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Siden 1946 har antall land i 
verden økt fra 76 til 197. I
mange av disse er det også 

økende grad av lokalt selvstyre.
Kreftene kan forklares med
økonomisk teori og har implika-
sjoner selv for norske kommu-
nereformer.

I våres ble jeg kontaktet av en
ukrainsk venn og økonom. Han
hadde startet det Ukrainske 
desentraliseringsinitiativet og
ønsket at flere akademikere
signerte en oppfordring til mer
selvstyre for øst-Ukraina. Han 
så at den russiske befolkningen
i landet var redd for å bli domi-
nert av den ukrainske majori-
teten, og at økt selvstyre ville
være en garantist mot dette.

Mange minoriteter ønsker
separasjon for å forhindre å bli
dominert av majoriteten.
Kanskje føler minoriteten seg
forskjellig – skottene ønsker seg
for eksempel en større velferds-
stat enn britene tilbyr. Kanskje
er det minoriteten som tjener
pengene – Catalonia, som vil
stemme om løsrivelse 9. 
november, er den rikeste delen
av Spania. Jo større heterogeni-
teten er, jo vanskeligere blir det
å akseptere den relativt
uniforme politikken som
sentrale myndigheter ofte tilbyr. 

Men det har sine fordeler å 
være stor. I urolige tider vil små 
land kunne tas av de større.
Grenser bremser handelen 
mellom regioner. Aller viktigst
er kanskje stordriftsfordelene:
det er billigere å spleise kostna-
dene av en stat og et byråkrati
på flere innbyggere.   

Ved Harvard har Alberto
Alesina og medforfattere 
sammenlignet fordelene og
ulempene ved å være stor.
Dersom det blir mer fred i
verden blir det mindre viktig å 
være stor. Slik kan Natos eksis-
tens gjøre at flere land våger å 
være små. Dersom handelsav-
taler signeres, vil markedet
kunne bli stort selv for et lite
land. Slik kan EUs eksistens
motivere separatisme, selv om 
intensjonen bak EU var å samle.

Men hva så? Hvis majoriteten
i en region vil splitte opp, burde
de vel få lov? Problemet er at
denne majoriteten neppe vil ta 
hensyn til de etterlattes fordeler

ved å stå sammen. Folkeavstem-
ninger kan gi separasjon oftere
enn godt er. Motsatt vil dikta-
torer tillate separasjon kun
dersom dette er fordelaktig selv 
for makthaveren. Teorien til
Alesina spår derfor at demokra-
tier er mindre enn diktaturer,
og at antall land øker etter en
demokratiseringsbølge, som vel
som etter avtaler om fred eller
internasjonal handel. 

Løsningen på dilemmaet 
kalles desentralisering. Regi-
oner som vil ha mer selvstyre
kan få dette uten at landet
kollapser. Før valget i Skottland
lovet statsminister Cameron at
skottene skulle få økt selvstyre
dersom de ble. I Ukraina var
desentraliseringsinitiativet
nettopp ment som en ventil for
å forhindre separasjon. Cata-
lonia, Quebec og Taiwan har
alle fått mer selvstyre etter
trusler om separasjon. Desen-
tralisering er ikke bare en gulrot
for å hindre separasjon, men
også en effektiv metode for å få 
både pose og sekk, altså forde-
lene ved være liten uten å gi

slipp på gevinsten av å være 
stor.

Men det er vanskelig å desen-
tralisere troverdig. Kun timer 
etter det skotske valget ble det 
sådd tvil om muligheten til å gi 
ytterligere selvstyre. Canada 
brøt løftene om mer selvstyre i 
forbindelse med Quebecs valg 
om løsrivelse i 1980, og dette ga 

liv til en ny folkeavstemning i 
1995. Beijing vil tillate Hong 
Kong å velge sine politikere, 
men de tør ikke å la hvem som 
helst stille til valg. Et nyere 
reformforslag i Ukraina ga ikke 
bare økt rett til å ta egne initia-
tiver i øst, men også hoved-
staden en vetorett mot slike 
forslag. Slikt imponerer ikke 

min ukrainske venn.
Det er langt fra Hong Kong og

Ukraina til norske kommuner
– men argumentene for selv-
styre ligner. I egne analyser a
samarbeid mellom regioner
finner jeg det ofte unød-
vendig å presisere om jeg
sikter til land eller distrikter
– for teorien blir uansett den
samme. Noen minoritets-
grupper i regionen vil frykte 
bli overkjørt av majoriteten.
Fordelene ved å være stor må
sammenlignes med verdien a
en mer lokalt tilpasset politik
Kanskje kan man uansett hø
stordriftsfordeler ved interre-
gionalt samarbeid og spleising
på spesialisttjenester. Jo mer en
slik kan samarbeide på tvers av 
grenser, jo mindre viktig blir det
å fjerne dem.

