbasis er det paradoksalt nok slik
at de fleste av de 800 millioner menneskene
som til daglig lever og dør med sult, er bønder. Folk som på ulikt vis jobber med mat
er overrepresentert både på fattigdomsstati
stikken og på statistikken over folk som
lever med sult som en del av hverdagen
(IFAD).
Så mange av dem med lave inntekter
blir ikke rikere av at prisen på mat dumpes. Forestillingen er feil. Svaret ligger i økt
kjøpekraft og bedre lønninger, og ikke i billigmaten.
Jordbrukspolitikken må endres hvis den
skal ivareta samfunnsoppdraget. Jordbru52

ket må sikres bedre inntekter, og sjølforsyninga må opp. Arbeid med jord i Norge må
altså gi bedre inntekt. Større inntekter til
jordbruket kan skje på tre måter:
• Høyere priser
• Omfordeling av inntekter i fordelingen
mellom leddene i næringskjeden
• Økning eller omfordeling av tilskudd til
næringa – særlig mindre volumfokuserte
tilskudd
I mange av distriktskommunene hvor jordbruket burde og kunne spilt en mye større rolle, er det også et stort utenforskap i
arbeidslivet. Særlig gjelder dette for en del
unge. Mangelen på arbeidsplasser generelt
er en stor utfordring, og jordbrukets egen
utvikling med økt sentralisering og nedbygging forsterker denne utviklinga i mange
distriktskommuner. At lønnsnivået i jordbruket er så lavt som det i dag er, skaper en
negativ spiral med avhengighet av lave lønninger og etter hvert importert arbeidskraft
i norsk jordbruk.

En økonomi på bristepunktet

Økonomien i norsk jordbruk er på briste
punktet. Det er belyst i figur 3. Næringa
har ei samla gjeld på over 70 milliarder
kroner. Dette er nesten 1,5 ganger mer enn
den totale omsetninga. Markedsinntektene
har de siste ti årene vært lavere enn produksjonskostnadene. Bøndene taper penger på
å produsere livsviktig mat. Vi har i dag de
største gardsbrukene vi noen gang har hatt
her i landet. Mjølkekua har aldri mjølka
mer enn i dag. Det har aldri blitt brukt så få
folk og arbeidstimer på å produsere så mye
mat som vi gjør i dag. Og norsk jordbruk
har aldri vært mer avhengig av tilskudd fra
staten.
Denne manglende lønnsomheten og de
små marginene er en viktig forklaring på
hvorfor norsk gras erstattes med brasiliansk soya, og at norske lønns- og arbeidsvilkår erstattes av lønns- og arbeidsvilkår

som svært få nordmenn kan akseptere.
Økonomien i næringa er på bristepunktet,
Det er helt avgjørende med en breiere diskusjon om hvilke virkemidler som brukes i
jordbrukspolitikken og hvordan de virker.
Norsk jordbruks viktigste krav bør ikke
være mer penger. Kravet må i første rekke
dreie seg om en annen politikk. Bare da kan
samfunnsoppdraget ivaretas, og bare slik
kan næringa bli en viktig brikke for å s kape
verdier og fordele velferd mellom folk og
regioner i landet.

Hva kan vi gjøre for å oppfylle
jordbrukets samfunnsoppdrag?
En bra jordbrukspolitikk koster litt mer enn
en som er dårlig, ikke ulikt de fleste andre
felt i samfunnet. En bra jordbrukspolitikk
som ivaretar samfunnsoppdraget, med god
beredskap og høy sjølforsyning som gir
bære
kraftige betingelser for planter, dyr
og folk, koster altså mer enn en jordbruks

politikk som baserer seg på økende mengder
kraftfôrimport, underbetalte arbeidere fra
utlandet og der resultatet er lav sjølforsyning
og svært svak beredskap. Men hva er den
reelle prisen? Sagt enda enklere: Istedenfor
å ha en sjølforsyning på 36 prosent og bruke
11 prosent av vår disponible inntekt på mat
som i dag, kan det være en god investering å
i gjennomsnitt bruke 12 prosent av inntekta
på mat og få en sjølforsyning på 50 prosent.
Flere tiår med ensidig fokus på volum,
billigmat og statlig investeringsstøtte til
storfjøs, har gitt overproduksjon, enorm
gjeld og lav sjølforsyning. I normalår har
vi lagt oss på en kraftfôrimport som utgjør halvparten av totalforbruket. Sam
tidig reduseres vår egen planteproduksjon
år for år. I møte med økonomiske svingninger, klima
endringer, forbrukertrender,
pandemier, og tørre og våte somre, åpen
bares norsk jordbruks sårbarhet.
Vi skal ha en jordbrukspolitikk fordi vi skal sikre et samfunnsoppdrag. For
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Figur 3. Indikatorer for økonomien i jordbruket. Arbeidsinntekt, tilskudd,
markedsinntekt, kostnader og gjeld 1980–2018. Utvikling i milliarder kroner.
Kilde: Totalkalkylen, Nibio
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å 
redusere importavhengigheten og øke
sjølforsyninga, må produksjonen av mat og
fôr på det norske arealet prioriteres, altså
bedret lønnsomhet i økt planteproduksjon.
For å få dette til, må de politiske virkemidlene endres. Her er tre forslag:
Tilskuddssystemet må endres. Vi må
bort fra dagens volumsystem basert på
kronestøtte til antallet husdyr, dekar, produksjonsvolum, geografi og størrelse. Det
må jobbes fram et nytt støttesystem med utgangspunkt i god agronomisk praksis, særlig bærekraftige produksjonsmåter og bruk
av marginale arealer som i sum oppfyller
samfunnsoppdraget. Jordbruk er bruk av
jord. Det må innføres et tak på hvor mye
tilskudd et gardsbruk samla sett kan motta
fra fellesskapet. Da kan produksjonen i mye
større grad fordeles geografisk og knyttes til
areal enn det som i dag er tilfelle.
Kraftfôrprisen må økes. Realitetene er
at det er nok husdyrprodukter i det norske
markedet. Det er derfor nok fôr totalt
(norsk + importert) til å fylle opp markedet og litt til. Hvis vi skal øke bruken av
jord i Norge, betyr dette at vi skal høste
flere egenproduserte fôrenheter. Hvem skal
spise disse ekstra forenhetene og i hvilket
marked skal dette ekstra kjøttet og mjølka
omsettes? Økt bruk av jord, betyr samtidig
at importen av kraftfôr må reduseres for
å unngå en skadelig og vedvarende overproduksjon. Skal vi øke sjølforsyninga og
øke bruken av jord i Norge, må det bli mer
lønnsomt for bøndene å dyrke eget fôr til
husdyrene, og mindre lønnsomt å fôre med
importert kraftfôr. Da er vi framme ved
sakens k
jerne: Det er prisforholdet mellom tilførte fôrenheter (kraftfôr) og egen
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produserte fôr
enheter (gras) som avgjør
fôrsammensetning. Derfor også hvor mye
jord som brukes i Norge. Når kraftfôret
gjennom dagens jordbrukspolitikk er gjort
billigere enn gras, er det logisk at Norge
gror igjen og beredskapen ødelegges. Derfor må kraftfôrprisen økes hvis vi ønsker
større sjølforsyning.
Volumet må ned, prisen opp. Tollsatsene
avgjør om vi i Norge kan ha nasjonale priser
som er høyere enn verdensmarkedsprisene
på jordbruksvarer. Akkurat som regulering
av arbeidsinnvandring og fagbevegelsens
styrke avgjør om arbeidsfolk kan oppnå
bedre lønns- og arbeidsvilkår i Norge enn
for eksempel i Romania. Handlingsrommet i tollvernet for jordbruk praktiseres i
dag slik fra norsk side at produsentprisene
holdes lave for at volumene skal være høye.
Handlingsrommet til å ha bedre priser på
jordbruksprodukter i Norge, er større enn
det som praktiseres.
Dette handlingsrommet kan ikke brukes til overproduksjon. Dagens prioritering
av høye volum og lave produsentpriser gir
andre produksjonsmåter, annen måloppnåelse, annen kvalitet og andre priser, enn
om prioriteringen hadde vært mer bruk av
egne arealer, høyere kvalitet, bedre pris og
noe lavere volum. Det medfører mer bruk
av egen jord.
Det trengs en omfattende endring av
jordbrukspolitikken for at næringa skal bidra positivt til samfunnsutviklinga. Virke
midlene må endres slik at vi får til mer lønnsom bruk av jord i Norge (norsk jordbruk).
Da kan målene om økt beredskap og bedre
distriktsutvikling nås.
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Sammendrag
I denne artikkelen undersøker vi grunnlaget
for Riksrevisjonens og Stortingets k
 ritiske
merknader til fiskeripolitikkens 
negative
virkninger for befolkningsutviklingen i
fiskerikommunene – i motstrid til de samfunnsøkonomiske bosettingsmålene nedfelt
i havressursloven.
Arbeidet er basert på analyse av lovtekster med forarbeider og stortings
behandling av styringsdokumenter samt
fiskeri
økonomiske data om den faktiske
utviklingen slik den kan beskrives ut fra
databaser i Fiskeridirektoratet og Statistisk
Sentralbyrå.
Med utgangspunkt i analysen presenterer vi gjennom et regneeksempel en alterna
tiv modell for fordeling av grunnrenten i
fiske i form av fiskekvoter til fiskerikommuner som har hatt en negativ befolkningsutvikling de siste 20 årene som en følge av
strukturpolitikken i fisket.
Introduksjon
«Etter Riksrevisjonens vurdering er det
alvorlig at summen av endringene i

kvotesystemet har fått, til dels utilsiktede,
negative konsekvenser for fiskeriaktivite
ten i mange kystsamfunn.» (Dokument 3:6
(2019–2020))1.
Den virkelighetsbeskrivelsen Riksrevisjonen gav i sin utredning illustrerer på en
utmerket måte konsekvensene av de faglige
svakhetene som er kommet til syne i gjennomføringen av fiskeripolitikken. Dette
gjelder også MELD.ST.32. (2018–2019)2

(Kvotemeldingen)
som ble behandlet i Stortinget noen dager før Riksrevisjonens rapport. Hovedinnvendingen mot kvotemeld
ingen som blant annet ble framsatt av
1

www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/
Publkasjoner/Dokumentserien/2019-2020/dok3-201920/dok3201920-006/?lvl=0.

3
4

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-06-37

Fiskerne på større båter mottar sin lønn som en prosent av
driftsinntektene – «lotten».
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Kystens Tankesmie i høring i Stortingets
næringskomite, var mangelen på konsekvensvurderinger av hvordan kvotepolitikken overfor fiskeflåten påvirker samfunns
økonomisk verdiskaping, sysselsetting og
bosetting i kystkommunene, nedfelt i hav
ressurslovens formålsparagraf. 3 Den siste
kvotemeldingen – på samme måte som tidligere fiskeripolitiske meldinger – har hatt
en tendens til ensidig å prioritere en høyest
mulig bedriftsøkonomisk avkastning i fiskeflåten – det vil si på fiskernes lottinntekter4
og eiernes kapital
avkastning. Dette har
vært søkt oppnådd med å tillate oppsamling
av større kvoter pr. fartøy og reduksjon av
antall fartøyer og rederier. Kvotepolitikken
har derved overtatt rollen til de økonomiske støtteavtalene til fiskeflåten som ble av
viklet på slutten av 1990-tallet.
Denne politikken har m
yndighetene
lyktes godt med. Tabell 1 viser at både
fiskerlønningene og kapitalavkastningen i
fiske er økt to til tre ganger på ti år – særlig
i havfiskeflåten. Lønnsomhetsutviklingen
kan forklares både av en sterk prisoppgang av fisk – som har vært betydelig større
enn den norske konsumprisindeksen – og
konsentrasjon av kvotene på færre fartøyer.
Den gjenværende fiskeflåten gir lønninger
og avkastning på totalkapitalen man bare
kan drømme om i de fleste andre bransjer.
I alle fartøygrupper oppnås det lønninger
som langt overstiger norsk gjennomsnittslønn på om lag 580 000 kroner pr. år og en
normal avkastning på totalkapitalen på fire
prosent. Kontrasten til arbeiderne på fiskemottakene er slående. Et årsverk i fiske
industrien betales med en minimumslønn
på 380 000 kroner, det vil si at fiskerne kan
tjene opptil fem ganger årsinntekten til en
arbeider i fiskeindustrien.
Sammenslåing av kvoter på stadig
færre fartøyer gjennom privat kjøp og
salg av de tildelte offentlig garanterte
kvoterettighetene, har resultert i en kraftig
nedgang i antall fiskerårsverk i de fartøy
gruppene hvor strukturering har vært

Tabell 1. Lønninger pr. årsverk (1950 timer) og avkastning på totalkapital i den helårsdrevne fiskeflåten
2009–2019 (Fiskeridirektoratets lønnsomhetsundersøkelse 2019).
Kvotegrupper

2009
Fiskerlott pr.
årsverk

2019

Avkastning på
totalkapital

Fiskerlott pr.
årsverk

% endring

Avkastning på
totalkapital

Fiskerlott pr.
årsverk

Avkastning på
totalkapital

K<11m hj.l

345 000

0%

744 762

6%

116 %

5%

K 11-15m hj.l

320 994

10 %

874 973

6%

173 %

-4 %

K 15-21m hj.l

493 442

4%

1 092 781

6%

121 %

2%

K>21m hj.l

278 190

10 %

1 128 309

8%

306 %

-2 %

K hav

243 498

3%

737 221

17 %

203 %

14 %

Torsketrål

375 035

6%

1 222 409

12 %

226 %

6%

1 139 401

8%

1 324 737

4%

16 %

-4 %

KN<11m hj.l

120 132

13 %

487 302

14 %

306 %

1%

KN11-21,35m hj.l

567 215

20 %

745 699

5%

31 %

-15 %

KN>21,25m hj.l

601 424

4%

1 283 381

3%

113 %

-1 %

Ringnot

1 072 184

8%

2 054 066

7%

92 %

-1 %

Pelagisk trål

1 006 060

8%

1 705 945

11 %

70 %

3%

Reketrål

Fiskerårsverk a) 1950 timer
Kvotegrupper
K<11m hj.l

2009

2019

806

1259

56 %

K 11_15m hj.l

1013

794

-22 %

K 15-21m hj.l

534

486

-9 %

K>21m hj.l

424

263

-38 %

K-hav

1135

736

-35 %

Torsketrål

1769

1280

-28 %

345

252

-27 %

34

51

50 %

KN11-21,35m hj.l

207

146

-30 %

KN>21,25m hj.l

603

281

-53 %

Ringnot

837

536

-36 %

Reketrål
KN<11m hj.l

Pelagisk trål
SUM

141

152

8%

7706

6083

-21 %

tillatt. Vekst i sysselsettingen har det bare
vært i fartøygruppene under elleve meter
hvor nyrekruttering har vært tillatt.
Den fiskeripolitikken som Riksrevisjonen presist beskriver i sin rapport (s. 11),
har gitt de negative konsekvensene for kystkommunene 5 ut over det som kan f orventes
av den generelle s
amfunnsutviklingen

K = Konvensjonell (torsk, hyse, sei og andre bunnlevende
fisker som fiskes med passive redskaper og
snurrevad/not).
Khav = Havfiskefartøy som fisker etter bunnfisk med passive
redskaper som autoline og garn.
KN = Kystnot (sild, makrell, brisling og andre pelagiske
fiskearter som kan fiskes med not).
hj.l. = Kvotegruppe etter den opprinnelige lengden på
fartøyene da kvotegruppa ble etablert.

(se tabell 4). I fiskeristatsrådens merknader
til Riksrevisjonens rapport og i h
 øringene
i Stortinget om rapporten, betegnet statsråden det som «uklart» «... hvilke konkrete
endringer i kvotesystemet Riksrevisjonen
5

Definert som kommuner med en fiskeflåte som fisket over
100 tonn.
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mener har medført disse utilsiktede konsekvensene, og det er uklart hvilke konsekvenser Riksrevisjonen egentlig mener er
utilsiktede».6
Dette er blitt påtalt av et samlet S torting:
«Komiteen påpeker at statsrådens svar til
Riksrevisjonen om at havressurslovens
formål «må tolkes som at fiskeripolitikken
samlet sett skal gi et bidrag til fiskerienes
ringvirkninger i distriktene som er større
enn hva som ville ha skjedd uten en slik
fiskeripolitikk», ikke er i tråd med Stor
tingets intensjoner med loven, jamfør Innst.
O. nr. 45 (2007–2008). Havressurslovens har
tre mer spesifikke overordnede målsettinger
om bærekraftig utnyttelse av marine
ressurser, samfunnsøkonomisk lønnsomhet
og distriktspolitiske hensyn som må vektes i
utforming og forvaltning av kvotesystemet.
Bedriftsøkonomisk lønnsomhet er en
forutsetning
for
samfunnsøkonomisk
lønnsomhet. Men det er ikke nødvendigvis
den mest bedriftsøkonomisk lønnsomme
flåten som gir høyest samfunnsøkonomisk
avkastning.» (Innst. 80 S (2020–2021)7 s. 10,
uthevet her).
Den fiskeripolitikken som Riksrevisjonen påpeker at avviker fra formålene som
Stortinget har lagt til grunn i fiskerilov
givningen, er drevet fram av skiftende
regjeringer hvor de fleste partiene i Stortinget
er representert. De problemer som Riksrevisjonen har avdekket i kvotefordelingen, kan
ikke tilskrives en enkelt lovendring eller et
regjeringsskifte. Vi må derfor spørre om det
bildet som tegnes er et resultat av politikk eller en systemfeil? Spørsmålet som må stilles
er om det beslutningsunderlaget Stortinget
får seg forelagt av departementet reflekterer
6

Riksrevisjonen Dokument 3:6 (2019–2020), kapittel 4.0, departementets oppfølging, s. 22.
7

www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/
Innstillinger/Stortinget/2020-2021/inns-202021-080s/?all=true
8
9

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-06-37.
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-03-26-15.

