
Ikke overraskende har som-
meren vært preget av mye
debatt omkring manglende

veiutbygging og dårlig standard
på jernbanenettet. Ofte hevdes
det at handlingsregelen for bruk
av penger fra oljefondet, eller
statens pensjonsfond som det nå
heter, hindrer fornuftige infra-
strukturinvesteringer. Da er det
verdt å minne om at handlings-
regelen for økt uttak av oljefon-
det nettopp ble begrunnet i
behovet for økte investeringer i
infrastruktur, forskning og skat-
te- og avgiftslettelser.

Dette skjedde på Stortinget
våren 2001 etter forslag fra regje-
ringen Stoltenberg og med bred
støtte fra borgerlig opposisjon.
Fra alle hold så man behovet for
en slags finanspolitisk krittstrek
som kunne sikre en rimelig for-
utsigbarhet i innfasingen av
fremtidige oljeinntekter.

Opprettelsen av oljefondet var
også mange år tidligere begrun-
net i behovet for avsetning til
fremtidige Folketrygdutgifter,
som staten har et ansvar for.
Norge er faktisk det land i
OECD-området som får den
sterkeste økningen i statlige
pensjonsutgifter i årene som
kommer.

De tre områdene som ble truk-
ket frem av et nær samlet stor-
ting var godt begrunnet i beho-
vet for å styrke verdiskapningen: 
■ Skatte- og avgiftsnivået var
blant de absolutt høyeste i Euro-
pa og bidro både til lavere til-
gang på arbeidskraft og mang-
lende vekstevne i næringslivet
■ Manglende investeringer i vei
og kollektivtransport svekket
både næringsvekst og arbeids-
kraftens mobilitet
■ Norge lå langt etter andre
land i forsknings- og utviklings-
investeringer.

Under Bondevik II-regjering-
en ble det brukt mye penger fra
Statens Pensjonsfond nettopp på
disse områdene, med det resul-
tat at verdiskapingen skjøt fart i
et unikt tempo i årene som fulg-
te. Ved regjeringsskiftet høsten
2005 beskrev A-pressen situasjo-
nen slik: «Den rød-grønne regje-
ringen går til dekket bord øko-
nomisk sett. Med to tredjedeler
av skattelettelsene fra Bondevik-
regjeringen i behold har skatte-
inntektene til Staten økt mer
enn ventet hvert år. Samlet har
regjeringen Stoltenberg nå ca.
160 milliarder kroner mer til dis-
posisjon enn ved regjeringsskif-

tet i 2005. Samtidig har oljeinn-
tektene ved overføringene fra
Statens Pensjonsfond økt mer
enn noen dengang kunne forut-
se.»

Allikevel har forskningssekto-
ren blitt hengende etter og svek-
ket den langsiktige modernise-
ringsevnen i norsk næringsliv.

På samme måte har investe-
ringene i vei og bane ikke hatt
den vekst som var forespeilet
dengang man begrunnet og ved-
tok økt bruk av oljepenger.

En av årsakene er åpenbar:
Mange andre områder ble prio-
ritert på bekostning av samferd-
sel. Under min tid som finansmi-
nister ble regjeringen stadig

påført kostnadskrevende vedtak
langt utover samferdsel, forsk-
ning og skatt. Frp og øvrig oppo-
sisjon hadde flertall og mange
gode formål fikk nyte godt av
dette flertallet.

Men skal prioritering virkelig
ha noen betydning som monner,
så man oftere si nei enn ja til
gode formål.

Under denne regjeringen er
det skapt et press i økonomien
som har gitt økende inflasjon og
rekordhøy rente. Dette har gjort
en rekke fornuftige samferdsels-

investeringer langt dyrere. Det
både forsinker fremdriften i pro-
sjektene og gir oss enkelt sagt
mindre asfalt per krone bevilget.

I tillegg har denne regjering
av ideologiske årsaker nektet å
videreføre såkalte OPS-prosjek-
ter, det vil si offentlig/privat
samarbeid om store veiprosjek-
ter. Det innebærer i praksis at
utbygging og drift av veistrek-
ningen blir overlatt et privat
konsortium i et avtalt antall år
og deretter overtatt av det
offentlige. Staten betaler for
utbyggingen og drift fordelt over
det avtalte antall år. Et slikt pro-
sjekt er nå eksempelvis i ferd
med å bygge ny E-18 mellom
Grimstad og Kristiansand.

Fordelen er raskere og mer
rasjonell fremdrift og trolig også
en besparelse for staten totalt
sett. Investeringskostnaden for-
deles over flere år og muliggjør
oppstarting av flere prosjekter
av stor samfunnsøkonomisk
betydning.

Men så langt har altså den
rød-grønne regjeringen sagt nei
til nye OPS-prosjekter.

Før valget i 2005 lanserte
dagens regjeringspartier noe de
kalte for prosjektfinansiering
som skulle være alternativet til
OPS. Etter valget viste det seg
bare å være et nytt ord for den
tradisjonelle finansiering etter
kontantprinsippet over stats-
budsjettet.