Bård Harstad, professor ved 
Økonomisk institutt, Universi-
tetet i Oslo 
@bardharstad 
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Det er langt fra 
Hong Kong og 

Ukraina til norske 
kommuner – men 
argumentene for 
selvstyre ligner

Pillen mot alt
Fra Skottland, Ukraina, og Hong Kong – til norske kommuner.

MER MAKT. Økt globalise-
ring og heterogenitet gjør at de
lokale ønsker mer makt –
overalt i verden. Her fra
demonstrasjonene i Hong
Kong de siste dagene.  
Foto: Fartein Rudjord
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Viljen til å innføre en streng sanksjonering økte 

betydelig i EU etter Snowden-avsløringene, skriver 

advokatene Arve Føyen og Eva Jarbekk.
Snowden og personvern på børs

E
uropaparlamentet vedtok 

i mars et nytt forslag for 

regler om personvern i 

EU. Sist uke sa påtroppende 

kommisjonspresident Jean-

Claude Juncker at han sikter 

mot at reglene vedtas i kommi-

sjonen innen mai 2015. Da får vi 

snart nye personvernregler som 

skal implementeres og brukes i 

næringsliv og i forvaltningen. 

En av driverne er avsløringene 

fra Edward Snowden. Buzz ordet 

«compliance» får en ny arena 

og det haster med å komme i 

gang for mange.

Selv om vår eksisterende 

personvernlovgivning er basert 

på et EU-direktiv, har tolk-

ningen av reglene ofte vært 

ganske ulik fra ett europeisk 

land til et annet. Slikt skaper 

usikkerhet for internasjonale 

bedrifter og fremmer ikke inter-

nasjonal handel. Derfor er de 

nye reglene ikke foreslått som et 

direktiv, men som en «forord-

ning». Dette betyr at medlems-

landene – og Norge – ikke kan 

velge å ha strengere regler enn 

hva EUs regler angir og tolk-

ningen av reglene skal være lik i 

alle land. 

Mange av bestemmelsene i de 

nye reglene ligner på det som 

finnes i dag, men mange krav 

Noe blir enklere. EU

skjerpes. Noe blir enklere. EU

forventer at man vil spare 130 

millioner euro per år på å redu-

sere plikten til å melde behand-

linger til Datatilsynet. De 

formelle krav til en behandling 

av personopplysninger redu-

seres ikke, det er bare selve 

meldeplikten som fjernes. I 

egenkontroll, interndokumenta-

sjon og ved tilsynskontroll må 

man kunne vise at kravene er 

overholdt. 

Motstykket til at virksom-

hetene slipper å melde til Data-

tilsynet, er at det innføres langt 

mer omfattende regler for 

hvilken dokumentasjon virk-

somhetene må ha for å sikre at 

de overholder reglene. 

Dersom det skjer avvik fra 

vedtatte rutiner, innføres en 

plikt til å varsle datatilsyns-

myndighetene om at person-

opplysninger er på avveie innen 

24 timer etter at forholdet ble 

oppdaget. I mange tilfeller skal 

er ber

også de som er bererørt av
erørt av 

INNLEGG

Personvern

 VARSLEREN. Viljen til å 

innføre en streng sanksjone-

ring økte betydelig i EU etter 

avsløringene fra Edward 

Snowden. Foto: David Paul 

Morris, Bloomberg News

ARTIKKELFORFATTERNE. Arve 

Føyen og Eva Jarbekk.

hendelsen varsles. Dette blir en 

stor endring for norske 

bedrifter og for forvaltningen. 

I virksomheter med over 250 

ansatte vil det bli obligatorisk 

med personvernombud. Dette 

betyr at det vil bli langt flere 

stillingsannonser som etterlyser 

personvernkompetanse frem-

over. Ventelig vil man også få et 

økt antall engasjerte eksterne 

personvernombud, på samme 

måte som man har sett det en 

stund i Sverige. 

Aldersgrensen for å kunne 

samtykke til en behandling 

settes til 13 år. Dette vil gjøre 

det lettere å utveksle opplys-

ninger med USA, som lenge har 

hatt en slik aldersgrense.

Frem til nå, har vårt hjemlige 

Datatilsyn kunnet ilegge økono-

miske sanksjoner i underkant 

av en million kroner når en 

bedrift har forbrutt seg alvorlig 

mot personopplysningsloven. 