10

https://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/
Innstillinger/Odelstinget/1998-1999/inno-199899-038/
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den virkelighetsbeskrivelsen som Stortinget
trenger for å kontrollere om intensjonen i
politikken blir fulgt opp i forvaltningen.
Her vil vi undersøke avviket mellom
departementets forvaltningspraksis hvor

fiskeflåtens bedriftsøkonomiske interesser prioriteres foran de samfunnsøkonomiske og distriktspolitiske formålene og
premissene nedfelt i fiskerilovgivningens

formuleringer og forarbeid. På dette grunnlaget vil vi også skissere en alternativ for
delingsmodell av kvoter i samsvar med
fiskerilovgivningens formål.
Det juridiske rammeverket
«Med lov skal land byggjast og ikkje med
ulov øydast.»
Vi lever i et rettssamfunn. Både styres
maktene og innbyggerne er underlagt
loven. Byråkratiets kompetanse – en rett til
å skjønne – er også plikt til å skjønne. En
viktig kilde for lov og rett er å lese lovteksten slik den skal forstås etter alminnelig
språklig forståelse. Dersom selve teksten
ikke gir klart svar, er det forarbeidene til
lovene som er avgjørende rett. Om svaret
fortsatt er uklart, skal forvaltningen legge
Høyeste
retts prejudikater til grunn. Det
er først plass til subjektive vurderinger hos
rettsanvender – de reelle hensynene – dersom alle andre rettskilder slår feil. Da står
vi nærmest i et rettstomt rom!
Ut fra dette utledes at forvaltnings
tjenestemannen plikter å følge loven, foreta rettsgyldige skjønn i henhold til sikker
rettskildelære – i henhold til Norges lover.
Både havressursloven8 og deltakerloven9 gir
departementet vide rammer for sitt skjønn,
men med retten til å skjønne følger en plikt
til å skjønne. Tvilsspørsmålet er da om
denne plikten er godt nok ivaretatt.
Et moment som dessverre ofte ser ut til
å ha gått i glemmeboka er at staten ikke
er eier, men har forvalteransvaret av fiske
ressursene som «tilhører det norske folk i
fellesskap» (Innst.O.nr.38 (1998–1999)10,

jamfør havressursloven (2008) § 2: «Dei
viltlevande marine ressursane ligg til felles
skapet i Noreg»:
«Fiskeressursene representerer en
nasjonal formue, som staten skal
forvalte ved årlige fordelinger ut fra
overordnede mål. Den enkelte reder har
således ikke en kvoterett selv om han
har en konsesjon til å drive et bestemt
fiske. Kvote tildeles normalt for ett år,
men kan om nødvendig endres i løpet av
året, f.eks. av ressurshensyn» (Ot.prp.
nr. 20 (2007– 2008) Om lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar
(havressursloven, s. 42, sp. 1).
Konsesjoner og kvoter er heller ikke verdipapirer, men et fritak fra forbud.
I St.meld. nr. 21 (2006–07) pkt. 5.4.3.2, s. 88 fastslås det at «Gjennom regler
fastsatt i og i medhold av deltakerloven, er
adgangen til å delta i ulike fartøygrupper
begrenset i forskriftsbestemmelser. Det
er denne type adgangsbegrensninger som
skaper en lukket gruppe, og dermed legger
grunnlaget for at selve adgangen til å delta i
en slik gruppe får en økonomisk verdi. Det
at det betales et vederlag for kvoteverdien
ved kjøp av et fiskefartøy som skal drives
videre, er ikke noe nytt. En påstand om at
dette endrer tillatelsenes rettslige status, har
imidlertid ingen rettslig forankring. Vederlaget mellom de private partene gir ikke et
nytt innhold i tillatelsene, som det uansett
er myndighetene som tildeler etter en vur
dering av om søkeren (kjøperen) fyller de
krav som gjelder i det enkelte tilfellet».
Det samfunnsøkonomiske formålet etter
havressurslovens formål (2008, § 1) – som
blant annet gjelder kvoter – er «å sikre ei
berekraftig og samfunnsøkonomisk lønsam forvaltning av dei viltlevande m
 arine
ressursane … og å medverke til å sikre

sysselsetjing og busetjing i kystsamfunna».
Vedtakene i Departementet skal da
baseres på at: «Fiskeressursene representerer

en nasjonal formue, som staten skal forvalte
ved årlige fordelinger ut fra overordnede
mål. Den enkelte reder har således ikke en
kvoterett selv om han har en konsesjon til å
drive et bestemt fiske. Kvote tildeles normalt
for ett år, men kan om nødvendig e ndres i
løpet av året, f.eks. av ressurshensyn» (Ot.
prp. nr. 20 (2007– 2008) Om lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar
(havressurslova) s. 42 sp. 1).
Her står det i klartekst at fisken eies av
det norske folk i fellesskap, og at statens
rolle er forvalterens. Om en bestand viser
seg for hardt beskattet eller nær kollaps –
som den atlanto-skandiske silda i 1969 –
plikter departementet derfor å stoppe fisket
uavhengig om tildelte kvoter er oppfisket
eller ei.
Når det gjelder hvilke hensyn som for
valtningen lovlig kan ta, må bestemmelsen i
§ 1 leses i sin kontekst – det vil si særlig prinsippene og de «grunnleggjande omsyn», slik
disse framkommer i havressurslovens § 7:
«Departementet skal vurdere kva slags
forvaltningstiltak som er nødvendige
for å sikre ei berekraftig forvaltning av
dei viltlevande marine ressursane. Ved
forvaltninga av dei viltlevande marine
ressursaneog det tilhøyrande genetiske
materialet skal det leggjast vekt på
a) ei føre-var-tilnærming i tråd med 		
internasjonale avtalar og
retningslinjer
b) ei økosystembasert tilnærming som
tek omsyn til leveområde og biologisk
mangfald
c) ein effektiv kontroll med hausting og
anna utnytting av ressursane
d) ei formålstenleg fordeling av
ressursane, som mellom anna kan
medverke til å sikre sysselsetjing og
busetjing i kystsamfunna
e) ei optimal utnytting av ressursane
som er tilpassa marin verdiskaping,
marknad og industri
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f) at haustingsmetodar og reiskapsbruk
tek omsyn til behovet for å redusere
moglege negative verknader på
levande marine ressursar
g) at forvaltningstiltak er med og sikrar
det materielle grunnlaget for samisk
kultur».
Dette kan ikke forstås slik at bedriftsøkonomiske hensyn i flåten skal ha større vekt
enn de samfunnsøkonomiske formålene om
sysselsetting og bosetting og marin verdi
skaping i de etterfølgende produksjons
leddene marked og industri! Dette utdypes
også i forarbeidene.11
Her siktes det mot å ta ut så mye fisk at en
får et bestandsmål som opprettholdes over
mange år og gir et langsiktig utbytte, jamfør
«sikre ei berekraftig forvaltning av dei viltlevande marine ressursane» (§ 7 litra a), men
også mot en profil på fisk som råstoff som
foredles slik at det det gir best betalende
anvendelse i industri og markeder. Eller sagt
mer direkte, det er sløsing med råstoffet når
ringnot- og snurrevadfartøy – eller trålere –
lander så store fangster pr. kast/hal at deler
av fisken har mindreverdig kvalitet som kun
kan gå til oppmaling og dyrefór. Det samme
gjelder når det tildeles trålkvoter tilknyttet
leveringsplikt til norsk industri som fryses
om bord for direkte eksport til utenlandsk
industri uten verdiskapingsbidrag til norsk
industri langs kysten.
Vi ser at bedriftsøkonomi ikke er nevnt
med ett eneste ord – verken i flåten, i fiskemottakene eller i omsetningsleddene. Dette
er klar tale, og betyr at den avveiningen
som lovgiver legger opp til i deltakerloven,
ikke er en del av det skjønnet som skal råde
grunnen når saken gjelder kvotefordelingen
mellom fartøygrupper og distrikter.

11

Se (Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) Om lov om forvaltning av
viltlevande marine ressursar (havressursloven, s. 178).
12

Se fotnote 5.
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Denne gjennomgangen av hva departe
mentet har kompetanse til å gjøre, viser
spennvidden i de samfunnsøkonomiske
tiltakene. Departementet skal ikke kun ta
hensyn til flåteleddet, men også markeds
leddet (§7 litra e). Om det er politisk vilje
til det, betyr dette at Norge kan – som
Island – iverksette kvotetrekk hos rederier
som kjører ubearbeidet fisk ut på markedet
i stedet for å selge denne til «best betalende
anvendelse».
I og med at departementet på en ulastelig
måte uttrykker klart korrekte juridiske oppfatninger av hvordan loven rettsriktig skal
forstås, blir spørsmålet: Hvordan kan det
ha seg at målstyringen og måloppnåelsen
feiler så grovt, som Riksrevisjonen så riktig påpeker? Dette skjer ved forvaltning av
konsesjoner og deltakeradganger i henhold
til deltakerloven (1999, § 1)12 som verken har
begrepene bedriftsøkonomi eller samfunns
økonomi nevnt i teksten. Derimot er for
målene:
a) å tilpasse fiskeflåtens fangstkapasitet til
ressursgrunnlaget for å sikre en rasjonell og bærekraftig utnyttelse av de
marine ressurser,
b) å øke lønnsomheten og verdiskapingen
i næringa og gjennom dette trygge
bosetting og arbeidsplasser i kystdistriktene, og
c) å legge til rette for at høstingen av de
marine ressurser fortsatt skal komme
kystbefolkningen til gode.
De underliggende forholdene peker imidlertid entydig på at målsettingene er å fremme
de samfunnsøkonomiske forholdene:
a) Hensynet til fiskeflåtens samlede
ressursuttak generelt, ikke det enkelte
fartøyet.
b) Hensynet til næringas lønnsomhet i hele
verdikjeden fra fangst til foredling og
salg/eksport som trygger bosetting og
arbeidsplasser i kystdistriktene.

c) Hensynet til at høsting av marine
ressurser kommer kystfolket til gode
også gjennom verdiskapende ringvirkninger i form av lønnsomme arbeidsplasser i leveranse av innsatsfaktorer og
servicetjenester.
Det samme følger av forarbeidene: (Ot.prp.
nr. 67 (1997–1998) Om lov om retten til å
delta i fiske og fangst (deltakerloven) s. 41).
Dette er imidlertid ikke noe som departe
mentet har rett til å velge om de vil gå for
eller ikke. De har plikt til å styre:
«Komiteflertallet gav uttrykk for at det
er viktig at utviklingen styres slik at de mest
fiskeriavhengige distriktene blir i stand til
å ta del i den ventede oppgangen i fisket.»
(Ot.prp. nr. 67 (1997–1998) Om lov om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven)
s. 7 (med henvisning til St.meld. nr. 58 (1991–
1992) om struktur- og reguleringspolitikk
overfor fiskeflåten 
(Struktur
meldingen) –
uthevet her).
Styringsplikten gjelder også geografisk
fordeling av fiskeritillatelsene:
«Med hensyn til fordelingen av kapa
siteten mellom regionene har departe
mentet lagt vekt på historisk fordeling,
at fiskeriavhengige områder får mulig
het for å utnytte sine naturgitte fortrinn
og at skjeve trekk ved utviklingen rettes
opp både når det gjelder flåtekapasitet
og ilandbrakt kvantum.
Departementet mente dette kunne
skje dels gjennom reguleringssystemet
og dels gjennom bruk av distrikts
rettede økonomiske virkemiddel.
Nord-Norge, og særlig Finnmark, ble
trukket fram som områder som bør gis
prioritet». (Ot.prp. nr. 67 (1997–1998)
Om lov om retten til å delta i fiske og
fangst (deltakerloven) (s. 8), med referanse til St.meld. nr. 58 (1991–1992)
om struktur- og reguleringspolitikk
overfor fiskeflåten (Strukturmeldingen)
– uthevet her).

Utgangspunktet er at «staten skal forvalte
(fiskeriene) ved årlige fordelinger (av kvoter)
ut fra overordnede mål». (Ot.prp. nr. 20
(2007– 2008) Om lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova)
s. 42, sp. 1).
Men staten gjør ikke løpende vurder
inger og rapporteringer til Stortinget om
kvotesystemets måloppnåelse verken når det
gjelder samfunnsøkonomiske lønnsomhet
eller om medvirkningen til å sikre sysselsetting og bosetting i kystsamfunnene. Staten
legger heller ikke fram verdikjedeanalyser
for fiskekvotenes bidrag til den samfunns
økonomiske verdiskapingen (bruttoproduktet) nedstrøms i den innenlandske
verdikjeden fra fangst, fiskeforedling og omsetning. Derimot produserer staten gjennom
Fiskeridirektoratet en aggregert økonomisk
statistikk for den gjennomsnittlige bedriftsøkonomiske lønnsomheten i fisket for den til
enhver tid gjenværende flåten.13 Tidligere ble
det produsert en samfunnsøkonomisk statistikk, men den er nå nedlagt!
Bedriftsøkonomiens rolle for
forvaltningsvedtak
I fiskeristatsrådens tilsvar til Riksrevisjonens rapport tolkes samfunnsøkonomisk lønnsomhet «som et mål om å
balansere hen

synet til økt lønnsomhet i
næringa med h
 ensynene til fordeling og til
kystsamfunnene på en best mulig måte».
Finnes det holdepunkter i loven og forarbeidene som kan underbygge dette?
Lovforarbeidene viser at selv om
samfunnsøkonomisk gode tiltak skal ha

sterk stilling og gjennomslagskraft, er
også bedriftsøkonomiske forhold innenfor
lovens saklige ramme. Det vil si at det ikke
kvalifiserer som myndighetsmisbruk – utenforliggende hensyn – å vektlegge bedriftsøkonomiske forhold.
13

https://fiskeridirektoratet.no/Yrkesfiske/Tall-og-analyse/Loennsomhet

63

«… at både strukturen i flåten og den
distriktsmessige fordelingen av flåten så
godt som mulig balanserer de bedrifts
økonomiske lønnsomhetshensyn og de
samfunnsøkonomiske målsettinger om
sysselsetting og bosetting» ((Ot.prp.
nr. 67 (1997–1998) Om lov om retten til
å delta i fiske og fangst (deltakerloven),
s. 10).
Andre steder i forarbeidene er det også
nevnt at det er den økonomisk rette strukturen i flåten som er målsettingen. Dette hever skjønnet som skal utøves ut over snevre
bedriftsøkonomiske målsettinger, som etter
sin natur kun gjelder fartøynivået. En økonomisk vurdering på et aggregert sektornivå for fiskeflåten er heller ikke tilstrekkelig
fordi den «skjærer vekk» både de vertikale
(fartøy-fiske-foredling og salg) og horisontale aspektene, det vil si «ringvirkningene
som gir multiplikatoreffekter for fiskerikommunenes utvikling».
Bedriftsøkonomi på bedriftsnivå er et
lovlig hensyn ved vurdering av samfunnsøkonomiske målsettinger om verdiskaping,
sysselsetting og bosetting. Både bedriftsog samfunnsøkonomiske forhold ligger
innenfor rammen av de lovlige hensynene som ble understreket av Stortinget ved
behandlingen av Riksrevisjonens rapport
Bedriftsøkonomisk lønnsomhet er en for
utsetning for samfunnsøkonomisk lønn
somhet. «Men det er ikke nødvendigvis den
mest bedriftsøkonomisk lønnsomme flåten
som gir høyest samfunnsøkonomisk avkastning». (Innst. 80 S (2020–2021)14 s. 10,
uthevet her). Det som da blir kjernepunktet, er hvordan avveiningen skal skje – om
retts
anvender plikter å vektlegge og derved rangere de lovlige hensynene. Hva skal
prioriteres?

14

www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2020-2021/inns-202021-080s/?all=true

15

https://fiskeribladet.no/nyheter/?artikkel=74281
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Kvotetildeling som fiskernes
økonomiske hovedavtale
Fiskeripolitikk er komplisert for et
departement uten en inngående fiskeri

faglig kompetanse om næringens utøvelse.
Tradisjonelt har fiskerimyndighetene søkt
fiskerikompetansen gjennom rådgivning
og samhandling med Norges Fiskarlag som
den dominerende interesseorganisasjonen.
Rett etter krigen, da det var 100 000 fiskere
i Norge, kan vi med sikkerhet hevde at
Fiskarlaget representerte de viktigste samfunnsinteressene på kysten. Men nå er det
bare 10 000 fiskere igjen. Norges Fiskarlag,
med havfiskeorganisasjonen Fiskebåt som
partner, er fortsatt den sentrale premiss
giver for kvotefordelingen, men organiserer bare 2500 fiskere og knapt 1500 fartøy
nord for 62 grader nord.15 Opprettholdelse
av denne faglige avhengigheten til én særinteresse i den nåværende tidsalderen innskrenker myndighetenes eget faglige handlingsrom og legitimitet overfor resten av
kystbefolkningen.
Organisasjonen representerer aktører
som har sin bedriftsøkonomiske inntjening
som viktigste formål, og domineres i økende
grad av stadig færre rederier som eiere i havfiskeflåten. En viktig illustrasjon på dette er
Fiskeridirektoratets lønnsomhetsstatistikk
strukturert etter et «bedriftsøkonomisk
perspektiv» basert på historiske data som
danner den statistiske fiskeriøkonomiske
basisen for kvotefordelingsdebatten.
I praksis har kvoteforvaltningen – kombinert med en strukturpolitikk som har redusert antall fartøyer som er blitt større og
større – i stor grad overtatt den rollen som
de tidligere økonomiske støtteavtalene mellom staten og Norges Fiskarlag (1964–2005)
hadde. Forskjellen er at de tidligere avtalene
var et resultat av forhandlinger som hadde
som mål å sikre fiskerne langs hele kysten et
bestemt inntektsmål, mens kvotestøtten nå
legger til rette for mest mulig bedriftsøkonomisk overskudd i stadig færre r ederier ved å
konsentrere kvoter på færrest mulig fartøyer.

En økende andel av verdiskapingen og grunnrenta går derved til redere som myndighetene
har gitt muligheter for å selge sine kvoterettigheter, og banker som finansierer oppkjøp
av større kvoter pr. fartøy. Men også de gjenværende fiskerne på fartøyene oppnår ø
 kende
inntekter ettersom mange er avlønnet etter
lottprinsippet som vist i tabell 1.
Staten, som er ansvarlig for forvaltning
av fellesskapets marine ressurser, bygger
dermed sine vurderinger på historiske bedriftsøkonomiske analyser og måltall for
kvotemottakere, med få sideblikk på at
fisken danner råstoffgrunnlaget for den

samfunnsøkonomiske verdiskapingen i hele
verdikjeden, fra fangst til marked med ringvirkninger i kystdistriktene. Det er denne
praksisen som har ført til at mange kystsamfunn har mistet naturgrunnlaget for sin
lokale økonomi. Denne utviklingen ble særlig akselerert ut over 1980-tallet hvor antall
fiskere i Norge ble redusert med to tredeler i
perioden 1985–2015.

Beregningsmåtens betydning for
kvoteprioritering
Den norske fiskeripolitiske debatt om for
deling av kvoter og rettigheter skjer i stor
grad slik at samfunnsøkonomiske vurder
inger underlegges de bedriftsøkonomiske,
jamfør fiskeristatsrådens merknad til Riksrevisjonens rapport.16
For å illustrere betydningen av beregningsmetoden for vurdering av henholdsvis flåtens bedriftsøkonomiske versus
samfunnsøkonomiske verdiskapingsbidrag,
er det i tabell 2 gjort en sammenlignende
beregning av fiskeflåtens bruttoprodukt av
driftsinntektene (summen av lønnsutbetal
inger, avskrivninger, driftsoverskudd og netto renteutgifter) med den bedriftsøkonomiske resultatmarginen av driftsinntektene.17
Når gjennomsnittet for fartøyer i for
skjellige kvotegrupper rangeres etter henholdsvis samfunnsøkonomisk og bedriftsøkonomisk verdiskapingsbidrag, kommer
det fram en særlig klar forskjell: Både de

Tabell 2: Sammenligning av samfunnsøkonomisk (bruttoprodukt margin) og bedriftsøkonomisk (resultatmargin)
verdiskaping pr. salgskrone i 2018 og gjennomsnitt 2008–2018. Rangert etter bruttoproduktmargin 2018.
(Data: Fiskeridirektoratet5, bearbeidet av Torbjørn Trondsen.)
Bruttoproduktmargin
2018

Bruttoproduktmargin. Snitt
2009–18

Resultat-margin
2018

Resultat-margin.
Snitt 2009–18

Kystnot >21,35 m hj.l.

