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Praktisk løsning 
på faktisk problem

Høyre vil ha raskere
utbygging av vei og jern-
bane. Siden vi har

høyere ambisjoner enn regje-
ringen, ønsker vi å ta nye 
metoder i bruk for å få gjen-
nomført våre utbyggingsplaner. 
En av løsningene våre kalles for 
«offentlig-privat samarbeid»
(ops). I et innlegg i DN 27. april 
understrekes de positive sidene 
ved ops, samtidig som forfat-
terne mener at det samme kan 
gjennomføres med full statlig 
finansiering for å senke finans-
kostnadene.

Jeg er enig i at det må 
arbeides med å redusere disse 
kostnadene, men regnestykket 
som presenteres i innlegget, er 
en overdrivelse.

I innlegget blir det gjort en
direkte sammenligning av 
gjennomsnittsrenten på dagens 
bompengefinansierte 
prosjekter og renten på de tre 
ops-prosjektene fra midten av 
2000-tallet. Det blir ikke helt 
riktig. Mellom disse to tids-
punktene har det vært en 
finanskrise. Rentenivået har 
falt. Ops-prosjektene har en 
rentemargin på 0,5 prosent. I 
dag har de lange rentene falt til 
rundt to prosent. Marginen er 
nok ikke lenger 0,5 prosent, 
men det å uten videre anta 
fem-seks prosent rente på et 
ops-prosjekt, blir misvisende.

Både bompengeselskaper og
ops-selskaper i Norge benytter 
seg av privat lånefinansiering. 
I vårt forslag til Nasjonal 
transportplan går det klart 
frem at vi ønsker å utrede 
tiltak som kan redusere 
finanskostnadene til samferd-
selsprosjekter. Blant annet kan 
det være aktuelt med spesielle 
obligasjoner eller statlige refi-
nansieringsgarantier til 
prosjektselskapet. Eventuelt 
kan staten komme tidligere
inn i finansieringsløpet. 
Mulighetene er mange.

Ops er attraktivt i hovedsak 
fordi planlegging, gjennomfø-

ring og vedlikehold overlates til
en privat aktør som står direkte
ansvarlig for fremdrift og
kvalitet. Et innslag av privat
kapital vil gjøre dette ansvaret
klarere og fører til et sterkere
interessesammenfall mellom
utbygger og stat.

Altfor ofte tar man statens 
perspektiv når man diskuterer
veibygging. Men vi må ikke
glemme at samfunnet er mer
enn bare staten. For bilister og
trafikanter vil det være en stor
gevinst at veien blir raskere
ferdig.

En rapport fra Transportø-
konomisk institutt viser at de
tre norske ops-veiene ble 
bygget mellom 35 og 48 
prosent raskere enn sammen-
lignbare tradisjonelle 
prosjekter. Det skjedde uten at
byggekostnadene ble høyere
enn hva man erfaringsmessig 
regner med slike veianlegg
koster. 

På de norske ops-veiene
tilsvarte den økte byggetakten 
en samfunnsgevinst på 10–15 
prosent av prosjektenes 
samlede «trafikantnytte». 
Denne gevinsten er ikke 
penger som telles i statskassen
– men det er en gevinst som i 
aller høyeste grad tilfaller 
samfunnet vårt fordi reise-
tiden blir kortere og veiene 
tryggere.

Gode veier og en moderne
jernbane bidrar til å løse Høyres 
hovedmål: å skape et samfunn
med muligheter for alle. Da er 
det behov for å bruke nye 
metoder. For Høyre er ikke ops
en mirakelkur. Det er en prak-
tisk løsning på et faktisk 
problem. 

 Jan Tore Sanner, finanspoli-
tisk talsmann i Høyre
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OPS-SAMAR-
BEID. For bilis-
ter og trafikan-
ter vil det være 
en stor gevinst
at veien blir ras-
kere ferdig,
skriver Jan
Tore Sanner.

Doktorgrad lønner seg ikke

Jeg er enig med Inge Jan
Henjesand fra Abelia som i
et innlegg i DN 29. april

skriver at vi må utdanne flere
med doktorgrad. I mitt fag,
utvikling av it-systemer, er det
så mange utfordringer at alle
større bedrifter og offentlige
etater burde ha personer med
doktorgradskompetanse i
sentrale posisjoner.

Det er bekymringsfullt at det
nesten ikke finnes norske 
søkere til stipendiatstillinger
innen realfag og teknologi. Det
er bra at vi har utenlandske
søkere, men de fleste av dem
har middels karakterer fra lavt
rangerte universiteter. Og
halvparten drar hjem etter

fullført doktorgrad.
Ansvaret for at det utdannes

for få kandidater med doktor-
grad i Norge legger Henjesand
på kunnskapsminister Kristin
Halvorsen. Vi trenger opplagt
en økning i antall stipender,
men stipendiatstillinger
mangler ofte godt kvalifiserte
søkere.

Hovedutfordringen er at det
for den enkelte kandidat ikke
lønner seg å ta doktorgrad.

Hvor stor andel av de ansatte 
hos Abelias medlemmer, andre 
bedrifter og offentlige etater har
doktorgrad? Hvordan verdsettes 
en doktorgrad i form av lønn og 
posisjon?

I it-bransjen gir noen dagers
sertifiseringskurs gjerne større 
uttelling enn en doktorgrad. 
Generelt er Norge det OECD-
landet der det lønner seg minst
for en person å ta høyere utdan-
ning. 

Å øke prestisje og uttelling i
industri, næringsliv og forvalt-
ning ved å ha en doktorgrad er 
ingen enkel oppgave, men 
Abelia kan spille en mye større 
rolle i dette arbeidet enn Kristin
Halvorsen kan.

 Dag Sjøberg, professor ved 
Institutt for informatikk,
Universitetet i Oslo
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IKKE LØNN-
SOMT. I it-bran-
sjen gir noen
dagers sertifi-
seringskurs 
større uttelling
enn en doktor-
grad, skriver
Dag Sjøberg.

Tabellen i gårsdagens innlegg «Narrespel om tog» inneholdt en
feil. Bane og sjø var byttet om. Bane står for 4,8 prosent av person-
transporten i Norge, ikke 1,1 prosent.

retter

Velger vei
Persontransport i Norge 2011 fordelt etter transportmåte.

Antall reiser Personkilometer       
Transportmåte
I alt
Veg
Lufttransport
Bane
Sjø

Tall i mill.
5193
4936

11
195

51

Andel
100 %

95,0 %
0,2 %
3,8 %
1,0 %

Tall i mill.
75361

66055
4795
3644

867

Andel
100,0 %

87,7 %
6,4 %
4,8 %

1,1 %
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MER BYRÅKRATI. Om 
regionale styringsoppgaver 
skal overføres til sykehusene 
blir det mer, ikke mindre 
byråkrati, i sykehushver-
dagen. Her fra Haukeland 
sykehus i Bergen. 
Foto: Kristine Nyborg

Teknologi: Passivhus  
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