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Ifølge et forslag fremlagt for
behandling på Unge Venstres 
landsmøte, åpnes det for at 

Venstre kan gå i regjeringssam-
arbeid med Fremskrittspartiet, i 
tillegg til Høyre og Kristelig
Folkeparti (DN 13. oktober).

Forslagets skjebne er uvisst i 
skrivende stund, men det har 
fått støtte i forkant av Unge 
Venstres leder. Desto mer
forstemmende er det at slike
forslag overhodet kan bli 
fremmet på høyeste nasjonale
nivå i ungdomsorganisasjonen i
landets eneste sosialliberale 
parti.

Her må den ellers så oppegå-
ende liberale ungdommen ha 
gått seg fullstendig ideologisk 
vill.

Venstre er et sosialliberalt,
grønt og borgerlig parti. Høyre 
er i hvert fall både liberalt og 
borgerlig, og KrF er utvilsomt
sosialt. Fremskrittspartiet er 
intet av dette.

Påstanden om at Frp er et
borgerlig parti blir ikke sannere 
fordi om fremtredende høyre-
folk gjentar den til det kjedsom-
melige.

Borgerlig ideologi og politikk 
er kjennetegnet av toleranse, 
moderasjon, sosial samvittighet, 
dannelse og respekt for enkelt-
individet. Fremskrittspartiets 
varemerke har derimot alltid 
bestått av en populistisk grunn-
holdning, kombinert med frem-
medfiendtlighet og kulturpoli-
tisk uvitenhet. Et moderne 
sosialdemokratisk parti er i så 
måte mer borgerlig i sin prak-

tiske politikk enn hva Frem-
skrittspartiet er.

Unge Venstre har rett i at det 
er behov for et regjeringsskifte i
2013, først og fremst for å 
fremme bedre klimapolitikk og
en innvandringspolitikk som

kommer i pakt med både barn 
og voksnes globale rettigheter. 
Det er helt uforståelig hvordan 
Unge Venstre tenker seg at dette 
kan realiseres med Fremskritts-
partiet i regjering.

Venstre gjorde et dårlig valg i
2009, men et mye bedre nå i 
2011. Årets valgresultat var 
blant annet et resultat av at 
Venstre fremstod som et tydelig 
sosialliberalt og grønt parti. 
Venstre bør ha et potensial på 
henimot ti prosent oppslutning 
dersom partiet fortsetter å 
henvende seg til liberale og 
grønne sentrumsvelgere. Dette

er velgere som står fjernt fra 
Fremskrittspartiets tankegods.

Derfor er Unge Venstres flør-
ting med Fremskrittspartiet
bare egnet til å svekke Venstres
troverdighet og reversere den
fremgang partiet har.

 Geir Kjell Andersland,
 tidligere byråd og gruppeleder 
for Venstre i Bergen bystyre
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Farlig flørt med Frp
Unge Venstre er på ville veier med sin Frp-flørt. Venstre er et borgerlig parti. Frp er det

ikke, skriver Geir Kjell Andersland, gruppeleder for Venstre i Bergen bystyre.

Utenriksminister Jonas 
Gahr Støre gjør nå sitt
beste for å gjenopprette

den skade som Nobelkomiteen 
under Torbjørn Jaglands ledelse
påførte det norsk-kinesiske
forholdet i 2010 ved å tildele
Nobels fredspris til den fengs-
lede dissidenten Liu Xiaobo.

Mange har påpekt hvor 
vanskelig det er å overbevise
verden om at en stortingsopp-
nevnt komité under ledelse av 
en nylig avgått stortingspresi-
dent og tidligere statsminister 
er uavhengig av norske myndig-
heter. Kritikerne bruker dette 

som begrunnelse for å kreve 
endringer i måten komiteen 
settes sammen på.

Her er et paradoks.
Prisen til Liu Xiaobo var jo

nettopp et eksempel på stort 
mot og sterk uavhengighet. Når 
Kina nå beskylder den norske 
regjering for å ha støttet tilde-
lingen, er det en sannhet med 
modifikasjoner. Regjeringen 

kunne selvsagt ikke ta avstand 
fra komiteens beslutning, men
støtten var langt fra helhjertet. 
Det vet kineserne, og når de nå 
sier at de forventer tydelige 
norske tiltak for å forbedre det

bilaterale forholdet, kan det 
være at de ønsker en form for
offisiell beklagelse. Det kommer
selvsagt ikke på tale.