74 %

74 %

2%

2%

Pelagisk trål

67 %

67 %

9%

9%

Ringnot

67 %

67 %

19 %

19 %

Konvensjonell <11m hj.l.

67 %

64 %

8%

3%

Konvensjonell 15-21m hj.l.

67 %

67 %

3%

3%

Kystnot 11-21,35 m hj.l.

67 %

67 %

3%

3%

Konvensjonell 11-15m hj.l.

67 %

67 %

6%

6%

Torsketrål

66 %

63 %

22 %

15 %

Konvensjonell >21m hj.l.

66 %

66 %

5%

5%

Kystnot <11m hj. l.

63 %

63 %

8%

8%

Konvensjonell hav

59 %

63 %

12 %

3%

Reketrål

55 %

55 %

5%

5%

16
17

Se fotnote 4.

Data www.fiskeridir.no/Yrkesfiske/Tall-og-analyse/Loennsomhet,
bearbeidet av Torbjørn Trondsen©.
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s tore ringnotsnurperne innenfor sildefiskeriene og trålerne innenfor torske
fiskeriene
oppnår den høyeste bedriftsøkonomiske
verdiskapingsmarginen av fangstverdien.
Men når den samfunnsøkonomiske verdiskapingsmarginen av fangstverdien legges
til grunn, rangerer de mindre fartøyene
høyest på lista. Torsketrålerne faller kraftigst ned på nest siste plass på rangeringslista over fartøytypenes samfunnsøkonomiske verdi
skapingsmargin av fangstverdien.
Dette bildet forsterker seg om vi også inkluderer verdiskaping i de etterfølgende
foredlingsleddene, i og med at trålerflåten
eksporterer størstedelen av sine fangster
frosset direkte til utenlandsk fiskeindustri.
Hvordan slike økonomiske oversikter presenteres for de politiske beslutningstakerne
blir da helt avgjørende kunnskapsføringer
for beslutningene. Men slike samfunnsøkonomiske verdiskapingsmarginer publiseres
ikke av Fiskeridirektoratet. Som man roper
i skogen, får man som kjent svar!
Spørsmålet vi stilte var om det bildet
vi tegner er et resultat av politikk eller en
systemfeil? I og med at den langvarige forvaltningspraksisen har pågått uavhengig
av regjeringssammensetninger, er vi kommet til at de problemer som Riksrevisjonen
har avdekket i kvoteallokeringen ikke kan
tilskrives en enkelt lovendring eller et regjeringsskifte. Det må da være en systemfeil.
Departementet plikter å styre næringa
mot et samfunnsøkonomisk mål, men ender
opp med ikke å styre – overhodet. Styringen følger de bedriftsøkonomiske ønskene
til fiskebåtrederne og kvotefordelingen er
overlatt til liberalistiske forestillinger om at
markedsstyring skal gjelde, med den følgen
at politiske vedtaksprosesser settes til side.

18

Instruks om utredning av statlige tiltak (utredningsinstruksen) av
19. februar 2016, nr. 184.
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SKISSE TIL EN ALTERNATIV MODELL
Fordeling av grunnrentekvoter gjennom
fiskerikommuner
Spørsmålet er om forholdet mellom samfunnsøkonomiske og bedriftsøkonomiske
sammenhenger som er styrende for fiskeri
enes verdikjeder er tilstrekkelig konsekvensutredet for Stortinget, som er ansvarlig for
forvaltningen av fellesskapets fiskeressurser. Her kan vi ikke gi et fyllestgjørende
svar på det, men gi noen eksempler ut fra
en rimelig forventning i henhold til statens
utredningsinstruks18 som legger føringer på
hvilke spørsmål som minimum skal besvares i en offentlig utredning:
1. Hva er problemet, og hva vil vi oppnå?
2. Hvilke tiltak er relevante?
3. Hvilke prinsipielle spørsmål reiser
tiltakene?
4. Hva er de positive og negative
virkningene av tiltakene, hvor varige
er de, og hvem blir berørt?
5. Hvilket tiltak anbefales, og hvorfor?
6. Hva er forutsetningene for en vellykket
gjennomføring?
I denne subsidiære drøftelse legger vi til
grunn at de uheldige konsekvensene som
Riksrevisjonen omtaler gjelder perioden
2004–2019 og er et resultat av de f øringene
som blant annet er nedfelt i stortingsmeld
ingene. Disse ville jo vært avverget dersom
departementet hadde gjennomført den pålagte 6-punkts minimumsanalysen, jamfør «de positive og negative virkningene» i
punkt 4. Dette betyr ikke at Nærings- og
fiskeri
departementet er bedre eller verre
enn øvrige departementer. I Statusmålingen
2019 står det:
«Bildet viser at det fortsatt er betydelige
utfordringer og et forbedringspotensial.
Samtidig mener vi at en bedre etterlevelse
av instruksens minimumskrav vil kunne
forbedre beslutningsgrunnlagene for statlige tiltak i vesentlig grad uten at tids- og

Tabell 3: Beregnet gjennomsnittlig grunnrente* av fangstverdi for de enkelte fartøygruppene som overføres til
kommunekvoter. (Data: Fiskeridirektoratet, bearbeidet av Torbjørn Trondsen.)
* Den delen av verdiskapingen som overstiger summen av 580 000
kroner pr. årsverk og fire prosent avkastning på totalkapitalen.

KVOTESEKTORER

Konvensjonell u) 11m hj.l.

Grunnrente
av kvotefangst
(2018)

Totalt
fangst/
fartøy
(TTEK)**
(2018)

Grunnrente//fartøy
(TTEK)

Basiskvote/
fartøy
(TTEK)

Total grunnrente
TTEK

-8 %

87

Konvensjonell 11-14,9m hj.l.

7%

274

19

256

5545

Konvensjonell 15-20,9m hj.l.

3%

728

20

708

1934

Konvensjonell o) 21m hj.l.

16 %

1696

271

1425

7854

Konvensjonell hav

16 %

3011

474

2537

10 900

Torsketrål

27 %

6656

1779

4877

62 271

0%

187

187

Kystnot o)11m hj.l.

-44 %

78

78

Kystnot 11-21,35 m hj.l.

Kystreketrål

87

-10 %

434

Kystnot o)21,35m hj.l.

12 %

1572

192

1380

434
6148

Ringnot

21 %

3543

746

2797

52 994

Pelagisk trål

15 %

2366

348

2018

SUM

4872
152 519

** TTEK= Tonn torskeekvivalenter

r essursbruken nødvendigvis vil øke vesentlig av den grunn».19
Til forskjell fra andre sektorer som utvinner fellesskapets naturressurser innenfor
olje og vannkraft mot ekstra grunnrente
beskatning, blir hele grunnrenta tilhørende
det norske fellesskapet i fisket kanalisert til
deltakende bedrifter uten ekstra beskatning.
Fordeling av fiskekvoter er i realiteten
fordeling av grunnrenteverdier som er produsert av naturen selv som kan høstes uten
andre innsatsfaktorer enn arbeid og kapital.
Grunnrentas størrelse vil være avhengig av
den alternative verdien av arbeid og kapital
som anvendes, avhengig av aktørenes kompetanse, sosiale kapital, geografiske lokalisering og muligheter. I mange lokalsamfunn
kan den alternative inntjeningen utenom
fiske være nærmere null. Da blir grunnrenta
meget høy for dem som står for høstingen.
I det videre skal vi omtale den nasjonale
grunnrenta av fiske som den gjennomsnitt-

lige verdien på arbeid og kapital i fiske
flåten som overstiger gjennomsnittlig bruk
i Norge, det vil si årsverkslønninger over
580 000 kroner og fire prosent avkastning
på totalkapitalen i bruk. For norsk fiske
som helhet kan grunnrenteverdien for 2018
beregnes til 3,1 milliarder kroner, tilsvarende en torskekvote på 153 000 tonn (hvor alle
fiskeslagene er omgjort til torskeekvivalenter (TEK) etter fiskens landingsverdi i 2018
på 20 kroner pr. kilo rundvekt).
Grunnrenteverdien vil etter dette
eksemplet tilsvare om lag 13 prosent av den
totale fangstverdien på om lag 1,2 millioner tonn torskekvivalenter. Kvantumet kan
variere fra år til år avhengig av den totale
kvote- og markedssituasjonen.
Dette er heller ikke, som nevnt, det hele

19

DFØ-rapport 2020:1. Tilfredsstiller statlige utredninger utredningsinstruksens krav? Statusmåling 2019 (februar 2020) s. 54.
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samfunnsøkonomiske bildet. Store d
 eler av
de kvotene som tildeles torsketrålerne fryses
og eksporteres uforedlet direkte som råvarer til utenlandsk fiskeindustri. D
 ette gir et
minimalt samfunnsøkonomisk verdiska
pingsbidrag i de fiskeriavhengige kystsamfunnene hvor landindustrien er lokalisert og
hvor det er få alternative inntektsmuligheter.
På den andre siden gir fangst fra kvoter
som tildeles kystfiskeflåten i all hovedsak
landinger av fersk fisk til bearbeiding i
norske mottaksanlegg. Dette øker verdi

skapingsbidraget på 20–30 prosent av
første
håndsverdien og like mange sysselsatte på land som på sjøen – avhengig av
foredlingsgrad. Dette kan lett konstateres
gjennom stikkprøver av noen foredlingsbedrifters regnskaper. 20 Samlet sett underbygger det tilgjengelige materialet at den
samfunnsøkonomiske verdiskapingen av
kvoter kan økes med en endring av kvotefordelingen til de fartøytypene som gir betydelig høyere verdiskapingsbidrag til både
nasjonen (BNP) og til de fiskeriavhengige
kystdistriktene. Det er dette som fram
heves i havressurslovens og deltakerlovens
formålsparagrafer, og ikke det bedriftsøkonomiske driftsresultatet for et stadig mindre
antall kvotemottakere som fiskerimyndighetene har som hovedfokus. Tallmaterialet
som Stortinget får seg forelagt, gir derfor et
meget skjevt bilde som grunnlag for å vurdere konsekvensene av kvotepolitikken i
forhold til formålene i fiskerilovene.
Det må også bemerkes at heller ikke
Riksrevisjonen gjennomførte samfunnsøkonomiske vurderinger, men bygde på Fiskeri
direktoratets bedriftsøkonomiske statistikk.
Alt relevant datamateriale for et samfunnsøkonomisk ressursregnskap som grunnlag
for samfunnsøkonomiske mål er allerede
tilgjengelig gjennom Fiskeridirektoratet og
20

Nofima utarbeider på oppdrag av Nærings- og fiskeridepartementet en lønnsomhetsundersøkelse av fiskeindustrien uten å koble
sammen landingsdata og økonomiske data. Samfunnsøkonomiske
lønnsomhetsvurderinger gjøres ikke.
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SSB. Et slikt tallmateriale kan danne grunnlag for utvikling av ressursbudsjetter i tråd
med det arbeidet Miljøverndepartementet
iverksatte på slutten av 1970-tallet.
Innføring av distriksrettede
kommunekvoter som et alternativ
Grunnrenta i form av superprofitt kan
staten ta inn som skatt på samme måte

som for olje eller vannkraft og tilbakeføre
til kystens folk som en pengemessig over
føring. Men i det følgende skal vi skissere en
alternativ tilbakeføring av grunnrenteverdiene i form av fiskekvoter til fiskerikommuner som har mistet kvoterettigheter de siste
20 årene – det vil si før strukturpolitikken
overfor fiskeflåten skjøt fart. Kommunene
kan deretter øremerke kvoterettigheter for
fartøy som oppfyller kommunale prioriter
inger, i henhold til kommunale vedtak. En
slik adgang til å fiske en kvote er et fritak fra
forbud og ikke en eiendomsrett som først
oppnås når fisken er fanget.
Forslaget er en presisering av grunnprinsippet i havressursloven § 2: «Dei viltlevande marine ressursane ligg til fellesskapet i Noreg». Det utdyper betydningen av
eierskapet, nemlig at kystfolket som eier av
retten til fiske i kraft av dette eierskap har
krav på sin eierlott, som tildeles in nauralia.
Dette er dermed ikke et forslag om å innføre nye skatter (grunnrente- eller ressursrenteskatt) eller avgifter (produksjonsavgift
eller arealavgift) som kommer i tillegg til
formueskatt eller eiendomsskatt. Hjemmel
for ordningen er derfor den privatrettslige
eiendomsretten og ikke noen offentligrettslig hjemmel for skattlegging.
Befolkningens rett til fiske har ikke vært
bestridt, men snarere bekreftet av Norges
øverste folkevalgte organ, blant annet i
havressursloven § 2 bygd på den tidligere
saltvannsfiskeriloven (1983).
Det er ingen tvil om at retten til å fiske
er kystfolkets eiendomsrett21. De som fisker
– høster av havet på felleskapets vegne – har

Modell for fordeling av fiskekvoter etter havressurslovens formål
TAC alle bestander
(Totalt tillatt fangst)
TAC uten grunnrente

TAC grunnrente i TEC

(87 % av TAC i 2018)

(13 % av TAC i 2018)

Direkte til gruppekvoter

Til fiskerikommuner
med befolkningsnedgang

• TAC andel til åpne grupper
• TAC andel til individuelle
kvoter



fått adgang til fisket for en begrenset periode. Kvoteretten er for kun ett år ad gangen.
Dette er i tråd med Innst. 80 S (2020–2021):
«Komiteen viser til at havressursloven
regulerer forvaltningen av fisket. Formålet med loven er 'å sikre ei berekraftig og
samfunnsøkonomisk lønsam forvaltning
av dei viltlevande marine ressursane og det
tilhøyrande genetiske materialet'».
Det er enighet om at havressurslovens
formål om bærekraftig forvaltning er
ivaretatt gjennom forvaltningen av kvotesystemet.
I Innst. O. nr. 45 (2007–2008) er de andre
delene av formålet utdypet slik: ««Formålet
med lova er også å sikre ei samfunnsøkonomisk lønsam hausting og utnytting av ressursane. Dette betyr at rammevilkåra legg
til rette for verksemd som gjev eit overskot
for samfunnet og inntektene av verksemda
overstig summen av kostnader som inkluderer bruk av ressursar som er prissette i
marknadane og andre ressursar samfunnet
verdset.
Det er naturleg at omsynet til sysselsetjing og busetjing i kystsamfunna får
verknad for forvaltninga av fiskeressursane.
Difor er formålet med lova også å medverke
til å sikre sysselsetjing og busetjing i kyst-

• TEK andel nyrekruttering av fartøyer
• TEK lengre produksjonssesong på
landanlegg
• TEK til tilleggskvote og sesongkvoter
for å utnytte kapasiteten i den
eksisterende flåten

samfunna. Korleis det skal gjerast og kva
for verkemiddel som skal nyttast, vil delvis
vere avhengig av politiske omsyn.»
Havressursloven § 2 slår fast at «dei vilt
levande marine ressursane ligg til fellesska
pet i Noreg». Tolkningen av formålet med
loven må suppleres med de grunnleggende
hensynene som framgår av § 7 andre ledd
bokstav g om at det i forvaltningen skal leg
ges vekt på at forvaltningstiltak er med og
sikrer det materielle grunnlaget for samisk
kultur» (utheving av forfatterne).
Kommunemodellen skal sikre høstingsretten til alle innbyggerne i fiskerikommunene som ikke direkte utnytter sin individuelle
rett til de godene som fiskeriallmenningen
kaster av seg. Dette er det funnet løsninger
for når det gjelder utnyttelsen av de øvrige
fellesskapseide naturressurssektorene som
vannkraft og olje/gass, men det er ikke
seriøst vurdert for fiskerisektoren. Det vil
dette forslag endre på.
Formålet er å styrke den lokale samfunns
økonomiske verdiskapingen av fisken slik at
det oppnås gode skattbare årsinntekter for
21

«(Innst.O. nr. 73 (2000–2001, saksordfører Rita Tveiten, AP.)
Innstilling frå næringskomiteen om lov om endring i lov 3. juni 1983
nr. 40 om saltvannsfiske mv. (spesielle kvoteordninger) s. 2, sp. 2).»
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alle involverte fartøyeiere, 
fiskere, for
ed
lingsbedrifter og arbeids
takere. Forslaget
viderefører det sentrale og også grunnleggende prinsippet om kystbefolkningens rett
til å høste av havet. Fisken tilhører det felles
skapet som har tillatt at kvoteberettigede
fiskere tar ut angitt fisk, og verdien tilfaller
felleskapet slik det følger av havressursloven
§ 54 om at kvoter kan trekkes tilbake ved
regelbrudd.
Den nasjonale kommunekvoten representerer eierkvantumet av ressursene, og tilsvarer verdien av den beregnede grunnrenta
fra den til enhver tids flåtestruktur som
høster villfisk. Forslaget kan derved lovfeste
og klargjøre detaljene i det ulovfestede innholdet i dagens ordning om at fisket eies av
det norske folk i fellesskap.
Kommunekvoter tilsvarende verdien av grunnrenta22 kan avsettes som en
andel av de årlige villfiskkvotene og til
bakeføres 
fiskerikommuner som har hatt
negativ befolkningsvekst de siste 20 år.
Kommune
kvoteandelen ville etter d
ette
eksemplet tilsvare om lag 13 prosent av
den totale fangstverdien eller 154 000 tonn
torskeekvivalenter av summen av alle fiskebestandenes TAC i 2018. Kvantumet kan
variere fra år til år, avhengig av den totale
kvote- og markedssituasjonen.
Dette vil synliggjøres verdien av retten
til fisken – «tilhører det norske folk i
fellesskap» – på en bedre måte enn nå. Som
eier av fisken kan befolkningen bestemme
seg for å høste denne ressursen selv. Eller
en kan holde seg til den ordningen som
har dominert fram til nå, at befolkningen
ved dens valgte representanter lar utvalgte
personer sørge for fiske på fellesskapets
vegne. Skal det være lovlig, må fisket foregå
innenfor de rammene som lovverket setter.
Ved brudd på reglene er kontrakten mellom
befolkningen og vedkommende konsesjo-

