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■■Ap-frykt for at politikerne abdiserer

Vil ikke ha flere s

Politikk: De rødgrønne stemmer

ned Høyre-forslaget om et uavhengig
finanspolitisk råd.

ANDERS HORNTVEDT
ANDERS.HORNTVEDT@FINANSAVISEN.NO

Flere europeiske land har de siste
årene innført uavhengige finanspolitiske råd. I Danmark kalles rådet
regjeringens vismenn. Oppgaven i
Danmark og i ni andre OECD-land
er å fremskaffe finanspolitiske analyser og vurderinger uten politisk
påvirkning fra regjering eller parlament.
Høyre vil innføre et slik uavhengig finanspolitisk råd også i Norge,
men i morgen blir forslaget nedstemt i Stortinget.

Stollek

Som et plaster på såret opprettet
finansminister Sigbjørn Johnsen i
mars et ekspertutvalg som skal gi
råd om beregningene som inngår i
statsbudsjettet.
Men dette er ikke bra nok, mener
Gunnar Gundersen, Høyre-representant i Stortingets finanskomité.
– Poenget er at rådet skal være
uavhengig. Det er ganske små miljøer i Norge, og det er ganske tette
bånd mellom de offentlige miljøene vi har, sier Gundersen.
Stolleken i det såkalte jerntri-

angelet det siste året har satt dette politikk og finanspolitikk hele tiden?
fenomenet på dagsordenen. Svein
– Ja, men det blir øyeblikksbilGjedrem gikk fra Norges Bank der. Et uavhengig finanspolitisk råd
til Finansdepartementet, Øystein vil kunne ha ressurser til å komme
Olsen gikk fra SSB
me d i n n hold
Vi tror rett og
til Norges Bank, og
og analyser, sier
Hans Henrik Scheel
Gundersen.
slett ikke det
gikk fra Finansde– Erfaringene
er behov for enda en
partementet til SSB.
fra Sverige er at
– Jeg tror det ville instans som gir oss råd rådet kan være
ha vært sunt for den og synspunkter
plagsomt for dem
økonomiske debat- Gerd Janne Kristoffersen, nest- som sitter med
ma k ten. Men
ten at man fikk noen leder i Aps finansfraksjon
uavhengige til å sette fokus på en poenget er å få evalueringer fra andel problemstillinger fra en annen dre miljøer enn dem som hele tiden
vinkel enn det man normalt får, sier utformer politikken. Da blir det en
Gunnar Gundersen.
mer livaktig debatt, legger han til.

– Kan være plagsomt

– Men både sjeføkonomer og professorer uttaler seg om økonomisk

Abdisere

– Rådet både i Sverige og i andre
land kan sikkert være til nytte. Men

vi vil bruke litt mer tid til å vurdere
om det er behov for det, sier Gerd
Janne Kristoffersen, nestleder i Aps
finansfraskjon.
– Vi mener politikere skal vokte
seg vel for å abdisere fra å ta de
vanskelige økonomiske valgene, og
i stedet lene seg på et råd, sier hun.
– Vi synes også at vi har veldig
mange som er med og vurderer
økonomistyringen i Norge fra før.
Vi tror rett og slett ikke det er behov
for enda en instans som gir oss råd
og synspunkter på hvordan vi styrer
økonomien, legger hun til.

– Har et departement

– Vi har allerede et Finansdepartement med meget gode medarbeidere som gir oss råd, og vi har en
stortingsgruppe som også har gode
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– Blir feil å tenke slik
– Jeg kjenner igjen argumentet om politikernes abdikasjon, men det blir feil å tenke
slik, sier lederen for det svenske finanspolitiske rådet.
Det finanspolitiske rådet i Sverige
ble opprettet av den borgerlige regjeringen i 2007. Da stemte de tre
rødgrønne opposisjonspartiene
mot.

Reaksjonær høyrepolitikk

– Begrunnelsen fra Socialdemokraterna var av omtrent samme
slag som i Norge. Vänsterpartiet
gikk lengre og mente at rådet søkte å kle regjeringens reaksjonære
høyrepolitikk i vitenskapens klær,
sier Lars Calmfors, som til daglig

er professor ved Institutt for internasjonale økonomiske studier ved
Universitetet i Stockholm.
Etterpå har alle de tre opposisjonspartiene skiftet standpunkt.
For omtrent en måned siden ble
det oppnådd en overenskomst, slik
at også de tre opposisjonspartiene
nå stiller seg bak rådet.

– Styrker demokratiet

– Det var vanskelig å forstå den
holdningen de rødgrønne hadde
tidligere. Oppdraget for rådet har
vært å analysere om midlene regjeringen bruker virkelig fører til de
målene den selv og Riksdagen har
formulert, sier Calmfors.
– Jeg ser det som rake motsetningen til de rødgrønnes argumentasjon tidligere. Rådet er jo

GIR RÅD: Lars Calmfors, leder i det
svenske finanspolitiske rådet.


FOTO: UNIVERSITETET I STOCKHOLM

en hjelp både for Riksdagen og
innbyggerne når de skal evaluere regjeringens politikk. Dermed
styrkes faktisk den demokratiske
beslutningsprosessen fordi man
får inn mer informasjon, sier han.

Art of Sushi

I billedteksten til vår sak om sushikokker i lørdagens avis, kom vi i
skade for å skrive feil arbeidssted
på de avbildede sushikokkene Trawachai Champala og Phanuwat
Khambao.
De jobber på kritikerroste
Art of Sushi i Elisenbergveien på
Frogner. Finansavisen beklager
feilen. 
FA

PwC inviterer til seminar

Får ikke støtte: Høyre vil innføre et slik uavhengig finanspolitisk råd også
i Norge, men tirsdag blir forslaget nedstemt i Stortinget. Rådet kunne ha blitt
plagsomt for Finansdepartementet, her ved dets sjef Sigbjørn Johnsen.  FOTO: ARE HARAM

synsere

Optimalisering av
avgiftsrapporteringen
Teknologi som
rapporteringsverktøy for
MVA, toll og særavgifter

Tid og sted
Fredag 10. juni 2011,
kl. 09.00-11.00
(frokost fra kl 08.30),
PwC-bygget, Dronning
Eufemias gate 8, Oslo.
Ingen seminaravgift.

NESTLEDER: Gerd Janne Kristoffer-

HØYRE-POLITIKER: Gunnar

sen, nestleder i Aps finansfraksjon. 

Gundersen.

rådgivere. Så det er mange som er
med og hjelper oss til å ta gode beslutninger, sier Gerd Janne Kristoffersen.

– Er begrunnelsen for neiet deres
at Finansdepartementet egentlig er
redd for å miste styringen?
– Nei, det vil jeg på ingen måte si.
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Påmelding
www.pwc.no/kurs eller
send Kurs 022 og din
mailadresse til 1980.

Under dette frokostseminaret vil vi
diskutere erfaringer rundt utfordringer
som virksomhetene idag møter i forhold til
rapportering av MVA, toll og særavgifter.
Fokuset vil være rettet mot hvordan
tekonolgi kan automatisere og forenkle
rapporteringen samt gi større mulighet for
kontroll med kvaliteten på rapporteringen.
Seminaret vil være workshopbasert hvor
det vil være adgang til å utveksle
erfaringer.
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