Norges forhold til Kina er
svært viktig for Norge og av en
viss viktighet for Kina, men den 
pågående kampen om Kinas
demokratisering er et spørsmål 
av fundamental betydning for
hele verden.

Norges forhold til Kina vil bli
sakte, men sikkert reparert. Når 
Liu Xiaobo en gang i fremtiden
slipper fri, vil verden huske hvor
hans Fredspris kom fra. Prisens 
norske kritikere vil da med 
fordel bli glemt.

 Stein Tønnesson, senior-
forsker ved PRIO

Jagland-paradokset

SAMARBEID. Venstre er 
et sosialliberalt, grønt og 
borgerlig parti. Høyre er i 
hvert fall både liberalt og 
borgerlig, og KrF er utvil-
somt sosialt. Fremskritts-
partiet er intet av dette, 
skriver artikkelforfatteren. 
Foto: Fredrik Varfjell, Scanpix

FRP-FLØRT. 
Ungdommen 
må ha gått seg 
fullstendig ide-
ologisk vill, 
skriver Geir 
Kjell 
Andersland.

ViL HA BEKLA-
GELSE? Regje-
ringen kunne
selvsagt ikke ta
avstand. Det vet
kineserne, skri-
ver Stein
Tønnesson.

INNLEGG
Politikk

INNLEGG
Norge-Kina

 FLERE INNLEGG
 Side 42 – 44

Gjestekommentar
Ubehagelige  spørsmål
Trym Riksen

Innlegg
Statlig selvrespekt
Gunnar S. Eskeland

Mer BSU gir
dyrere boliger
Morten Riiser

Vender Tyskland 
ryggen?
Ingeborg Strand Christensen

DEBATT42
debatt@

dn.no

43

Mandag 
KREDITT

Tirsdag 
LEDELSE

Onsdag 
FINANS

Torsdag 
ØKONOMI

Fredag 
STUDENT

Lørdag 
FORSKNING

Ubehagelige 

spørsmål

Det blir flere tilbakeslag i økonomien fremover 

enn det mange er forberedt på. Mindre trykk i oppgangs-

konjunkturene og økte svingninger i økonomien tilsier 

høyere sannsynlighet for nedgangstider nå enn før.

T
il tross for at de fremvok-

sende markedene har 

blitt viktigere for åff  forstå 
åå

verden, er det fortsatt USAs 

økonomi alles øyne er rettet 

mot. Hvis USA sliter, kjenner 
AA

man ringvirkningene i alle 

deler av verden.

I Norge, som har mye syklisk kk

industri og en omfattende 

eksport, er det viktig å følge 

med på det som skjer i verdens 

største økonomi.

Det er når man studerer den 

amerikanske økonomiens 

vekstegenskaper i etterkrigs-

tiden at man oppdager et åpen-

bart mønster. Veksten i 

oppgangskonjunkturene har 

avtatt for hvert tiår siden 1950-

tallet. Samtidig er det ingenting 

som tilsier at resesjonene har 

blitt grunnere enn før. Dette er 

vist i illustrasjonen. De stadig 

lavere søylene, som indikerer 

snittveksten i oppgangskon-

junkturene i hvert tiår, minner 
tt

om trappetrinn som leder en 

ned mot en uviss skjebne.

De historiske fakta er ubestri-

delige, men fremtiden er som 

kjent usikker. Derfor må man åå

forsøke å besvare disse to 

spørsmålene:

1. Hva tror du om trendveksten 

fremover?

FINANS
TRYM
RIKSEN

I Norge, som 

har mye sy-

klisk industri og 

en omfattende 

eksport, er det 

viktig å følge med 

på det som skjer i 

verdens største 

økonomi

Bnp-veksten i økonomiske ekspansjoner hvert tiår siden 

1950, sammenlignet med bnp-veksten i resesjoner

2. Hva tror du om den økono-

miske volatiliteten fremover?