22

Grunnrenta er merverdien av en selvproduserende naturressurs
som overstiger alternativ bruksverdi av arbeid- og kapitalinnsats.
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nær brutt. Det vil si at ulovlig fanget fisk
(havressursloven § 54) tilfaller felleskapet –
her bestemt som salgslagene eller staten.
Forslaget klargjør at denne samfunnskontrakten kan endres slik at felleskapet
reserverer noe av ressursgrunnlaget for

egne formål. Dette bør lovfestes som en del
av den nasjonale norske kvoten i henhold
til avtalen om at grunnrenteverdiene av
fangstene tilkommer vedkommende kystkommuner. Dette medfører at kommunene
som kystbefolkningens representanter vil
få eierlott i form av en kvoteandel som kan
refordeles til lokale fartøyer på kortsiktige
eller langsiktige kontrakter etter beste
samfunnsøkonomisk nytte i kommunene.
Fiskefartøyene (redere og fiskere) vil derved
kunne få tildelt kvoter fra både de individuelt fordelte ordinære kvotene og fra den
kommunale eierkvoten. Forskjellen vil være
at det er knyttet spesielle betingelser til de
kommunale kvotene med hensyn til leveranser, rekruttering m.v. som fastsettes av den
enkelte kommunen.
Kommunekvotene kan innføres gradvis over for eksempel en fireårsperiode
som gir flåten og mottaksanleggene tid og
muligheter til å tilpasse seg regelendringen.
Kommuner med størst negativ befolkningsvekst kan prioriteres først.
Som en illustrasjon av tankegangen bak
forslaget kan vi vise til SDØE-systemet i
petroleumsnæringen. Ressursene som etter
petroleumsloven tilhører staten er for fiskeri
i henhold til havressursloven eid av folket
i 
fellesskap. Selv om konsesjonssystemet
tillater private å utvinne petroleum, er det
reservert en andel for staten i alle funn som
gjøres. Det samme vil vi lovfeste i fiskeri –
det vil si etablere en ordning med «Folkets
direkte økonomisk engasjement i fisket
(FDØE)» i form av kommunekvoter for
kystbefolkningen som ernærer seg av havets
ressurser.
Datakildene for beregning av nasjonal
og regional samfunnsøkonomisk verdiskaping og grunnrente av de tildelte kvotene – i

form av fiskets bidrag til bruttoproduktet –
finnes allerede i Fiskeridirektoratets register
over tildelte kvoter og fangst og i lønnsomhetsundersøkelsen for fartøygrupper fordelt
på fartøyenes størrelse og lokalisering.
Datakildene for beregning av verdiskaping av fangstens produksjonskjede nedstrøms finnes ved å kombinere landingsdata
fra fangstregisteret med mottaksbedriftenes
regnskaper registrert i Regnskapsregisteret
(Brønnøysundregistrene)/SSB.
Hvilke data som legges til grunn og
hvilke beregninger som gjøres er en helt avgjørende dokumentasjon for vurderingen av
verdiskapingsbidraget i kystdistriktene av
de tildelte kvotene til de ulike fartøygruppene.
Forslaget er et bidrag til oppfølging
av Stortingets vedtak som ber om anbefalinger om hvordan konklusjonene i Riks
revisjonens undersøkelse av kvotesystemet
i kyst- og havfisket skal følges opp på en
måte som ivaretar formålet i havressurs
loven: «Å medverke til å sikre sysselsetjing
og b
 usetjing i kystsamfunna».
Forslaget vil rette opp de største svakhetene i henhold til Riksrevisjonens hovedfunn om at endringer i kvotesystemet har
vært rettet ensidig mot økt bedriftsøkonomisk lønnsomhet i flåten.
Forslaget vil innrette kvotesystemet
mot den samfunnsøkonomiske lønnsomheten for kystsamfunnene, og rette opp
de endringene som har bidratt til redusert
fiskeriaktivitet i mange kystsamfunn.
Forslaget vil bidra til økt aktivitet i de
fiskerisamfunnene som har mistet fiskerettigheter i strid med myndighetspraksis
som har utfordret etablerte fiskeripolitiske
prinsipper, og som ikke har vært godt nok
konsekvensutredet.
Forslaget vil i praksis gjenopprette de
fiskeripolitiske prinsippene som er nedfelt i
havressursloven.
Forslaget om tildeling av kommune
kvoter vil særlig bidra til Riksrevisjonens
anbefalinger når det gjelder:

• kommunale konsekvensutredninger av
kvotesystemet
• begrensning av eierkonsentrasjonen
i fiskeflåten
• synliggjøring av kvoteverdiene
• å bedre rekrutteringen til fiskeryrket
gjennom kommunekvotene
• å opprettholde den minste kystflåtens
betydning for kystsamfunnene
• å hindre at økende andeler av kvoten
mangler tilkobling til et fartøy og lokal
industri
• å bidra med systematisk ressursregnskap om hvordan endringer i kvotesystemet påvirker landingsmønsteret og
fiskeriaktiviteten i kystsamfunnene.
Kvoteandelen som tildeles den enkelte
fiskerikommunen kan fastsettes etter den
kommuneregistrerte flåtens andel av den
nasjonale fangstverdien 20 år tilbake, fra
før strukturpolitikken begynte å virke,
beregnet som tonn torsk (torskeekvivalenter – TEK). Som fiskerikommune har vi
foreslått alle kommuner som hadde en flåte
som fisket over 100 tonn i gjennomsnitt i
2000–2002.
Statens oppgave er å fordele kommunekvotene som andeler av de totale nasjonale
kvoteverdiene (TAC) i torskeekvivalenter
på de fiskerikommunene som har synkende
folketall de siste 20 årene.
Kommunene, som kystbefolkningens
nærmeste representanter, kan deretter
tildele de nasjonalt avsatte torskeekvivalentene til fartøyer som oppfyller en inngått
samfunnskontrakt. Fiskerne som mottar
kvoter i torskeekvivalenter kan deretter innløse dem i fysiske kvoter i en kvotebank som
Fiskeridirektoratet kan opprette og forvalte
av en nasjonal kvotebank avsatt til f ormålet.
Kommunestyrenes fordelingsfullmakt
til enkeltfartøyer må reguleres av faste
nasjonale kriterier i samsvar med havressurs
lovens formålsparagraf. For å sikre åpenhet
og likebehandling, bør Fiskeridirektoratets
regionkontorer/lokale fiskerirettledere være
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Det Stortinget nå legitimerer,
er at regjeringen fortsetter en
praksis som river bort livsgrunn
laget for fiskevær etter fiskevær.
saksforbereder for k
 ommunen. Kommunene
bør gis et handlingsrom slik at hver e nkelt
får mulighet til å utvikle en kvotefordeling
fra de tildelte torskeekvivalentene som sikrer
best mulig lokal nytte både i fiske og til foredling. Flest mulig av disse prinsippene må
lovfestes, og detaljene utmeisles i forskrifter gitt av fylket eller kommunene, jamfør
havressursloven § 32 (lokale reguleringar og
utval):
«Departementet kan opprette utvalsområde der Fiskeridirektoratet, eller utval
som er oppnemnde av Fiskeridirektoratet, kan fastsetje lokale forskrifter». Disse
forskriftene kan omhandle forhold som er
opplistet i punktene a)–d), men de kan også
angå forhold «utanfor slike områder».
Dette sikrer at forskjeller i ulike deler av
landet avspeiles i forskriftene. De lokale betingelsene nedfelles i et kontraktsdokument
for eksempel etter tilrådning fra kommu
nale fiskerutvalg og fagmyndighetene i
Fiskeridirektoratets regionkontorer.
Fartøyer i alle registrerte fartøygrupper,
inklusive trålere, vil ha de samme rettig
hetene til å søke om kommunekvoter på de
tildelingsbetingelsene fastsatt av det enkelte
kommunestyret, som kan prioritere:
a) Nyrekruttering
b) Lengre produksjonssesong på
landanlegg
c) Tilleggskvoter og sesongkvoter for
å utnytte kapasiteten i den
eksisterende flåten
Dette kan gjennomføres slik: Tildeles som
ordinære tilleggskvoter, sesongkvoter, eller
til nyetableringer i både åpen gruppe og
som flerårige garanterte individuelle kvote
andeler.
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Tilførsel av kvoterettigheter til kommunene kan fastsettes som en andel av
den beregnede grunnrenteandelen av de
nasjonale kvotenes samlede TAC. Det
beregningstekniske grunnlag har ingen betydning for hvor kvotene hentes fra. Ut fra
de foreliggende beregningene i tabell 3, ser
vi at det er havfiskeflåten som høster størst
grunnrente. Av havfiskeflåten er det trålerflåten som har de minste samfunnsøkonomiske ringvirkningene i foredlingsleddet,
fordi fangsten fryses om bord og eksporteres ubearbeidet.
I henhold til 2018-tallene vil 85 prosent
av slike kommunekvoter kunne bli tilført
kvoteandeler fra trål- og ringnotsektorene:
62 000 tonn torskeekvivalenter fra den fullstrukturerte trålerflåten og 53 000 tonn fra
ringnotflåten. Dette tilsvarer 80 prosent av
de kvotene som er tildelt trålerne som alle
rede har leveringsplikt i regionene, og 21
prosent av hele ringnotsektoren i 2018.
Kvotene overføres til kommunekvoter som
torskeekvivalenter som kan omgjøres til fysiske kvotefaktorer (-andeler) for de foretrukne
fiskeartene tilpasset den lokale verdikjeden.
De fartøyene som må avgi kvote
faktorer,
kan på linje med andre søke om tildeling av
kommunekvoter ut fra de fastsatte kriteriene
i hver enkelt kommune og hvert enkelt fylke.
Konsekvensene av forslaget
Som et regneeksempel har vi anvendt den
skisserte modellen til fordeling av tilgjengelige kvoter i torskekvivalenter for 2018 på
fiskerikommuner som har synkende folketall siden 2000, basert på relative historiske
fangstandeler i 2000.
Som det framgår av tabellen, er antall fiskeri
kommuner med negativ befolkningsutvikling størst i Nord-Norge.
Disse kommunene vil derfor etter den
skisserte modellen få de største kommunekvotene til fordeling etter de skisserte fordelingskriteriene. Men det er viktig å understreke at dette er et regneeksempel. I den

 olitiske virkeligheten kan det være behov
p
for justeringer. Blant annet kan det også
være aktuelt med tilbakeføring av kvoter
til fiskeridistrikter som har mistet kvoteandeler, men som etter de siste kommune
reformene er flyttet til kommuner som samlet ikke har hatt folketallsnedgang. Dette
gjelder for 
eksempel tidligere K
valsund
kommune, som er slått sammen med
Hammerfest, fi

skeridistriktene i Tromsø
kommune, 
Sandøy, som er slått sammen
med Ålesund kommune, og Fræna, som er
slått sammen med Hustadvika kommune.
Konklusjon
Nærings- og fiskeridepartementet har styringsfunksjonen. Det har ikke kun rett, men
plikt til å styre. Fordeling av kvoter og konklusjoner skal være et resultat av politiske
vedtaksprosesser og ikke som nå markeds
styring – som vist i tabellene. Styringen
skjer i henhold til deltakerloven (1999) og
havressursloven (2008) på vegne av eieren –
det norske folk i felleskap.
Regjeringen legger til grunn Prop.137L
(2019–20) – at Stortinget kan behandle for
slag som var fremmet som melding for
Stortinget (NOU 2016: 26 Et fremtidsrettet
kvotesystem) uten å bry seg om Riksrevisjonens alvorlige og sterke kritikk, jamfør
komiteflertallets uttalelse om at de «meiner
at regjeringa har gjennomført lovprosessen på eit tilfredsstillande vis». (Innst.190L
(2020–2021) s. 6). Glemt er:
1) Mangel på konsekvensutredning i
forkant av endringsforslaget, og at de
ikke i større grad har vurdert «hvordan
endringene i kvotesystemet har påvirket
fiskeriaktiviteten i kystsamfunnene etter
at de er blitt gjennomført»
(Riksrevisjonens rapport, s. 21).
2) At «Riksrevisjonen ser det som
alvorlig at summen av endringene i
kvotesystemet har fått til dels u
 tilsiktede
negative konsekvenser for fiskeri

aktiviteten i mange kystsamfunn»
(Riksrevisjonens rapport, s. 22).
Dette framgår til fulle av utviklingen i en
rekke fiskerikommuner: Nedgangen og
konsentrasjon av fiskerisysselsettingen har
samlet sett bidratt til folketallsnedgang i
61 (51 %) av de nåværende 119 kommunene
som hadde en viss fiskerivirksomhet for 20
år siden. Størst nedgang hadde Loppa kommune i Finnmark som mistet halvparten av
sitt folketall i perioden.
Dette skal vi nå i vårt lovgivningsarbeid
– sier regjeringen – late som vi ikke har hørt
noe om. De som er i regjering skal ikke ta
hensyn til Riksrevisors kritikk. Ei heller
lytter regjeringen til de mange «høyrings
instansar [som] ønskte ... å utsetje lovarbeidet til etter at Riksrevisjonen har lagt fram
konklusjonane frå si undersøking av kvotesystemet i kyst- og havfisket» (Prop. 137 L
(2019–2020) s. 11). En konsekvensanalyse
som ville ha hjulpet oss i beslutningen hadde
med letthet vist hva som var uheldige valg.
Riksrevisjonen kritiserer at regjeringen
dropper lovpålagte samfunnsøkonomiske
analyser. Stortinget med sitt forventede vedtak godkjenner at regjeringen fortsatt kan
droppe slike analyser ved de lovendringene
som nå foreslås for Stortinget. Det Stortinget nå legitimerer, er at regjeringen fortsetter
en praksis som river bort livsgrunnlaget for
fiskevær etter fiskevær. Det skulle være unødvendig å si at dette er alvorlig, meget alvorlig.
I denne artikkelen har vi lagt fram
en 
alternativ modell for fordeling av
grunnrente
verdien av fiskekvotene i tråd
med formålene i fiskerilovgivningen som i
henhold til Riksrevisjonenen er mangelfullt
fulgt opp av fiskerimyndighetene. Modellen
gir et regneeksempel som refordeler grunnrentekvoter til fiskerikommuner som har
synkende folketall de siste 20 årene. Ved anvendelsen av modellen i praksis kan det også
være aktuelt å inkludere fiskeridistrikter
som er slått sammen med større kommuner
som samlet sett ikke viser folketallsnedgang.
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Tabell 4. Fordeling av kommunekvote på 152 159 tonn torskeekvivalenter på kommuner over hele
landet med flåte som fisket over 100 tonn/år i 2000–2002 med negativ befolkningsutvikling fram til
2017–2019 (beregnet av Torbjørn Trondsen. Data: Fiskeridirektoratet og SSB).
Kommune

Folketallsendring %

Kommunekvote

Finnmark

Sum kvoter

Økning med kommunekvote

37 377

142 428

36%

BERLEVÅG

-23,8 %

2346

7830

43 %

BÅTSFJORD

-7,8 %

7398

41 675

22 %

DEATNU-TANA

-4,9 %

396

2490

19 %

GAMVIK

-9,6 %

2053

6539

46 %

HASVIK

-15,6 %

2826

5283

115 %

LEBESBY

-12,3 %

2490

5445

84 %

LOPPA

-50,2 %

2128

10 356

26 %

MÅSØY

-19,3 %

7886

13 168

149 %

NORDKAPP

-8,1 %

5795

13 924

71 %

PORSANGER

-10,8 %

303

1204

34 %

-2,0 %

371

1161

47 %

VADSØ

-1,9 %

1382

2385

138 %

VARDØ

-26,8 %

2003

5409

59 %

NESSEBY

Troms

15 694

113 605

+16%

-1,0 %

283

627

82 %

DYRØY

-15,5 %

63

93

206 %

GAIVUOTNA-KÅFJORD

-10,4 %

330

671

97 %

GRATANGEN

-18,7 %

1121

2620

75 %

IBESTAD

-25,4 %

1406

11 964

13 %

BALSFJORD

KARLSØY

-9,4 %

5008

9574

110 %

KVÆFJORD

-10,2 %

89

292

44 %

KVÆNANGEN

-17,6 %

585

1064

122 %

LYNGEN

-11,6 %

1579

7127

28 %

SKJERVØY

-2,2 %

5166

9443

121 %

Nordland

69 529

292 156

31%

ANDØY

-15,9 %

9858

17 185

135 %

BØ i Nordland

-23,2 %

4185

9080

85 %

DØNNA

-12,6 %

1451

7820

23 %

FLAKSTAD

-18,4 %

4188

12 906

48 %

GILDESKÅL

-18,4 %

382

1360

39 %

-2,1 %

6692

21 118

46 %
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Fiskeri- og kystdepartementet. Om lov om forvaltning av
viltlevande marine ressursar (havressurslova) Ot.prp. nr. 20
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(2007–2008). Tilråding av 21. desember 2007, godkjend
i statsråd same dagen (Regjeringa Stoltenberg II).
Fiskeridirektoratet. Lønnsomhetsundersøkelsen for fiskeflåten.
Årlig.
Lov om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven).
LOV-1999-03-26-15.
Lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar
(havressurslova). LOV-2008-06-06-37.

Kommune
HAMARØY
HERØY i Nordland
LURØY
LØDINGEN
MELØY

Folketallsendring %

Kommunekvote

Sum kvoter

Økning med kommunekvote

-10,1 %

142

357

66 %

-4,3 %

1692

2871

143 %

-9,5 %

2887

8599

51 %

-14,5 %

5062

12 785

65 %

-6,9 %

5068

17 894

40 %

-23,8 %

4097

19 272

27 %

NARVIK

-2,4 %

265

516

106 %

RØDØY

-22,8 %

1256

2708

87 %

RØST

-26,1 %

2046

5046

70 %

STEIGEN

-15,0 %

882

1743

103 %

-4,0 %

100

137

276 %

-18,4 %

361

942

62 %

MOSKENES

SØMNA
SØRFOLD
TJELDSUND

-7,1 %

662

723

1093 %

TRÆNA

-2,1 %

1777

3192

126 %

VEGA

-14,4 %

669

1111

152 %

VEVELSTAD

-12,7 %

283

398

246 %

VÆRØY

-4,5 %

3059

10 002

44 %

ØKSNES

-4,2 %

11 917

45 261

36 %

3557

47 482

9%

FLATANGER

Trøndelag
-13,2 %

558

1129

98 %

OSEN

-21,8 %

2409

8783

38 %

-6,1 %

889

2981

43 %

14 875

240 094

7%

ÅFJORD
Møre og Romsdal
AURE

-5,8 %

694

1486

88 %

GJEMNES

-1,2 %

100

213

89 %

SANDE i MR

-15,8 %

4422

5477

419 %

SMØLA

-10,9 %

4814

12 354

64 %

-1,7 %

2223

4599

94 %

SULA
VANYLVEN

-15,3 %

2282

2560

822 %

11 188

217 349

5%

-10,0 %

3875

14 315

37 %

BREMANGER

-9,6 %

3878

11 305

52 %

GULEN

-5,6 %

401

1730

30 %

SOLUND

-16,4 %

2797

8048

53 %

FEDJE

-20,2 %

116

121

100 %

Vestland
ASKVOLL

Nærings- og fiskeridepartementet. Meld. St. 32 (2018–2019).
Et kvotesystem for økt verdiskaping En fremtidsrettet fiskerinæring.
Tilråding fra 21. juni 2019, godkjent i statsråd samme dag.
Riksrevisjonen. Riksrevisjonens undersøkelse av kvotesystemet
i kyst- og havfisket. Dokument 3:6 (2019–2020).
ISBN 978-82-8229-480-5.
Stortinget. Næringskomiteen. Innstilling frå næringskomiteen
om lov om endring i lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske
mv. (spesielle kvoteordninger). Innst. O. nr. 73 (2000–2001)
05.04.2001.