En del har tatt til orde for å
finansiere større veiprosjekter
utradisjonelt ved å invitere uten-
landske firmaer til å bygge med
egen arbeidskraft for å unngå
pressvirkninger i norsk økonomi

og det høye norske kostnadsni-
vået.

Langt på vei er det slik vi gjør
det allerede. Anbud legges ut
innen EØS-området og i stor
grad er det utenlandsk arbeids-
kraft som benyttes.

Dersom vi i større grad vil til-
trekke oss anbud fra store uten-
landske entreprenører, er det
trolig en forutsetning at prosjek-
tene hver for seg er større enn
det som er vanlig i dag. Det kan
nok utløse en viss årlig debatt
om fordeling mellom fylker og
landsdeler, men har åpenbart
store samfunnsøkonomiske for-
deler.

Det vil ikke være mulig å ute-
lukke norske entreprenører fra å
delta i anbudskonkurransene
om disse store prosjektene, noe
som heller ikke er ønskelig ut fra
konkurransehensyn.

Helt sikkert kan samferdsels-
planlegging drives mer rasjonelt
og langsiktig i Norge, ikke minst
ved mer pragmatisk samarbeid
mellom stat og private.

Men det er vanskelig å tenke
seg at prosjekter i det lange løp
kan vernes fra virkningene av
norsk inflasjon og kostnadsøk-
ning.

I kampen mot slike presspro-
blemer i økonomien har bare
finanspolitiske og økonomiske
virkemidler effekt.

■ Alt stoff som  leveres til Dagens
Næringsliv, må produseres i henhold
til Vær Varsom-plakaten.
■ Dagens Næringsliv betinger seg
retten til å lagre og utgi alt stoff i avi-

sen i elektronisk form, også gjennom
samarbeidspartnere.
■ Redaksjonen forbeholder seg
retten til å forkorte innsendte
manuskripter. 
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Tolltull
Det er med stor interesse

jeg leser oppslagene i
Dagens Næringsliv om

resultatene av Tollvesenets øko-
nomiske kontroller. Fungerende
toll- og avgiftsdirektør Anita
Graff uttaler i Dagens Nærings-
liv 24. juli at slurv ved deklare-
ring av varer medfører høyere
kostnader for næringslivet, og
peker på at næringslivet må
bruke flere ressurser på denne
delen av verdikjeden. I Dagens
Næringsliv 29. juli imøtegår
direktør Leif Olsen i HSH denne
påstanden.

Min erfaring etter over 20 års
arbeid med toll- og særavgiftsre-
gelverket er at mange aktører
mangler grunnleggende kompe-
tanse innen dette fagområdet,
og at overraskende mange
importbedrifter mangler rutiner
og internkontroll på dette områ-
det. 

Jeg tviler ikke på at mange
aktører, både importører og 
speditører, er seriøse og gjør 
sitt ytterste for å sette seg inn 
i et omfattende og komplisert
regelverk, men altfor ofte er 
det regelrett slurv og mang-
lende kunnskap og kompetanse
som resulterer i de mange fei-
lene. 

Store deler av tolldeklarering-
en er i dag satt ut til speditør
uten at det stilles spørsmål om
kompetanse eller operasjonelle
rutiner. Importør kan ha de
beste intensjoner om å følge
regelverket, men kvaliteten på
deklareringen kan aldri bli
bedre enn den jobben fortoller
gjør. 

Næringslivet bruker ressurser
på å sette seg inn i regelverket
som Leif Olsen i HSH hevder,
men selve fortollingsprosessen
er etter min mening sterkt
underprioritert både 
hos importør og speditør. Pris-

press i bransjen har resultert i
lav pris på fortollingstjenester,
og manglende økonomi i å kon-
kurrere på kompetanse og kva-
litet på denne tjenesten. Dette,
sammen med importørs mang-
lende kvalitetskontroll av spedi-
tørens arbeid, mener jeg er
hovedårsaken til mange av fei-
lene som Tollvesenet har avdek-
ket.

Dette bør være hovedutfor-
dringen for Leif Olsen og HSH,
istedenfor å skylde på et kompli-
sert regelverk.

Grete Johanne Koht Astad, 
daglig leder i Tollkonsult AS

Men skal 
prioritering 

virkelig ha noen be-
tydning som monner,
så man oftere si nei
enn ja til gode formål

ERFARING.
Mange aktører
mangler kom-
petanse innen
toll- og sær-
avgiftsregel-
verket, skriver 
Grete Johanne
Koht Astad,

■ KRITIKK. Per-Kristian Foss
(H) kritiserer regjeringen for å
ha nektet å videreføre OPS-pro-
sjekter, det vil si offentlig og
privat samarbeid om store vei-
prosjekter. Foto: Per Thrana

Oljepenger til vei og bane

Det er verdt å minne om at handlingsregelen for økt uttak av oljefondet nettopp
ble begrunnet i behovet for økte investeringer i infrastruktur, forskning og 
skatte- og avgiftslettelser, skriver stortingsrepresentant Per-Kristian Foss (H). 