Trendveksten har vært 

fallende i USA i hele etterkrigs-

tiden. Jeg vet ikke hva som kan 
kk

trekke den opp igjen, så det er 

vanskelig å tro at trendveksten 

skal mye opp med det første. I 

tillegg har vi sett at de økono-

miske svingningene har økt de 

siste årene. Hvis man svarer 

«samme eller lavere» på første 

spørsmål og «samme eller 

høyere» på det andre spørs-

målet, ender man opp med en 

interessant hypotese:

 Lav trendvekst kombinert 

med høyere økonomisk volati-

litet.
Merk at denne hypotesen er 

oppskriften på flere resesjoner i 

fremtiden. Årsaken er at sving-

ninger rundt en lav trend øker 
aa

risikoen for at veksten havner 

under nullstreken.

Man kan naturligvis velge å 

svare annerledes enn jeg har 

gjort på de to ubehagelige 

spørsmålene ovenfor. Jeg tror 

de fleste ønsker å besvare dem 
åå

litt mer optimistisk, men 

ønsketenkning har aldri vært 

en god følgesvenn for den som 

ønsker å forstå samfunnsutvik
tåå

-

lingen.
Finnes det noen lyspunkter? 

Vel, en syklisk orientert tilnær-

ming til økonomien har i alle 

fall hjulpet en til å styre unna 

de verste nedturene i aksjemar-

kedet. Amerikanske data 

forteller oss at all haa istorisk 

aksjeavkastning har kommet i 

meme
perioder med tiltagende økono-

misk ve perioder med

avtagende vekst har man knapt 

oppnådd nullavkastning.

Etter 2000 har årlig realav-

kastning i aksjer vært 15 

prosent i perioder med tilta-

gende vekst, mens aksjemar-

kedet har falt med ti prosent i 

snitt p.a. i perioder med avta-

gende vekst.

Lærdommen fra det siste 

tiåret er at de økonomiske

syklusene lever i beste velgå-

ende. Å flytte pengene mell m om 

aksje- og rentemarkedet (basert 

på konjunkturforløpet) kan 

derfor gi verdifulle bidrag til 

avkastningen.

Å navigere uten et syklisk 

kompass har vist seg å være 

farlig og fremtiden er nok like 

full av skjær som det forrige 

tiåret.

 Trym Riksen, investeringnn s-gg

direktør i DnB Nor Private 
rr

anking

Det er når 

man stude-

rer den amerikan-

ske økonomiens 

vekstegenskaper 

i etterkrigstiden 

at man oppdager 

et åpenbart 

mønster 

u svinger i bilbeskatningen går på 

dighet er avgjørende for 

raft, skriver Statlig selvre spekt

Andres visshe

letthet gjør og får det du vil

I Norge har politikere og 

byråkrater stor autoritet med 

hensyn til skatt på bil og driv-

stoff. Mer enn en femdel av det 

som tas inn på inntekt og

formue, tas p
formue, tas på bil og dr stoivstoff. 

abrikantene så at i 

Norge vet de hva de vil! Skatt-

legging av bilens karaktertrekk 

nsi
har slikt potensial

gder, drivstoff, rushtid? 

skatningen i nybilprisen 

myndighetene i tillegg noen 

ige og noen forførende

inger. Flotte biler er et

lig tegn på skatteevne, noe 
kaka

m er viktig hvis andre tegn vi 

nner er sviktende.  

En viktig mulighet kan være 

påvirke bilens egenskaper 

direkte. Mange fagfolk fant det 

derfor interessant da nybilbe-

skatningen ble lagt om i 2007 

med en sterk avgift på gram 

CO2
 per km i registreringsdoku-

mentet. Det fantes grunner for 

entusiasme for omleggingen: 

kanskje bedre med en avgift 

enn med en standard, slik det 

foreslås i Europa.

Men det var også tre viktige 

Mer BSU 

gir dyrere 

boliger

R
epresentanter for store 

institu-
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HETT BOLIG-

MARKED.

Morten Riiser.

Ve

I 
Dagens Næringslivs 

artikkel «Student-nei til 

Tyskland» 7. oktober 

fortelles det at norske 

studenter dropper Tyskland 

som studieland. Men det 

nevnes ikke at det er betyde-

lige inngangsbarrierer for 

norske studenter til det tyske 

studiemarkedet. 