Stortinget. Næringskomiteen. Om lov om retten til å delta i
fiske og fangst (deltakerloven).
Stortinget. Kontroll- og konstitusjonskomiteen. Innstilling
fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens
undersøkelse av kvotesystemet i kyst- og havfisket. Innst. 80 S
(2020–2021).
Nofima. Driftsundersøkelsen i fiskeindustrien. Årlig.
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Den næringsaktive distriktskommunen har ei lang historie bak seg.
Heilt frå dei norske kommunestyra blei etablert midt på 1800-talet,
har dei folkevalde interessert seg for meir enn dei grunnleggande
offentlege oppgåvene – skulestell, fattigstell og vegbygging. Tiltak
retta mot kommunesamfunnet si utvikling har til alle tider vore ein
sideaktivitet, nokon gonger mindre sterkt betont, men aldri heilt
fråverande i kommunestyra.
Mens behova for tenester, velferd og trivnad har vore løyste gjennom utbygging av velferdsstat og velferdskommune, har situasjonen
vore heilt annleis når det gjeld lokal næringsutvikling. Her er det ingen
standardmodell (som for eksempel i grunnskulen): Kommunale tiltak
for å bøte på næringsmessige problem eller å opne nye jobbmoglegheiter har til alle tider vore svært så forskjellige. Kommunane har vore
karakteriserte som «stifinnarar», med utgangspunkt i lokale næringsmessige føresetnader, og med ei tydeleg evne til nytenking og om
stilling (Baldersheim 1987).
I boka Innovative kommuner, viser Ringholm, Aarsæther og Teigen
(2013) at denne utfordringa har kommunane tatt, og langt på veg
meistra på ein svært så god måte. Norske kommunar har vore innovatørar – «frå alders tid» – gjennom sine allsidige næringspolitiske innsatsar. I denne artikkelen tar vi for oss den kommunale næringsinnsatsen, slik den viser seg i distriktskommunane i 2020. Artikkelen bygger
i hovudsak på ei kartlegging utført av forskingskonsernet NORCE, der
målet har vore å oppdatere forskinga på dette området (Aarsæther,
Bye og Myhr 2020).
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Distriktsproblem og offentlege
mottiltak
Korleis møter distriktskommunane lokale
næringsutfordringar i dagens situasjon?
Som alle veit, har ikkje distriktskommunane
lukkast med å halde oppe sin relative del av
befolkninga. Storbyane, og særleg Oslo-
regionen, opplever sterk vekst, mens det
beste ein distriktskommune i dag kan håpe
på, er å stabilisere folketalet. Tendensen til
sentralisering av befolkninga har vore sterk
gjennom heile etterkrigstida, og for mange
distriktskommunar har vedvarande tap
av befolkning ført til at ein nærmar seg ei
kritisk grense for å halde oppe vitale samfunnsfunksjonar. Men utviklinga akselererer ikkje. Etter avfolkinga av øykommunen
Grip kommune (innlemma i Kristiansund i
1964) er det ingen distriktskommunar som
har «kasta korta». Ein del distriktskommunar har pr. 1.1.2020 blitt slått saman
med større kommunar gjennom kommune
reforma. Her vil nok utviklinga bli prega
av at befolkninga har mista råderett over
budsjettmidlar og eit talerøyr for å ta opp
lokale saker av stor betydning for folk. Om
det vil føre til ein akselerert befolkningsnedgang, står att å sjå. Geografen Kristian
Aasbrenn, kjent for lanseringa av omgrepet
«uttynningssamfunnet» (1989), skriv:
«Vi har tillagt offentlige intervensjoner,
og dermed politiske beslutninger, stor
vekt som forklaring på hvorfor den
demografiske uttynningen i perioden
vi har bak oss ikke har fått mer dramatiske konsekvenser for levekårene…»
(Aasbrenn 2016:174).
Kommunal innsats for næringsutvikling er
nettopp offentlege intervensjonar basert på
politiske vedtak. Som nemnd er ikkje dette
noko nytt eller ukjend i norske distriktskommunar. Men mange vil nok spørje om
vi ikkje her blandar saman kommunepolitikk og statleg distriktspolitikk? Spørsmålet
er godt, for med danninga av Distrikts78

utbyggingsfondet i 1961 stilte staten opp
med midlar til bedrifter og gründarar som
ville satse på næringsutvikling i distrikta.
Var det då nødvendig – eller tilrådeleg – at
kommunane vidareførte sitt engasjement
på dette området? Vel, her støytte særleg
dei små distriktskommunane på eit problem. Distriktsutbyggingsfondet utvikla frå
starten av ein strategi for utvikling av regionale vekstsentra og industrivekstanlegg
med slike dimensjonar at dei fleste småkommunane ville vere fullstendig uaktuelle som
mottakarar (Teigen 2019).
Mens Distriktsutbyggingsfondet 
tenkte
region, tenkte kommunane lokalsamfunn.
Dei av kommunane som ikkje hadde utsikter til å bli vekstsenter, fann ut at dei
måtte handle sjølve. Kommunal næringspolitikk blei på sett og vis ein form for
mot-politikk, og frå statleg hald blei den
eigentleg ikkje anerkjent før mot slutten av
1970-talet (Larsen & Aarsæther 1985). Den
nye runden med næringsinnsats begynte for
mange småkommunar på 1970-talet med

at kommunane tilsette tiltakskonsulentar
og næringsrettleiarar. Utover på 1980-talet
blei det vanleg å ha ordførarar på heiltids
basis, og dermed kunne kommunane s tyrke
den politiske innsatsen i samfunns- og
næringsutvikling. Kommunane jobba både
med å trekke til seg mellomstore bedrifter
gjennom opparbeiding av næringsareal og
industriutleigebygg, og for å støtte lokale
gründarar gjennom små tildelingar frå
kommunale næringsfond. Etter kvart kom
staten på banen, med blant anna lønstilskott til næringskonsulentar og med årlege
påfyll av kommunale næringsfond.
Det spørsmålet vi tar opp i denne artikkelen, er korleis denne innsatsen ser ut i
dagens (små)kommunenorge. Kunnskapsgrunnlaget som beskriv den kommunale
næringsutviklingsrolla har vore modent for
oppdatering. I løpet av dei siste ti åra har
det skjedd endringar i måten kommunane
organiserer arbeidet på, endringar i verkemiddelsystemet og ikkje minst endringar

som følgje av ei næringsmessig, demografisk og kompetansemessig strukturutvikling
i samfunnet.
Metode
Vi bygger framstillinga på ei undersøking
bestilt av Kommunal- og moderniserings
departementet og Distriktsenteret (Aar
sæther, Bye & Myhr 2020). Oppdraget var
å levere eit oppdatert, nasjonalt kunnskaps
oversyn over næringsutviklingsrolla i distriktskommunane på sentralitetsnivå 5 og
6, altså kommunar med dei sterkaste (nivå
6) og nest sterkaste (nivå 5) kjenneteikn på å
vere lokalisert i den geografiske periferien.
Undersøkinga blei gjennomført om lag ein
månad etter at kommunereforma blei iverksett (1.1.2020). Før reforma var det i alt
227 distriktskommunar på sentralitetsnivå 5 e ller 6. Vi valde å rette undersøkinga
mot distriktskommunar som ikkje hadde
vore berørt av kommunereforma, og stod
då att med 175 kommunar. Det k
unne
sjølvsagt vere av stor interesse å kartlegge
nærings
arbeidet også i dei samanslåtte
kommunane, men då først etter nokre år.
175 kommunar vurderer vi som eit tilstrekkeleg antal til å få fram variasjon. Under
søkinga blei gjennomført med hovudvekt
på eit spørjeskjema retta til næringsansvarleg/kommunen sin administrative leiar.
Spørjeskjemaet blei gjort så kort som mogleg for å sikre ein god svarinngang. Ei survey-basert undersøking vil sjølvsagt ikkje
kunne levere djuptgåande analyser, men
kunne gi viktig kunnskap om status og variasjon, og setter oss på sporet av trendar
og utviklingstrekk på feltet. Spørsmåla blei
utforma med 
lukka svarkategoriar, men
enkelte av spørsmåla blei utforma slik at
kommunane blei oppmoda til å spesifisere
og gi eksempel. D
 ette har respondentane
i høg grad nytta seg av, og det inneber at
vi også kan bygge på eit (rett nok beskjedent) kvalitativt tilleggsmateriale. Fleire av
spørsmåla i undersøkinga blei utforma slik

at dei skulle gi eit godt grunnlag for samanlikning med tidlegare landsomfattande
kartleggingar. Ved lukking av svarinngangen hadde 66 prosent av dei 175 kommu
nane sendt inn utfylt skjema. Ein svarprosent på 66 må seiast å vere tilfredsstillande.
Den er på nivå med ei større, tilsvarande
undersøking i Sverige, der svarprosenten
var 62 (Hermelin & Trygg 2018:23). Ved
den siste norske u
 ndersøkinga, utført av
Fafo, var svar
prosenten også 62 (Moen
2011:29).
Denne undersøkinga var eit forsøk på å
oppdatere kunnskapen om norske distrikts
kommunar sin næringspolitiske innsats,
noko det var behov for ettersom det hadde gått om lag ti år sidan førre nasjonale
kartlegging av dette feltet, utført av Fafo
(Moen 2011). I studien frå 2020 tok vi sikte
på å skaffe oss eit nasjonalt oversyn. Spørsmåla vi ville ha svar på var:
• Korleis organiserer distriktskommunane
næringsinnsatsen?
• Kven samarbeider kommunane med
i næringsarbeidet?
• Kva slags hjelparar og støtteapparat
nyttar kommunane?
• Kva går innsatsen ut på?
• Har innsatsen hatt ein ønska effekt?
Organisering
Eit vesentleg mål med undersøkinga har
vore å innhente oppdatert kunnskap om
den samla ressursinnsatsen frå k
 ommunane
si side. Her har vi, i motsetning til fleire
tid
legare undersøkingar, inkludert den
administrative og den politiske leiinga
si involvering i det kommunale nærings
engasjementet. Erfaringar frå case-baserte
så vel som frå survey-studier (Angell m.fl.
2015, Ringholm m.fl. 2009) tilseier at eit
einsidig fokus på næringskonsulentar og
ressursar direkte tildelt til næringsarbeidet
ikkje gir eit dekkande totalbilde. Rådmenn/
kommunedirektørar og ordførarar kan ha
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ein til dels betydeleg tidsbruk på næringsretta arbeid (Willumsen 2014, Willumsen
m.fl. 2014): Case-studier (Angell m.fl. 2015,
Nygaard 2020) viser at det også kan vere
«entreprenørske» enkeltpersonar i administrasjonen og blant folkevalde som yter
ein betydeleg innsats på feltet, utan at det
fangast opp gjennom kartlegging av stillingsressursar som er formelt avsett til formålet. I tillegg kjem tilsette i teknisk etat,
landbrukskontor, prosjektstillingar osv.
som delvis arbeider med næringsutvikling,
sjølv om dei i hovudsak utfører etaten sitt
forvaltnings-/driftsarbeid. Det er sjølvsagt
ei stor utfordring å få sikker kunnskap om
omfanget av dette gjennom ei survey-undersøking, men vi utforma spørjeskjemaet på
ein slik måte at kommunane som oppgav at
«andre» var involverte blei oppmoda til å
konkretisere kva andre stillingar som bidrar
i arbeidet med næringsutvikling. Svara vi
fekk inn, viste eit til dels betydeleg omfang,
og ei stor breidde av tilsette (og folkevalde)
som deltar i kommunalt næringsarbeid.
I undersøkinga vår fann vi at 78 prosent
av distriktskommunar har tilsett næringsrådgivar/sjef (48 prosent i heil stilling og 30
prosent som del av stilling). I Fafo-studien
frå 2011 oppgir 55 prosent av kommunane at dei hadde avsett personalressursar til
næringsutvikling (Moen 2011:54). Fafo-
studien retta seg mot alle norske kommunar, altså langt fleire kommunar enn dei
mest perifere (som vi har spurt), og større
kommunar er her overrepresenterte blant
dei som svara (ibid.: 29). Det er derfor god
grunn til å anta at det har skjedd ei opp-
prioritering av næringsretta arbeid i perioden frå 2011 til 2020. Næringsretta arbeid
er inga lovpålagd oppgåve, men studien vår
viser at periferikommunane tar nærings
retta arbeid på alvor.
Når det gjeld deltaking frå politisk og
administrativ leiing i næringsretta arbeid,
deltar ordførarar i langt sterkare grad enn
rådmenn/kommunedirektørar. Det er berre 18 prosent av kommunedirektørane som
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nyttar meir enn 20 prosent av arbeidstida
på næringsretta arbeid, mens 56 prosent av
ordførarane nyttar 20 prosent eller meir av
tida til slikt arbeid. Men sjølv om kommune
direktørane sin tidsinnsats er beskjeden, så
er det ingen kommune som oppgir 0 prosent,
det vil seie at alle administrative toppleiarar
er iallfall litt involverte i dette arbeidet. Bildet av kommunedirektøren som ein reindyrka byråkrat, berre fokusert på økonomistyring og etatane sitt arbeid, gjeld altså ikkje,
iallfall ikkje i distriktskommunane.
I undersøkinga finn vi ei rekkje «andre»
tilsette som er meir eller mindre involverte
i næringsretta arbeid. Ikkje overraskande
gjeld dette personale på landbrukskontor,
men fleire kommunar oppgir at personale i
teknisk etat og i planarbeidet deltar.
Eigne og eksterne ressursar
Dei siste tiåra er det blitt meir og meir vanleg at kommunar kjøper tenester frå eksterne tilbydarar, både offentlege og private. Så
også i det næringsretta arbeidet. Heile 60
prosent av distriktskommunane nyttar ekstern kompetanse i det næringsretta arbeidet, men det er i liten grad tale om innkjøp
frå private: 52 prosent av kommunane som
nyttar ekstern bistand oppgir næringshage/
interkommunalt selskap, mens 24 prosent
nemner private konsulentfirma. Når vi
spør kommunane om kvifor dei hentar inn
eksterne ressursar, er svaret gjennomgåande
«betre/meir kompetanse» (60 prosent), mens
beskjedne 21 prosent oppgir «meir kostnadseffektivt» som motivet. Vi finn ikkje
nokon tendens til større vektlegging av innkjøpt kompetanse når vi spør om utviklinga
over lengre tid på dette området. Størst
andel kommunar er det som har eit stabilt blandingsforhold mellom eigen regi og
ekstern bistand (45 prosent). Men berre 18
prosent har sett ut meir næringsretta a rbeid
til eksterne dei siste åra, mot 37 prosent som
oppgir at meir av næringsarbeidet går føre
seg i kommunens eigen organisasjon. Dette

siste kan vi tolke i retning av at fleire tilsette
på næringssida dei siste åra kan ha ført til at
fleire næringsretta oppgåver kan løysast ved
hjelp av eigne ressursar.
Men legg merke til at det er eit klart
fleirtal av kommunane som har tilsett
næringsrådgivar, samstundes som det

også er eit klart fleirtal av kommunane
som etterspør ekstern kompetanse i dette
arbeidet. Vi undersøkte dette for å fi
 nne
ut om det var eit tydeleg skilje mellom
næringsaktive og næringspassive kommunar i distrikta: Var det slik at nokre kommunar satsa på både eigne og på eksterne
krefter, mens andre kommunar som verken
hadde tilsette eller henta inn ekstern kompetanse? Eller kompenserte dei som ikkje
hadde eigne ressursar med i større grad å
hente inn ekstern kompetanse? Ved å krysse
svara på «eigen regi» og «eksterne bidrag»
fann vi støtte for hypotesen om bruk av
eksterne som kompensasjon for manglande
eller liten kapasitet i eigen regi. Og faktisk
var det ikkje meir enn seks kommunar i
undersøkinga som verken hadde eige personale dedikert til, eller som nytta ekstern
bistand, i næringsretta arbeid. Kanskje er
dette kommunar som er passive i næringsarbeidet. Men det kan også vere kommunar
der ordførar og rådmann, kanskje i t ospann,
utfører desse oppgåvene. Uansett er det om
lag 95 prosent av distriktskommunane som
set av ressursar til næringsretta arbeid – i
større eller meir avgrensa omfang.
Samarbeid
Frå det vi ser når det gjeld ressursinnsats
og organisering, er det tydeleg at nærings
feltet er ein markant samarbeidsarena i
kommunane. Næringssjef/rådgivar har kanskje hovudrolla, men ordførar og til dels
kommunedirektør er med, saman med tilsette på planlegging, på teknisk og på landbrukskontor. Og i fleirtalet av kommunane
nyttar ein seg av kompetansen som ligg i
dei nære omgivnadane, som næringshagar,

interkommunalt samarbeid, og tenester
frå lokale konsulentar. Men samarbeidet
mellom kommunalt tilsette kan vanskeleg
gi resultat, om ikkje det lokale næringslivet
også er involvert.
I undersøkinga stilte vi spørsmål om kor
viktig samarbeidet var med i alt ti instansar
som vi hadde lista opp. Tre av desse oppnådde høg skåre (over 50 prosent som oppgir «svært viktig»): Eigen fylkeskommune,
Innovasjon Norge og lokal næringsforeining. Fylkeskommunen er i undersøkinga
vår vurdert som den klart viktigaste samarbeidspartnaren. Heile 95 prosent av kommunane oppgir at samarbeidet med den
er enten middels (32 prosent) eller svært
(63 prosent) viktig. Dette er ikkje uventa,
for fylkeskommunen fordeler midlar til
næringsutvikling og til infrastruktur for

regional utvikling. Dei bedriftsretta verkemidla er det likevel Innovasjon Norge som
står for, og d
 enne institusjonen blir sett på
som ein svært viktig samarbeidspartnar av
58 prosent av kommunane. Om lag like viktig (55 prosent) er samarbeidet med lokal
næringsforeining. Ved sidan av desse «topp
tre» finn vi høg skåre på samarbeidet med
andre kommunar, med utdanningsinstitusjonar, og med «ressurspersonar utanfor
kommunen». Denne siste kategorien er det
verd å merke seg: Her dreier det seg om uformelle kontaktar med enkeltpersonar, og då
er det nærliggande å tenke på den ressursen
som ligg i dei mange som har flytta ut av
distriktskommunen for å utdanne seg eller å
få seg arbeid. Mange «vellykka» utflyttarar
held oppe relasjonen til kommunen, og kan
bidra med råd, kompetanse – og ikkje sjeldan med investeringar. At så mange som 43
prosent av kommunane vurderer samarbeid
med eksterne ressurspersonar som svært
viktig, understrekar at det næringsretta
arbeidet er sterkt prega av «nettverking» –
ikkje berre av formelle kontaktar.
Samarbeid med næringslivet i lokale
utviklingsnettverk er sjølvsagt det heilt vitale elementet i det kommunale engasjementet
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Tabell 1. Korleis skjer kontakten mellom kommunen og næringslivet? Prosent.
11