For å kunne studere på heltid 

i Tyskland, det vil si å ta en hel 

grad i landet, hjelper det ikke 

bare å ha et ønske om å studere 

aa

her. 
Man må også kunne tysk på 

et nivå tilsvarende C1, hvilket 

betyr å kunne språket nesten 

flytende. 

Karakteren seks i tyskfaget i 

den videregående skolen gir 

INNLEGG
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grunner for kritikk. 

 Først: bedre å skatte utslipp

eller drivstoff direkte. Hvorfor 

skal en CO2
-tung bil skattlegges 

hvis den står til pynt?

 Dernest: hvorfor ble klima-

problem plutselig dobbelt så 

viktig for biler, og dobbelt så 

viktig som før: Drivstoffavgif-ff

tene falt ikke tilsvarende?

 Endelig: Hvis det er smart å 

påvirke bilens egenskaper 

direkte, så er det viktigere for 

luftkvalitet enn for klima-

gasser: hvorfor glemte man 

luftkvaliteten i en såpass spen-

nende reform?

Avgiftsomleggingen favoriserte 

dieselbiler i kroner og øre – 

helt greit av klimahensyn – 
a

men åpenbart feil for lufff tkvaff -

litet. Etter at bensinbilens 

luftforurensning er kraftig 

slanket i fire tiår har norske 

byers bilforurensning til felles 

med andre i vesten at den 

preges av små partikler og NOx
: 

At dieselbilene drar dette, selv 

på lave turtall, er kjent stoff. 

En kunne nesten ønske det 

var rett som miljøministeren 

sier, at her ble norske myndig-

heter feilinformert av EU. Det 

er heller slik at noen fikk en 

god idé, og så gikk det litt for 
åå

fort i svingene (og innom langt 

for få av kongerikets hørings-

runder).

Tyngde elleer treer treer tregh
ljøet i miljø

politikken kan vinnes på 

mange måter: faglig ekspertise, 

politiske forlik, i dogmer, 

gjennom grunnloven, uavhen-

gige domstoler, internasjonale 

avtaler. At faglig treffsikkerhet 

gir styrke, er opplagt: Skal du 

klatre må du kunne det, og du 

bør starte ved foten av riktig 

fjell.
Mindre opplagt er det at hvis 

kongen skal få gjort noe, så må 

folk vite hva han vil. Ikke bare 

for at vi skal flytte oss når han 

skal frem, men fordi vi skal 

tilpasse oss kursen hans, holde 

hestene klare, bygge egnede 

biler: Tenk om bilfabrikantene 

så at i Norge vet de hva de vil! 

Skattlegging av bilens karakter-

trekk har slikt potensial. 

Norske politikere har stor 

handlefrihet på området bil og 

miljø, misunnelsesverdig for 

mange andre, og har potensial 

til å inspirere både i EU og

Tokyo. Men politikken må være 

lesbar, så snuoperasjoner 

koster. 

Fra læreboken skulle man 

kanskje tro at en skattesats – en 

politikk – virker uavhengig av 

om den forstås eller ikke. Vel: 

Prøv den i heimen, på barna, så 

vet du hvor feil det er!

 Gunnar S. Eskeland, 

professor
els

 ved Norges Handels

rr

-

høyhøyskole.
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beskatningen er. Det gjelder 

også gevinstbeskatning. 

Gevinst ved salg av bolig og 

fritidsbolig er for de fleste skat-

tefri mens gevinst ved salg av 

ksjer verdipapir-

man har fem 

ning bak seg. Heller ikke en

eller B i valgfagene tysk på tt

Norges Handelshøyskole gir 

denne kompetansen.

At Lånekassen tilbyr 

stipend for språkundervisnin

ff

i land med et annet undervis

ningsspråk enn engelsk, er

generøst, men 16.000 krone

rekker ikke til mer enn et li

skippertak. 

Selvsagt kan man legge 

penger i tyskkurs selv, mev

for en fulltidsstudent som

allerede lever på fattigdo

grensen, er det i overkan

 Ingeborg Strand Chris

student ved Norges 

Handelshøyskole, på 

utveksling i Mannheim

Tyskland

 TEGN. – Flotte biler er et 

synlig tegn på skatteevne, 

noe som er viktig hvis andre 

tegn vi finner er sviktende, 

mener artikkelforfatteren.  
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