I møte med næringsforeining

44
30

Enkeltbedrifter tar kontakt med kommunen
Kommunen tar kontakt med enkeltbedrifter

6
0%

Sjeldan

Av og til

Ofte

10

69
44
25 %

50
50 %

75 %

100 %

Aldri

for næringsutvikling (Bukve 2000, Vareide
m.fl. 2019). Vi spurte kommunane på kva
måte denne kontakten skjer, og svara kjem
fram i tabell 1.
Det er etablert næringsforeining i om lag
85 prosent av distriktskommunane, og dette
gir sjølvsagt eit godt grunnlag for næringslivskontakt, til dømes i spørsmål som gjeld
infrastruktur. Berre 10 prosent av distriktskommunane oppgir at dei aldri har kontakt
med ein næringsforeining, noko som tyder
på at der slik foreining finst, så er kontakt
med kommunen etablert. Men møter mellom næringsforeining og kommune skjer
i varierande grad. Det er berre ein av tre
kommunar som har «ofte» kontakt med
foreininga, den største gruppa er dei som
svarer «av og til». Når det gjeld kommunen
sin kontakt med enkeltbedrifter, ser vi eit
interessant mønster i tabellen. Den dominerande kontaktforma er når enkeltbedrifter
tar kontakt med kommunen. 69 prosent av
kommunane oppgir at det skjer ofte. Kanskje meir overraskande er det at kommunane sjølve er aktive i å ta kontakt. Heile 50
prosent av distriktskommunane oppgir at
dei ofte tar kontakt med enkeltbedrifter –
dei gir uttrykk for å ha ei proaktiv haldning
overfor lokalt næringsliv.
Her skal vi likevel huske på at vi i denne
undersøkinga berre har data frå kommunesida av relasjonen kommune-næringsliv.
Det kan godt vere slik at representantar
for næringslivet og enkeltbedrifter har ei
heilt anna oppfatning av korleis samarbeidet artar seg. Fafo-undersøkinga frå 2011
inkluderer synspunkt frå både kommunale
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leiarar og næringslivet (bedriftsleiarar), og
her blir det mellom anna konkludert med at
«kommunene og bedriftene har helt ulik forståelse av kommunens næringsutviklings
arbeid» (Moen 2011:11). Frå bedriftene si
side blir det framheva at kommunane ikkje
er spesielt gode til å formidle informasjon
om støtteordningar, og heller ikkje gode til å
skape nettverk mellom bedrifter. Men dette
gjeld for landet som heilskap; bedriftsleiarar i mindre kommunar er gjennomgåande
meir nøgde med kommunen som næringsutviklar enn bedriftsleiarar i større og meir
sentralt beliggande kommunar (ibid.:7). Om
bedriftsleiarar kan vere kritiske til måten
kommunane driv næringsretta arbeid på,
er dei likevel tilnærma samstemte når det
gjeld spørsmålet om kommunen bør drive
næringsretta arbeid. På landsbasis er h
 eile
93 prosent av bedriftsleiarane meiner at
kommunal innsats for næringsutvikling er
svært eller ganske viktig (ibid.:7).
Vi spurte kommunane om kva kontakten og samarbeidet med lokalt næringsliv
dreier seg om, og lista opp fem ulike tema
for samarbeid – frå kortsiktig krisehand
tering til strategisk næringsplanlegging. Ut
over dei fem tema vi har lista, har vi bedt
kommunane spesifisere eventuelle andre

(typar) samarbeidstiltak. Resultata kjem
fram i tabell 2.
Overraskande nok er det ikkje «krisehandtering» som skårar høgast her, berre
17 prosent av kommunane oppgir krisehandtering som svært viktig i kontakten
med næringslivet. Dette funnet harmonerer for så vidt godt med statusomtalen av

Tabell 2. Viktige oppgåver i samarbeidet mellom kommune og næringsliv. Prosent.
22
23

3
Innspel til kommuneplan/reguleringsplan 3
Innspel til strategisk næringsplan

74

Middels viktig

55

28
54

23
25 %

Svært viktig

2

70

0%

Lite viktig

14

42

Prosjektutvikling/søknadsarbeid 2
Infrastruktur for næringslivsutvikling
Krisehandtering

61

17

50 %

6

75 %

100 %

Ikkje relevant

 istriktsnæringslivet i NOU 2020:12, som
d
slår fast at «…verdiskapingen i distrikts
næringslivet har vokst sterkt de siste årene,
og produktiviteten i næringslivet er nå høyest i de minst sentrale kommunene» (s. 2).
Langt høgare prosentdelar av kommunane oppgir at samarbeidet dreier seg om
planspørsmål – både meir langsiktig strategisk næringsplanlegging og her og no-
prega spørsmål omkring reguleringsplanar.
Høg skåre oppnår også samarbeid omkring
infrastruktur for næringsutvikling. Kom
munane synest også her å legge stor vekt på
det langsiktige og strategiske arbeidet for
næringsutvikling, men også samarbeid om
søknader og prosjektutvikling oppnår ein
høg skåre (55 prosent oppgir «svært vik-

tig» her). I kategorien «andre samarbeidstiltak» finn vi eksempel som samarbeid
om rekruttering av arbeidskraft, om felles
marknadsføring og om kompetansehevande
tiltak. Alt i alt avteiknar det seg eit bilde av
eit allsidig og fleksibelt samarbeid mellom
distriktskommunar og lokalt næringsliv,
der både langsiktige og dag til dag-tema er
oppe. Men igjen vil vi understreke at dette
er data innhenta frå kommunesida i relasjonen kommune-næringsliv.
Innsatsen
Å drive næringsutvikling er frå kommunen
si side ei mangslungen verksemd. Mens ein
tidlegare hadde eit sterkt fokus på å skape
eller trekke til seg industriarbeidsplassar,

Tabell 3. Kor viktig er følgande oppgåver i den næringsretta innsatsen i kommunen din? Prosent.
Tiltak for å tiltrekke innbyggere/øke attraktivietet
Sikre areal til næringslivsformål i arealplan
Byggesaksbehandling for næringslivet
Bruk av næringsfond/rettleiing for gründere
Sikre gode veg-/havne- og transportløysingar
Tiltak for kompetanseutvikling/rekruttering
Bygge ut breiband
Bidra til innovasjon i eksisterande bedrifter
Tilpasse kommunale tjenester til næringsbehov
Kontaktarbeid for å tiltrekke seg bedrifter utanfrå
Boligbygging tilpassa næringsbehov
Tilrettelegge kommunale anbud/innkjøp
Hjelpe bedrifter i krise

Ikkje viktig

Lite viktig

Middels viktig

26

5
5

68
38

6

55

41

11
15
6
13
13
18
6
19
8
5
7

48
40
36
38

45
45
43

26

51
45
41

19
25
23
18
Viktig

32
34
40
42
45

28
Svært viktig

32

29
24
21
17

Ikkje relevant
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har bildet endra seg. Industribygging er slett
ikkje borte, men tenesteytande næringar,
småskala-bedrifter og eit langt vidare omgrep om tilrettelegging har utvida oppgåveomfanget radikalt. Vi har prøvd å fange inn
dette panoramaet gjennom å be om respons
på viktigheita av 13 innsatsområde som vi
vurderte som relevante. Innsatsområda er
forsøkt framstilt slik at samanlikning med
ei tidlegare undersøking skal vere mogleg
(Teigen og Lien 2013). Ut over dei opplista
tema bad vi kommunane supplere lista med
andre typar innsatsar, der det kunne vere
aktuelt. Resultata går fram av tabell 3.
Det første vi kan konstatere, er at samtlege opplista tema er relevante for kommunane. Til venstre i tabellen ser vi at så godt
som ingen av tiltaksområda er vurdert som
«ikkje viktig». Så til dei oppgåvene som blir
tillagd størst viktigheit i distriktskommunane. Det er tre oppgåver der meir enn 50
prosent av kommunane har svart «svært
viktig». Det er:
• Attraktivitetstiltak:
• Arealplanlegging:
• Breiband:		

68 %
55 %
51 %

Det interessante her er at alle dei tre
«vinnar»-oppgåvene ligg eit stykke utan
for det klassiske feltet for kommunalt
næringsarbeid, nemleg bedriftsretta tiltak.
For k
ategoriane «trekke til seg bedrifter
utanfrå», og «tiltak for innovasjon i eksi
sterande bedrifter» er skårane klårt lågare
(hhv. 29 og 32 prosent på «svært viktig»).
Attraktivitet er vinnaren her, og i praksis
dreier dette seg om å sette stadutvikling i brei
forstand først. Her ser vi spor av det vi kan
kalle eit Richard Florida-perspektiv, nemleg
oppfatninga av at stadkvalitetar kjem først,
og at jobbar vil følgje om staden opplevast
som attraktiv, ein plass der e nkeltpersonar,
men ikkje minst, familiar, ser for seg å
kunne trivast og utfalde seg (Florida 2002).
Når attraktivitet ikkje berre er på topp,
men også klart føre arealplanlegging og
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breibandsatsingar, kan det tyde på at m
 ange
distriktskommunar opplever at dei langt
på veg har eit tilfredsstillande jobbtilbod,
men manglar folk (arbeidskraft, familiar)
som vil slå seg til i kommunen, av grunnar
som har med stadkvalitetar å gjere. Så kan
ein undre seg over kva som kan mangle av
stadkvalitetar, og som kommunen vil kunne
rette sin innsats mot for å løyse problemet
med å få tak i nok folk. Reint objektivt er
det ikkje lett å finne tydelege stadmanglar
i dagens distriktskommunar: Få vil hevde
at det offentlege tenestetilbodet er dårleg.
Faktisk viser dei årlege undersøkingane frå
Direktoratet for forvaltning og ikt at dei
viktigaste offentlege tenestene blir vurderte
som betre av befolkninga i småkommunar
enn i større kommunar (Difi 2019). Bustadkvalitet (romsleg einebustad med stor tomt)
og ikkje minst bustadprisar favoriserer også
dei som bur på mindre stader. For prisen på
ein hybel på 15 m 2 sentralt i Oslo får du ein
brukbar einebustad på 150 m 2 i nesten alle
distriktskommunar. Tilgang til naturopplevingar er oftast «rett utfor døra», og du
slepp å gå i kø i lysløypa. Det manglar heller
ikkje på organiserte fritidstilbod innanfor
sport og kulturliv. Når ein i tillegg veit at
nabokontakten er betre, og kriminaliteten
ofte er forsvinnande liten på bygda, kan ein
undre seg over kva som ligg i dette med å
prioritere attraktivitetstiltak.
Det er klart at det å ha eit vibrerande
storbymiljø og å kunne tilby enkel tilgang
på spesialiserte tenester er noko som manglar i alle småkommunar. Men slike problem
kan ein jo ikkje gjere noko med; uansett
vil distriktskommunane måtte leve med
visse småskala-ulemper. Så, med ei rekkje
småskala-fordelar, skulle vel distriktskommunane objektivt sett vere på vinnarsida?
Om vi skulle driste oss på ei forklaring av
den sterke prioriteringa av attraktivitetstiltak, kunne vi peike på ei lokal maktes
løyse som oppstår når ein observerer den
tiltrekkingskrafta som større utdanningsbyar, og særleg Oslo, har på ungdom som

skal ta u
 tdannings- og yrkesval. Det er ein
gjennomgåande trend at det store fleirtalet
av norske ungdomar i dag søker høgre utdanning, og at mange av jobbane lokalt må
fyllast av tilreisande utanlandsk arbeidskraft.
Og kanskje ligg det eit problem i at befolkninga i mange distriktskommunar
blir stadig eldre (NOU 2020:15), med eit
pensjonistinnslag som er langt sterkare

enn i storbyen, og at det derfor blir mindre
attraktivt for unge familiar å flytte til eller
trivast på småstaden. Og det er også eit problem det er vanskeleg å gjere noko med – for
auka stadattraktivitet vil jo pr. i dag først og
fremst auke trivnaden blant dei eldre. Yngre
folk vil ikkje sjå for seg å samlast på ein
aldri så trendy kafé i kommunesenteret, viss
90 prosent av dei som sit der er over 70 år.
Men ut frå tabellen kan vi sjå at breiband er blant dei høgst vurderte tiltaka for
lokal næringsutvikling. Satsinga her kan
virke svært rasjonell, for med god digital
tilgang kan ein stadig større del av jobbane
som krev høg og spesialisert kompetanse
utførast nærast kor som helst. For m
 ange
av dei unge som i dag tar høgre utdanning vil dette kunne vere avgjerande. Å bu
i ein mindre kommune treng ikkje bety at
arbeidsmarknaden er avgrensa til primærnæringar og industriarbeid. Heimekontoret
eller arbeids-«plass» i ein lokal næringshage
kan vere ein framtidsretta løysing, både
individuelt, for distriktskommunane og for
den regionale balansen i heile landet. I tillegg opnar god breibandutbygging for effektivisering av administrasjon og tenesteyting,
samt nye moglegheiter i kulturtilbodet.
Ut over oppgåver knytt til attraktivitet
og breiband er det jamt god oppslutning
om alle dei øvrige (11) innsatsområda. At
arealplanlegging for næringslivet sine behov blir sterkast framheva av denne typen
tiltak, vitnar om at distriktskommunane er medvitne om at mange av deira fortrinn ligg i utnytting av naturresursar, og
at denne typen verksemd må balanserast

mot så vel verneomsyn, klimaomsyn og
arealbehovet til tyngre infrastruktur og
fritidsbustader. Altså er det avgjerande
å ha ei arealplanlegging som skapar ein
berekraftig samanheng i utbygginga, og
som gjer at nye næringstiltak finn vegen til
tilrettelagde område.
For øvrig framstår distriktskommunane
som «godt balanserte» i dei prioriteringane
dei gir uttrykk for i undersøkinga vår. Vi
merkar oss at det er god balanse mellom
fokus på eksisterande næringsliv og akkvisisjonsarbeid mot investeringar utanfrå. Betydninga av det kommunale næringsfondet
blir også framheva, og dette er eit tiltak som
i hovudsak er retta mot dei heilt små bedriftene, og mot oppstartarar i næringslivet.
Sjølvsagt er kommunane interesserte i større
etableringar og å sikre hjørnesteinsbedrifter, men dei er fullt klår over betydninga av
«underskogen» i distriktsnæringslivet.
Arbeidsmåtar i næringsutvikling
Konkret, kva slags «verktøy» nyttar kommunane i sitt strev for å auke attraktviteten
og utvikle næringslivet lokalt? Vi har også
spurt distriktskommunane om «verkemiddel og arbeidsmetodar» i kommunen sitt
næringspolitiske arbeid. Også her hadde vi
lista opp ei rekkje, antatt relevante, arbeidsmåtar kommunane kunne tenkast å bruke.
Arbeidsmetodar der nærare 50 prosent av
kommunane oppgav «stor betydning» var:
• Tildeling av midlar frå kommunalt
næringsfond: 49 %
• Ordførar som påverkar opp mot sentralt
nivå: 48 %
• Bruk av budsjettmidlar til nærings
formål: 47 %
• Søknad om fylkeskommunal
prosjektstøtte: 47 %
• «Døropning» inn mot Innovasjon
Norge: 45 %
Lågare skåre blei gitt til arbeidsmåtar som
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søknader til Norges forskningsråd, søknader om prosjektstøtte frå statlege kjelder,
idedugnader/workshops. Det er påfallande
at størst betydning blir lagd til arbeids
måtar som kommunen sjølv rår over, som
det kommunale næringsfondet, ordførar sin
innsats i påverknadsarbeid og tildelingar
frå kommunebudsjettet til næringsformål.
At ordføraren si lobbyverksemd – noko som
fell utanfor alle gjengse oppfatningar av
«verkemiddelapparatet» – blir tillagd så stor
betydning, seier noko om den politiske oppsluttinga om næringsinnsatsen. Det same
gjer bruk av budsjettmidlar til næringsformål, slik som opparbeiding av industriområde og ei næringsretta arealplanlegging:
Kommunestyra opplever sjølvsagt at det er
knapt med midlar til skole, eldreomsorg
og andre offentlege tenester, men godtar at
midlar også (utan statleg pålegg) blir nytta
til å stimulere lokalt næringsliv. Med nær
ingsfond, kommunebudsjettmidlar og ordførar på heiltid er distriktskommunane godt
rusta til å fremje næringsaktivitet lokalt.
I tillegg har dei administrativt personale
som jobbar med formålet, samt ei rekkje
støttespelarar oppover i systemet – og i
uformelle nettverk.
Resultat, effektar, opningar
For nokre år tilbake (2009) blei det gjennomført ei nasjonal kartlegging av lokalt
utviklingsarbeid – både samfunns- og nær
ingsutvikling – i norske kommunar (Ringholm m.fl. 2009). Her var konklusjonen
at det var små resultat å spore i form av
nye arbeidsplassar eller befolkningsvekst/
stabilisering. Det mest tydelege og
gjennomgåande resultatet av utviklingsinnsatsen var meir beskjedent, det dreidde
seg om «økt trivsel og motivasjon» – altså at innsatsen hadde ført til større trivnad i lokalsamfunnet, og betre motivasjon til å satse, blant dei som var direkte
involverte i samfunnsutviklingsprosjekt.
I undersøkinga vår frå 2020 har vi ikkje
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samla data på resultat av næringsinnsatsen,
og sjølv om kommunane i Distrikts-Norge
i all hovudsak pr. 2020 (inntil koronaen slo
til) opplevde ei god næringsutvikling, er det
ikkje lett å vite om i kor stor grad det skuldast den k
 ommunale innsatsen. Det vi likevel kan slå fast, er at utviklinga dei siste tiåra
viser at den k
 ommunale næringsinnsatsen
er blitt institusjonalisert. At (også) heilt små
distriktskommunar har eit næringsapparat,
har innarbeidd eit rikt repertoar av instrument og metodar, inngår i nettverksprega
relasjonar med næringslivet, og (ofte) blir
fronta av ein «entreprenørsk» ordførar, er
teikn på at institusjonalisering. Men det
dreier seg om ei anna institusjonalisering
enn den som er resultat av lovgiving eller
oppmoding frå sentralt hald. Institusjonaliseringa har skjedd nedanfrå gjennom utnytting av lokale naturressursar, mobilisering
av lokal kapital, stabil arbeidskraft og ikkje
minst omstillings- og samarbeidsevne hos
administrative, politiske og bedriftsbaserte
nøkkelaktørar.
Pr. 2021 kjem ei ny utfordring til distriktskommunane og ikkje minst til distriktsnæringslivet: Koronaen vil mest truleg påføre reiselivsnæringa store og varige
påkjenningar, men på den andre sida er
smittefrie, digitaliserte distriktssamfunn er
ein svært så interessant plattform for nye
næringsinitiativ. Det skulle undre oss stort
om ikkje distriktskommunane ser denne
moglegheiten.
Nye befolkningstal frå Statistisk Sentralbyrå (februar 2021) viser nedgang i det
store fleirtalet av distriktskommunar i løpet
av 2020. Det er ikkje dramatiske utslag,
men ein stabilt nedgåande tendens. Det vil
likevel vere feil å tilskrive denne utviklinga
manglande eller dårleg innretta næringsinnsats i kommunane. Med unntak av reiselivs
næringa er det vanskeleg å peike på noko
krise i distriktsnæringslivet i dag. Det vi vil
løfte fram her, er at den jobbskapinga som
kommunane driv ofte er retta inn mot yrker
i industri, handverk og transport, samstun-

des som ein stadig større del av ungdomen
søker (lengre) høgre utdanning. Og i denne
situasjonen hjelper det svært lite at statlege
etatar trekk seg ut av mange distriktskommunar, slik at talet på kompetansearbeidsplassar faktisk blir redusert.
Vi håper at denne artikkelen og den
meir omfattande rapporten den bygger
på kan vere til nytte, både for kommunar,
fylkeskommunar og stat: For kommunane
ved at dei kan vurdere sin eigen profil i lys av
gjennomsnittstala på landsbasis. For fylkes
kommune og regional stat ved at dei får eit
betre overblikk over det lendet dei skal rettleie i. For stat og rikspolitisk nivå vil den
kunnskapen vi formidlar her kunne bidra til
ein meir opplyst debatt om distriktskommu
nane sitt potensial, og til at nasjonale verkemidlar og politikk blir utforma slik at dei
bidrar til å utløyse dette.
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DISTRIKTSPOLITIKK
MED POSITIVE
RINGVERKNADER
Steinar Ness sjølvstendig næringsdrivande

Statleg politikk er viktig for næringsutvikling, sysselsetting, folketals
utvikling og tenestetilbod i heile landet. Det same er statleg infra
strukturpolitikk som investeringar i vegar, jernbane, flyplassar og
breiband. I denne artikkelen vil eg trekke fram kva etableringa av
distriktshøgskulane frå slutten av 60-talet har hatt å seie for
• folketalsutviklinga i utvalde kommunar
• rekruttering av studentar
• rekruttering av arbeidskraft etter avslutta studiar
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Tabell 1: Distriktshøgskular oppretta frå 1969 til 1986 og folketal i 1970.
Namn
Agder distriktshøgskule, Kristiansand og Grimstad
Møre og Romsdal distriktshøgskule, Molde
Rogaland distriktshøgskule, Stavanger
Nordland distriktshøgskule, Bodø
Hedmark/Oppland distriktshøgskule, Lillehammer
Telemark distriktshøgskule, Bø
Agder ingeniør- og distriktshøgskule, Grimstad
Møre og Romsdal distriktshøgskule, Volda
Finnmark distriktshøgskole, Alta
Sogn og Fjordane distriktshøgskule, Sogndal
Østfold distriktshøgskole, Halden
Hedmark distriktshøgskole, Rena
Nord-Trøndelag distriktshøgskule, Steinkjer
Trondheim økonomiske høgskole
Høgskolen i Harstad

Oppretta
1969
1969
1969
1970
1970
1970
1970
1971
1976
1976
1976
1978
1981
1981
1986

Folketal 1970
56 119
18 865
81 741
28 530
20 492
3997
20 900
7334
10 943
4413
26 694
5077
20 191
126 190
18 857

Tabell 2: Folketalsutvikling i utvalde kommunar for kvart tiår 1970–2020.
Kommunenamn

1970

1980

1990

2000

2010

2020

Bø

3997

4388

4668

4964

5595

6630

Volda

7334

8020

8066

8322

8573

9197

10 943

13 219

14 857

16 857

18 680

20 789

Sogndal

4413

5438

5940

6666

7035

8191

Åmot (Rena)

5077

4851

4458

4379

4285

4407

Alta

Slik systemet for distriktshøgskulane blei
etablert, fekk det ikkje særleg støtte frå dei
fleste universiteta og såkalla vitskapelege
høgskular. Særleg var mange provoserte
av at distriktshøgskulane sette same krav
til undervisnings- og forskarstillingar som
universiteta sjølv gjorde. Dei fekk etter
kvart også bruke tittelen professor for dei
som var kvalifiserte til det.
Det låg sjølvsagt vektige utredningar til
grunn for distriktshøgskulane. Men utan
statsråd Kjell Bondevik (kyrkje- og undervisningsminister i Borten-regjeringa 1965–
1971 ) og avdelingsdirektør Ingjald Ørbech-
Sørheim (ein kunnskapsrik og 
engasjert
pådrivar i departementet med ansvar for
satsinga), er det tvilsamt om det radikale og
omstridde eksperimentet hadde vore s tarta

opp så kraftfullt. Dei 15 distriktshøgskulane
som vart oppretta i perioden frå slutten av
1960-talet til midten av 1980-talet er oppgitt i tabell 1.
Dei fleste av distriktshøgskulane vart
den gongen lagt til mellomstore kommunar
med over 20 000 innbyggjarar. Fem skil seg
ut ved at dei vart oppretta i kommunar med
vesentleg lågare folketal enn dette – frå om
lag 4000 til opp mot 11 000 innbyggjarar.
Det er nokre viktige verknader av dette som
eg skal drøfte nærmare her.
Men eg vil også trekke fram at dei opna
for ein nødvendig utvikling av vår universitetsstruktur. Distriktshøgskulane vart i 1994
døypt om til høgskular. Dei ble samstundes
organiserte i større administrative einingar
saman med andre høgskular som til dømes
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Rapporten viser at etter ferdig
utdanning arbeider frå nærmare
80 til over 90 prosent av kandi
datane i same fylket som dei vaks
opp i og tok utdanninga i.
lærarhøgskular og sjukepleiarskular. Saman
med andre høgskular la dei grunnlaget for
etablering av Stavanger Universitet, Nord
universitet, Universitetet i Agder og Universitetet i Sørøst-Norge, og det kjem nok fleire.
Folketal
Tabell 2 syner folketalsutviklinga i nokre
kommunar som fekk distriktshøgskular og
som ikkje var fylkessenter. Alta, Sogndal
og Bø har i perioden 1970–2020 hatt folke
talsvekst på respektive 89, 85 og 65 prosent.
Det er høgt over både landsgjennomsnittet og gjennomsnittet i v edkomande fylke.
Volda har også hatt ein positiv folketalsvekst
på 25 prosent, som er høgare enn i fylket.
Åmot skil seg ut her. Årsaka er mellom anna
at hjørnesteinsbedrifta Rena K
 artong fekk
store problem. Bedrifta som på det meste
hadde 500 arbeidsplassar, hadde stor reduksjon i sysselsetjinga, gjekk konkurs og vart
nedlagt i 1998. Etableringa av distriktshøgskulen var ei motvekt mot dette. Folketalet
er no på same nivå som i 1990.
Rekruttering av studentar og
arbeidskraft
Det er forska på i kva grad dei regionale
høgskulane rekrutterer studentar frå ulike
regionar til høgare utdanning, og i kva grad
studentane tek arbeid i regionane etter fullført utdanning. Dette er viktig kunnskap
for å forstå kva etableringa av distriktshøgskulane har hatt å seie.
I rapporten Er høgskolene regionale
kvalifiseringsinstitusjoner? vert det sett på
rekrutteringa til velferdsprofesjonane, det
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vil seie lærar, førskulelærar, sjukepleiar og
sosionom for dei som fullførte utdanninga
i 1995–2010. Rapporten omfattar eksamen
ved høgskular og universitet på Vestlandet
og Høgskolen i Oslo og Akerhus.
Tala viser at ein høg del av søkjarane
kjem frå eige fylke eller eigen region.
I mange utdanningar kjem 60–70 prosent
av søkjarane frå eige fylke og 80 prosent av
søkjarane frå eigen region. Rapporten viser
at etter ferdig utdanning arbeider frå nærmare 80 til over 90 prosent av kandidatane i
same fylket som dei vaks opp i og tok utdanninga i. Dette talet aukar med tida.
Samanliknar ein med dei frå Vestlandet
som tok utdanninga si andre stadar i l andet,
er det langt færre som kjem tilbake etter
avslutta utdanning. I Møre og Romsdal 34
prosent, i Sogn og Fjordane 44 prosent, og
litt fleire i Rogaland og Hordaland.
Samla sett viser studien at lokaliseringa
av høgskular har stor betydning for rekrutteringa til arbeidsmarknaden. Minst ni av
ti som har teke utdanning i same region
som dei har vakse opp i, er i arbeid i same
region både to år og fem år etter ferdig utdanning.
Rapporten Høgskolenes betydning for
regional rekruttering til nærings
rettede
profesjonsyrker finn det same 
mønsteret
for utdanning gruppert i «teknologi og
ingeniørutdanning»,

«økonomiske
og
administrative utdanninger», «maritime

fag», «biologiutdanninger», «mediefag» og
«logisitikkfag».
Samla står personar som har vakse opp
på Vestlandet for 76,8 prosent av dei uteksaminerte. Dette er tydeleg i alle utdanningsgrupper, med unntak for mediefag der eit
fleirtal av dei som vert rekruttert ikkje kjem
frå Vestlandet.
Av dei som har vokse opp og utdanna
seg på Vestlandet, er 76,6 prosent sysselsett
i regionen to år seinare. Av dei som kjem frå
ein annan region og utdannar seg på Vestlandet, vert 20,5 prosent sysselsett på Vestlandet. Av dei som dreg ut av regionen for

å ta utdanning, vender 53,5 prosent tilbake
og er sysselsett på Vestlandet to år etter
avslutta utdanning. Det same mønsteret

finn ein etter fem år.
«Demokratiserings- og
utjamningsprosjekt»
I rapporten Om tre små studiestadar i N
 orge
vert dei samla verknadene av etableringa av
distriktshøgskulane i Volda, Sogndal og Bø
drøfta. Her vert utbygginga av distriktshøgskulane omtalt som «eit demokratiseringsog utjamningsprosjekt der høgre utdanning
skulle bli eit gode som mange fleire skulle ha
tilgjenge til, uavhengig av kjønn, geografi
eller sosial bakgrunn. Langt fleire enn unge
menn frå høgre sosiale lag i byane skulle
kunna ta høgre utdanning. Velferdsstaten
og utjamningspolitikken hadde nådd høgre
utdanning».
Rapporten underbyggjer tidlegare funn
om at distriktshøgskulane ga positive ringverknader og konkluderer:
«Dei tre studiestadane hadde alle tradisjonar og positive erfaringar med å vera
vertskap for utdanning og skuleelevar.
Etableringa av høgre utdanningsinstitusjonar frå 1970-talet var eit framhald i
dette, og gjennomgangen av nokre sosiale, økonomiske og kulturelle indikatorar viser at dei tre vertskommunane har
hatt ei svært positiv utvikling i dei 50
åra som studiestadar. Det å bli studiestad på 1970-talet, også i Bygde-Norge,
var å skyta gullfuglen for dei aktuelle
kommunane».
Rapporten syner også at distriktshøg
skulane gjer sitt til å nå breie samfunnsmål:
«I dag har dei det til felles at dei kan
karakteriserast som godt utbygde og
vel fungerande studiestadar. Dei har
stort sett tilfredsstillande studentrekruttering, dei har fått eit studenttal

på m
 ellom 3000 og 4000, og er dermed blant dei 10–15 største studie
stadane i Norge målt i tal studentar.
Dei innfrir krava til utdanningskvalitet,
formell kompetanse og forsking som
styresmaktene stiller. Dei samhandlar
med næringsliv og offentleg forvaltning
i regionane, og dei leverer relevante og
kompetente kandidatar til arbeidslivet.
På utdanningssida gjer dei hovudjobben
på treårige grunnutdanningar med ei
gjennomstrøyming som ligg i lands
toppen, og dei skårar høgt på studenttilfredsheit i nasjonale undersøkingar.
Det er blandinga av kvalitetar, ikkje
einskildelement, som gjer dei til godt
fungerande studiestadar».
Framtida til studiestadar som Bø, Volda og
Sogndal vert også drøfta i denne rapporten.
Dei tre distriktshøgskulane «har også klåre
utfordringar. I den siste fusjonsbølga kring
2015 var fokus så å seia berre på storleik på
fagmiljø, dette sjølv om samanhengen mellom storleik og kvalitet i høgre utdanning
framleis er svært diskutabel og så langt ikkje
dokumentert (Aksnes, Piro, & R
ørstad
2018). Det var lite eller inga merksemd
rundt andre kvalitetar ved studiestaden eller kva fagmiljøa driv med. Dei samansette
kvalitetane som kjenneteiknar studiestadar
som Bø, Volda og Sogndal, og som gjer at
unge menneske trivst og lukkast i utdanningsprosjekta sine, fekk ingen merksemd,
og gjorde slett ikkje inntrykk på omreisande
minister og statssekretær».
Mot lysare tider?
New Public Management (NPM) har dei
siste tiåra vore det ideologiske grunnlaget
for ei rekkje systemendringar i offentleg
sektor. NPM er kjenneteikna vekst i byråkrati, meir rapportering, mindre tillit og
sentralisering av offentlege tilbod i område
med lågt folketal. Motstand mot k
 ommuneog fylkessamanslåing, sentralisering av
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 olitiet, bunadsgeriljaen sin kamp for l okale
p
fødetilbod og kampen for å oppretthalde
studietilbodet på Nesna i Nordland har
vorte symbolsaker som har løfta debatten
om kva som skjer i distriktsnorge frå kommunestyre og lokalaviser til Stortinget og
nasjonale medium.
Regjeringa Solberg har også når det gjeld
høgskulesystemet lagt opp til prosessar der
samanslåing til større einingar har vore
målet. Prosessane har gjeve eit slags skinndemokrati ved at ein har fått høve til å påverke kven ein skal slåast saman med, men
pålegget var at ein skulle slåast saman. Men
det er framleis nokon som står på egne bein –
til dømes Molde og Volda. Samanslåingane
har vore omstridt, mellom anna fordi det
fører til mindre sjølvstende på den einskilde
studiestaden og meir sentralisering av makt.
Dette vil også med tida kunne føre til press
for både å legge ned studietilbod og avvikle
studiestadar heilt. Debatten om høgskule
tilbodet på Nesna i Nord universitet er
døme på dette.
Høgre, Frp, KrF og Venstre har fått
prøvd ut politikken sin i sju år. Folk ser dei
konkrete resultata av politikken som er ført.
Tre av dei fire partia ser i mars 2021 til å gå
mot svært dårlege resultat ved stortingsvalet
13. september. Veljarane som ikkje ynskjer
regjeringsskifte ser ut til å samle seg om
Høgre.
Partia har gått tom for både gamle og nye

LITTER ATUR

idear å prøve ut. Gamaldags sentraliseringspolitikk skaper ikkje begeistring utanfor
møteromma i styringsverket i hovudstaden.
Sjølv i regjeringspartia sine eigne utgreiingar vert det åtvara mot meir s entralisering.
Brandtzæg-utvalet har i NOU 2020:12
drøfta betydninga av det h
øgare utdanningstilbodet og skriv i sine tilrådingar
mellom anna:
«Institusjoner innenfor høyere utdanning er i stor grad lokalisert i sentrale områder. Strukturreformen som
er g jennomført, vil kunne bidra til
ytterligere sentralisering av utdannings
institusjonene, ved at utdanningstilbud
i distriktene blir lagt ned. Insentiv
systemet og finansieringen av universitetene, høyskolene og fagskolene bør
utformes slik at det stimulerer til desentralisert studiestedstruktur. For å dekke
det lokale og regionale næringslivets
behov for arbeidskraft er det behov for
fleksible etter- og videreutdanningstilbud i regi av universitetene, høyskolene
og fagskolene, utover det som tilbys i
dag».
Dette er klar tale. Eit nytt raud-grønt stortingsfleirtal må lage ein konkret handlingsplan for ein desentralisert studiestadstruktur. Ein god start vil vere å vidareføre Nesna
som studiestad.
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BOLIG, ULIKHET
OG MISTILLIT
Norsk politikk har i et århundre vært mer eller mindre preget av en
geografisk akse mellom sentrum og periferi. Denne er en av flere
politiske skillelinjer sosiologen Stein Rokkan (1987) beskrev, og som han
ble kjent for – i og utenfor Norge. Disse skillelinjene er fortsatt pensum
i høyere utdanning og i studier av samfunnsvitenskap generelt og stats
vitenskap spesielt. I forrige tiår vokste en ny sentrum/periferi-akse fram
i velgeratferden i Vesten og etter hvert også i Norge. Rurale velgere
snudde ryggen til sosialdemokratiske partier i Europa og demokratene i USA. Flere internasjonale studier knytter velgerendringene til en
økende geografisk ulikhet mellom sentrum og periferi. Men heller enn
geografisk ulikhet, er den norske tilnærmingen overveiende basert på
befolkningsbalanse mellom by og land, særlig knyttet til begrepet
«sentralisering».

I dag er forskning på geografisk ulikhet
i hovedsak begrenset til storbyer. I 2017
kom boka Ulikhetens by. «Ingen steder i
Norge har høyere ulikhet enn i Oslo», skrev
Cappelen Damm da boka ble presentert

(Ljunggren 2017).
Rundt årsskiftet 2020/2021 kom en
offentlig utredning – NOU 2020:16 Leve
kår i byer (Kommunal og moderniseringsdepartementet (2020). Denne ble av politisk redaktør Siv Sandvik i Adresseavisen
5. januar 2021 omtalt slik: «Mens bygdene

trues av fraflytting og forgubbing, vokser
antall byområder med fattige barnefamilier». Budskapet er i tråd med den råd
ende nasjonale ulikhetsdiskursen: Ulikhet
fi nnes i de store byene, mellom de superrike og de fattige. Bygdene, derimot – for
gubbes og fraflyttes. Med unntak av de fattige i storbyene opprettholdes den norske
fortellingen: I Norge er det «små forskjeller» og «høy tillit» i by og bygd. Dette er
også slått fast i Senterpartiets nåværende
partiprogram.
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Ulikhet mellom bygd og by
Fortellingen om det egalitære Norge har
alltid hatt blindsoner. Ulikhet finner vi ikke
bare i byene, men også mellom by og bygd.
Mange rurale kommuner i Nord-
Norge
skårer langt under det nasjonale snittet for
indikatorer som utdanning, helse og levealder (Aasjord 2020). Blant disse er en vedvarende høy lærermangel i grunnskolen en
mulig faktor som bidrar til at Nord-Norge
har landets høyeste frafall i videregående
skole. Dette har vart i lengre tid.
Aaberge (2016) viste at det ikke er store
inntektsforskjeller mellom sentrum og periferi i Norge. Men en nyere SSB-analyse av
Aaberge og Stubhaug (2018) viste derimot
at forskjellene i formue hadde økt kraftig.
I et intervju uttalte Aaberge at dette utford
rer fortellingen om at det er små forskjeller i
Norge: «Svaret på spørsmålet om Norge har
lav eller høy ulikhet, er avhengig av om vi
ser på inntekt eller formue. Ser vi bare på
formue, vil vi ikke kunne forsvare påstanden om at Norge er et likhetssamfunn. Da
måtte vi tvert imot ha slått fast at den økonomiske ulikheten er veldig stor (Amundsen
2019).
Bolig er den vanligste og største formuen
nordmenn har, og utgjør om lag 70 prosent
av formuen i Norge (Aaberge og Stubhaug
2018). Men SSB-analysen tar ikke opp hvordan den nye formuesulikheten framstår i et
geografisk perspektiv. Å kjøpe eller bygge
egen bolig er det aller viktigste økonomiske
valget de fleste noen gang gjør. Siden 2000
– og særlig det siste tiåret – har vi sett en
sterk boligprisvekst i byene, mens prisene
står stille eller vokser sakte i rurale områder. Dette er en betydelig faktor i en økende
sosial skillelinje mellom by og bygd. Men
også her er den rådende debatten om boligmarkedet – i tråd med den øvrige ulikhetsdiskursen – knyttet til storbyer generelt og
Oslo spesielt: Det er stadig vanskeligere for
unge å komme inn i byenes boligmarked.
Derfor ser vi en økende trend der foreldre
hjelper barna til å kjøpe bolig ved å tilby
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pant i egen bolig. Men dette er i stor grad
forunt barn av foreldre som har fått med
seg boligprisveksten. Slik hjelp vil ungdom
fra distriktene i langt mindre grad nyte
godt av.
Tapere og vinnere
Følgene av boligprisveksten i byene rammer
med andre ord ikke bare dem som ikke «kom
seg inn» i boligmarkedet tidsnok. De rammer i stor grad også samfunn og mennesker
i distriktene. Hittil er dette i store trekk et
«ikke-tema» i norsk politikk. Den eneste
plattformen som synliggjør den g eografiske
ulikheten boligprisene har generert, er de
nasjonale og regionale avisenes ukentlige
boligbilag. For mange avisabonnenter som
bor i distriktene er boligbilaget en fast påminnelse om at valg av bosted fikk store og
omfattende konsekvenser, langt mer enn
noen kunne forestille seg.
Det var ikke akademia som satte søkelyset på den nye geografiske ulikheten. Det
var SpareBank1 Nord-Norges Konjunkturbarometer. I 2019 presenterte banken rapporten Tapere og vinnere i boligmarkedet
i Nord-Norge (Finsveen og Kvarum 2019).
Rapporten viste store geografiske skille
linjer i landsdelens boligmarked, for eksempel at snittprisen på boliger i Tromsø var
nesten åtte ganger høyere enn i finnmarkskommunen Berlevåg. Rapporten viste at det
i Nord-Norge var bare sju byer/tettsteder
der snittpris på boliger var over 2,5 millioner (ibid).
Det er ingen nyhet at boligprisene i byene
har vokst. Men de strukturelle følgene,
omfanget og ikke minst den geografiske
formuesulikheten dette innebærer, har ikke
vekket interesse, verken i medier, politikk
eller akademia. Dette er en ny, stor strukturell geografisk ulikhet i Norge. «Det treffer også Senterpartiet, som i sitt nåværende
parti
program opprettholder forestillingen
om at det er små forskjeller i Norge. Utsagnet vil stadig færre i Distrikts-
Norge

gjenkjenne. Når gapet mellom visjon og
virkelighet forties, øker faren for økt mistillit. Det er på tide å revurdere «den sær
norske diskusjonen» som handler om
‘sentralisering’ – ikke geografisk ulikhet»
(Aasjord 2020).
Et dysfunksjonelt boligmarked
I 2020 lanserte det nordiske instituttet
Nordregio en boligrapport som indikerer
at det er et dysfunksjonelt boligmarked i
store d
 eler av Nordens distrikter: Boligsituasjonen varierer, men det store bildet er at
de nordiske distriktene preges av boligmangel, ukurante boliger og lave boligpriser. I
rapporten blir dette knyttet til et deregulert
boligmarked, inkludert en betydelig innstramming av Husbankens rolle, som i
hovedsak er redusert til boligsosiale formål.
I en offentlig utredning (NOU) om distriktene (Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2020a) ble også boligsituasjonen
i distriktene behandlet i et eget kapittel.
Boligmangel har i flere distriktskommuner
lenge vært et tema. Utredningen bekrefter
dette, og at boligmarkedet i mange rurale
kommuner er dysfunksjonelt:
«Byggekostnadene kan gjerne være
høyere enn boligverdien. Dette bidrar
til at folk ikke ønsker å ta opp lån,
eller ikke får lån til boliginvesteringer. M
 ange distriktskommuner har lite
boligbygging. I perioden 2008 til 2018
hadde 101 kommuner lite boligbygging
(definert som under fem prosent av
den eksisterende boligmassen). Dette
gjaldt over halvparten av kommunene
på s entralitet 6 og 25 prosent av
kommunene på sentralitet 5. Minst
boligbygging finner man i distriktskommuner i Innlandet, etterfulgt av Troms
og Finnmark og Nordland. Samtidig var
det 124 kommuner i Norge der det ble
bygget flere fritidsboliger enn helårs
boliger på 2000-tallet» (ibid, s. 136).

Det er relevant å dvele ved hvordan temaet
omtales og reflekteres gjennom logikk og diskurs: Sitatets budskap er i seg selv et talende
bilde på hvor sterkt markedet styrer utviklingen, og hvor lite myndighetene kan eller vil
gripe inn: Det er markedet som avgjør om
det er boliger eller fritidsboliger som bygges i
distriktene. Behovet for fritidsbolig er likestilt
med behovet for bolig. Når fritidsboliger har
større markedsverdi enn boliger, bygges det
flere fritidsboliger, ikke boliger. Her kan det
tilføyes at det – særlig i Nord-Norge – kjøpes opp et betydelig antall brukte boliger til
fritidsboliger. Slike boliger er attraktive og
relevante for unge som vil flytte til distriktene. Men interessentene som har økt formue
i byens boligmarked – og er ute etter fritids
bolig – kan alltid by høyere. Slik fungerer et
deregulert boligmarked.

Boligmangel i distriktene
Den offentlige utredningen erkjenner at bolig
bygging i distriktene medfører en «finansiell
risiko». Men den åpenbare strukturelle geografiske ulikheten dette representerer, får
ingen oppmerksomhet. Boligmangelen og
situasjonen omtales som en uheldig nedside,
forårsaket av «markedssvikt». Kort tid etter
at den offentlige utredningen kom, bekreftet
en regjeringsbestilt rapport fra Samfunns
økonomisk analyse (Gyene m/flere 2020)
at det er boligmangel i distriktene, i de to
minst sentrale kommunekategoriene, noe
som bremser og begrenser rekruttering av
arbeidskraft i privat og offentlig sektor. Også
her preges språk og analyse av markedstilnærmingen. Problemet er «svikt i markedet»,
underforstått et marked som ellers (i byene)
virker godt, på tross av at boligprisene i byene
stiger til prisnivåer som utestenger stadig fl
 ere
yrkesgrupper. Det er grunn til å spørre: Er
byenes boligmarkeder malen? Har ikke også
byenes boligmarkeder det vi kan definere som
«markedssvikt»?
En alternativ tilnærming er å peke på
hvordan boligpolitikken er dysfunksjonell
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både i by og i bygd. Det kunne fremmet en tilnærming som åpner for en rekke spørsmål og
temaer som ikke tas opp i disse u
 tredningene:
I hvilken grad er dysfunksjonen i distriktenes boligmarked (som skaper boligmangel)
en faktor som påvirker nedgang i folketallet?
Hvordan ville alderssammensetningen i
distriktskommunene vært dersom unge hadde
langt flere muligheter til å kjøpe brukte boliger for å bosette seg i distriktene? Det vet vi
ikke. I motsatt retning kan vi spørre: I hvilken grad har arbeidstakere i distriktene reell
mulighet til å flytte fra bygd til by? Eller sagt
på annen måte: Hvilken mobilitet og tilgang
har innbyggere i distriktene til arbeidsmarkedet i sentrale områder? Det vet vi heller
ikke. Men det er allerede grunn til å slå
fast at dagens boligpolitikk har endret det
«Norge» vi kjenner. For det første har vi en
høy, ny og stor formuesulikhet som vil gå i
arv. For det andre svekker boligpolitikken
mobiliteten i arbeidsmarkedet, både for dem
som vil flytte fra bygd til by, og omvendt.
Poenget her er å påpeke at bolig og

 oligpolitikk dreier seg om mye mer enn
b
bolig. Ingen av de to nevnte regjerings
bestilte utredningene tar opp hvordan
bolig
politikken etablerer en strukturell
geografisk segregering, en segregering
som former hvem som blir «tapere og vinnere i b
oligmarkedet», slik SpareBank1
Nord-Norge definerer det. Dette drøftes
ikke. Forslagene som fremmes for å dempe
distriktenes «dysfunksjonelle» boligmarkeder er «sårsalve og plaster», der ansvaret i
stor grad overlates til kommunene. Ut over
dette skal den øvrige boligpolitikken opprettholdes. Slik bekreftes og forsterkes bildet av bygda som et «hjelpetrengende sted»,
der markedet ikke virker. Det er flere grunner til å utvikle dypere analyser og bredere
perspektiver.
Prisforskjellene eskalerer
På et nylig Nordregio Forum høsten 2020
viste professor Egon Noe ved Center of

Rural Research at boligpolitikken i Norden

Figur 1: Prisindeks for enfamiliehus i Danmark fra 1950 til 2017 (1950=100).
Gjengitt fra s. 5 i Andersen, M. C. (2019).
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er blitt «finansialisert» og «markedisert»
(Noe 2020). Dette illustrerer han med en
graf for utviklingen i det danske boligmarkedet (Andersen, M.L. 2019). Grafen s. 96
viser at forskjellene i boligprisene 
mellom
by og land i Danmark var ubetydelige fra
1950-tallet og fram til tidlig på 1990-tallet.
Siden har prisforskjellene langs denne aksen
eskalert. Som Noe formulerer det, er «hovedproblemet at bolig er transformert fra å være
et hjem til et investeringsobjekt». Instituttet
har også utgitt rapporten Boligfinansiering i
landdistriktene (Noe m.fl. 2020). Nordregio
definerer disse prosessene som en « voksende
segregering i de nordiske husmarkedene»
(Nordregio 2020). Det er jo i seg selv interessant, ettersom begrepet «segregering» er mest
brukt om ulikhet i storbyer, ofte knyttet til
etnisitet.
I «investeringskonteksten», som Noe
formulerer det, er boligene i distriktene
irrelevante fordi prisene stagnerer eller

vokser langt mindre enn i byen. Det blir
en selvgående spiral. I tråd med det vi ser i
Norge er boligbygging i distriktene risikabelt, på tross av boligmangel. Det er ikke
laget tilsvarende grafer og studier av det
norske boligmarkedet. Men basert på den
ovenfor nevnte studien til KB-Nord-Norge
er det grunn til å anta at utviklingen i bolig
prisene i N
 orge kan ha en kurve som ligner
den danske. En nyere boligrapport fra KB
Nord-Norge1 viser at den geografiske ulikheten i boligprisene i landsdelen øker for
hvert år. I de mest sentrale byene (Bodø
og Tromsø) har snittprisen på boliger økt
med sju prosent og nesten en halv million

1

Boligformue i Nord-Norge 15.10.2020.
www.kbnnno/artikkel/boligformuen-i-nord-norge, Kunnskapsparken
Bodø, for Konjunkturbarometeret Nord-Norge.
2

Unntaket er boliger som er gjenoppbygd etter brann.
pdf?uid=Eika_Gruppen_på_vegne_av_93_standardmetodebanker
3

Telefonsamtale med tidligere ordfører i Gamvik,
Trond Einar Olaussen, høsten 2020.
4
5
6

Referansen ønsker å være anonym.
Begrepet er tittelen på bokas 1. kapittel, s. 4.
Guilluy, s. 4 (min oversettelse).

i perioden 2017–2019. I 2019 p
 asserte gjennomsnittlig boligpris fire millioner i disse
to byene. I de minst sentrale kommunene i
landsdelen står prisene nesten stille: Snittprisen på boliger her ligger i u
 nderkant av
1,3 millioner.
Det er ikke billigere å bygge bolig på
bygda enn i byen, men når en ny bolig på
bygda er ferdigstilt, er markedsprisen gjerne
halvparten av kostnaden. Den som bygger
ny bolig på bygda kan ikke regne med å
kunne flytte. Det representerer en høy risiko, for eksempel dersom barneskolen i bygda legges ned eller jobben sentraliseres bort.
Bygger vedkommende i byen, er det en god
investering. I Gamvik kommune i Finnmark
er det ikke bygd noen nye boliger siden
1994. 2 Der, og i flere andre kommuner, opplever folk som har fått jobb å ikke få lån hos
private banker for å kjøpe bolig – fordi det
er for risikabelt. 3 Et annet eksempel er Bodø:
En ung helsefagarbeider med fast jobb ville
kjøpe bolig til seg og datteren i byen. Hun
ble tilbudt pant i foreldrenes bolig, som er
80 minutter med bil unna Bodø. Hun fikk
ikke lån. Banken aksepterte ikke pant i
den delen av kommunen.4 I dagens boligmarked blir vanlige arbeidstakere «sosiale
kasus». I flere kommuner ser vi at prisene
på fritidsboliger er høyere enn boligprisene.
Disse prosessene gjør noe med dem som bor
i distriktene, og med deres identitet. Det påvirker hva rurale innbyggere tenker om seg
selv, hvordan de opplever stedet de bor på
og hvordan de ser på framtida.
De nye festningene
Økt ulikhet og tap av mobilitet er ikke den
eneste nedsiden av boligpolitikken. I de senere
årene er det publisert stadig mer litteratur og
studier som knytter veksten av politisk populisme til økte geografiske forskjeller mellom
by og bygd. Geografen Guilluy (2017) omtaler de store byene som de nye festningene
«The new citadels»5, der stadig færre har
råd til å bosette seg: «Middelaldernes fort er
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t ilbake. I de globaliserte metropolene har et
nytt borgerskap overtatt makten, uten hat
eller vold», 6 skriver Guilluy. Bortsett fra i
noen få store byer, mener han at Frankrike
og landets befolkning – i store trekk en usynliggjort arbeiderklasse – er forlatt. Guilluy
beskriver en lenge voksende fattigdom i det
rurale Frankrike som verken er omtalt eller
anerkjent, og at gruppa det gjelder framstilles som «snevre, bitre rasister».7 Han mener
det er en nær sammenheng mellom usynliggjøringen av det rurale Frankrike og framveksten av det høyrepopulistiske Nasjonal
Front.
I en studie ved London School of Econo
mics finner Andres Rodriguez-Pose (2018)
økonomisk nedgang og et synkende handlingsrom i svekkede regioner, mens det i de
store byene er en sterk økonomisk vekst.
Studien omfatter en rekke land i og utenfor
Europa. Rodriguez-Pose viser at ubalan
sen fremmer mistillit og sinne, noe som
igjen f ostrer politisk opprør og «en bølge av
politisk populisme». Tittelen på artikkelen
er The revenge of the places that don’t mat
ter. H
 eller enn å hvile på et sosialt grunnlag,
får dette opprøret en sterk territorial agenda, påpeker han, og viser en tydelig korrelasjon mellom lave boligpriser og stemmegivning på høyrepopulistiske partier. Året etter
publiserer Adler og Ansell (2019) en studie
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som finner en lignende korrelasjon knyttet
til stemmegivning i Storbritannia og Frankrike. Velgere med lave boligpriser stemte i
langt større grad Le Pen og BREXIT. Studien konkluderer med at bolig har en sterk
effekt på populistisk støtte, uavhengig av
sosioøkonomiske og demografiske faktorer.
Forskerne skriver: «Denne skillelinjen former også hvordan innbyggere ser politiske
saker» (ibid). Guilluys bok og de to studiene
indikerer at økte geografiske forskjeller i
boligpriser er en faktor som fremmer økte
politiske skillelinjer mellom sentrum og
periferi. Også i Norge ser vi at sentrum/
periferi-aksen er blitt langt mer tydelig i
både valg og meningsmålinger. Siden 2017
har Arbeiderpartiets oppslutning falt mest i
de typiske distriktsfylkene i Nord-Norge og
Hedmark/Innlandet. Kan dette knyttes til
lave boligpriser og stagnerende boligmarkeder? Eller huseiere som er «låst inne?» Det
vet vi ikke. Vi trenger langt mer forskning
på dette temaet.
Oppsummering
For det første representerer den geografiske
ulikheten i boligpriser en sterk og voksende
geografisk formuesulikhet i Norge, en ulikhet som vil gå i arv. Ungdom som er vokst
opp og har foreldre i en distriktskommune
vil ha mindre handlingsrom for å komme
seg inn i byens boligmarked enn unge som
har vokst opp i byen der foreldrene har
fått en betydelig formuesøkning. Samtidig
ser vi stadig tilfeller der banker nekter å
godta pant i boliger i distriktene. I praksis
gjøres disse boligene verdiløse. Det s amme
fenomenet påpekes også i den danske SDU-
rapporten (Noe m.fl. 2020). Ungdommer
fra distriktene blir i mer eller mindre grad
boligmarkedets «B-lag». D
 ette rammer ikke
bare distriktsungdom fra fattige 
familier.
Det rammer også mange i kategorien
7

Guilluy, s. 4 (min oversettelse).

«folk flest», med helt vanlige yrker. Når
foreldrene dør, vil etterkommere fra bygda
arve langt mindre enn dem som har samme
status eller jobb i byen. Vi ser konturene av
at klasseskillet i Norge i økende grad flyttes
fra lønn til boligformue, med en sterk geografisk akse.
For det andre ser vi at prisforskjellene
mellom sentrum og periferi svekker mobiliteten i arbeidsmarkedet. Dette gjelder begge veier: Mobiliteten fra by til bygd svekkes
fordi lave boligpriser hindrer boligbygging –
med påfølgende boligmangel – i distriktene.
Mobiliteten fra bygd til by svekkes fordi de
som selger sin bolig i en distriktskommune
får en langt lavere pris på boligen de selger
enn det det vil koste å kjøpe bolig i byen.
Med andre ord er det et stort økonomisk tap
å flytte til byen. For dem som har etablert
ny bolig i distriktene, er risikoen høy for å
havne i en situasjon der boligen har en langt
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