For mange bedrifter har nok 

søkelys fra offentligheten på 

bruddet og tilhørende 

omdømme tap svidd vesentlig 

mer enn de økonomiske sank-

sjonene. 

EU har vært opptatt av at 

sank
ateparatet ikke har 

vært stort nok til at tilsyns-

myndighetene blir tatt på alvor, 

og de har vært inspirert av 

sanksjonsapparatet fra finans-

forvaltningen. EU har arbeidet i 

flere år med det forslaget som 

nå er vedtatt, og størrelsen på 

de foreslåtte bøter har svingt en 

hel del. 

Viljen til å innføre en streng 

sanksjonering økte betydelig i 

EU etter Snowden-avsløringene. 

I den teksten som ble vedtatt i 

mars, landet man på det stren-

geste sanksjonsapparatet som 

var foreslått. Nå regner man 

med at det blir vedtatt at Data-

tilsynene vil kunne ilegge bøter 

på inntil fem prosent av global 

årlig omsetning ved alvorlige 

brudd. brudd. 

Dette utgjør mye penger i 

store konsern og det nok til at 

det allerede nå ser betydelig økt 

fokus på compliance innen 

personvern. Det tar litt ti
d å 

rette på ting som ikke er på stell 

og mange ønsker å få ting i 

orden før regelverket blir imple-

mentert. Det er blant annet et 

stort behov for å sikre at over-

føringer av kundedata og 

HR-data er lovlige mellom 

selskaper med kontorer i flere 

land. 

En interessant bestemmelse i 

det nye regelverket er at virk-

somheter som er pålagt å gi 

offentlige redegjørelser for 

selskapets status, typisk børs-

noterte selskaper, heretter må 

innta en redegjørelse for 

hvordan de sikrer personvernet 

i sine årsmeldinger. 

Plikten til slik
 redegjørelse, 

kombinert med det sterke 

økonomiske sanksjonsappa-

ratet, gjør at oppmerksomheten 

om personvern allerede nå 

flytter seg fra it-avdelingene til 

styrerommene. Det vil bli en 

stor fordel for personvernet. 

r Arve Føyen og Eva Jarbekk, 

FøyFøyen advokatfirma

Ein ny metode for å produsera 

solceller reduserer mengda silisium 

med 90 prosent samanlikna med 

dagens solcellepanel.

Solkraft frå 

urein silisium

V
i bruker mindre og bille-

VVgare råvarer, vi har færre 

VVprosessledd og langt VV
mindre energibruk i produk-

sjonen fram til dei ferdige 

solcellene. Dessutan kan vi 

bruke urein silisiu
m, 

Kort fortalt består solcellene 

våre av silisiu
mfibrar innbakt i 

glas. Ein silisiu
mkjerne førast 

inn i eit glasrøyr med diameter 

kring tre millimeter. Det blir 

varma opp, slik at metallet 

smeltar. Samtidig blir glaset 

mjukt, og kan trekkast nedover 

til ein tynn tråd. Silisiumet inni 

glaset følgjer med. I prosessen 

med oppvarming og uttrekking 

kan tråden bli 100 gonger 

tynnare enn utgangspunktet.

Dette er ein velprøvd indus-

triell metode som brukast til å 

produsere fiberoptiske kablar. 

Men vi er dei første som har fått 

til å lage lange glastrådar med 

silisiumkjerne – og dei første 

som har kome på å bruke dette 

til solceller. Vi publiserte nyleg 

metoden i Scientific Reports, ein 

publikasjon i Nature-gruppa.

Med denne produksjons-

metoden løyser vi også eit anna 

problem: Tradisjonelle solceller 

krev heilt rein silisiu
m. 

Prosessen med å foredle sili-

sium til reine skiver, wafere, slik 

vi kjenner dei frå solcellepanela, 

er omstendelig, energikrevjande 

og kostbar. Med vår metode blir 

silisiumet sjølvreinsande. Vi 

kan bruke skitten silisiu
m i 

utgangspunktet, reinsinga blir 

ein del av prosessen med smel-

ting og størkning. Det betyr at 

ein sparer energi og fleire 

prosessar. Energiforbruket i 

produksjonsprosessen fram til 

ferdige solceller ligg kring ein 

tredel av den tradisjonelle 

prosessen med framstilling av 

skiver, eller wafere.

Våre solceller bygger på 

såkalla stavdesign, som nyleg er 

utvikla. Det betyr at ein kan 

bruke mindre rein silisiu
m. For 

å forklare det kjem her eit 

lynkurs i kva som skjer i ei 

solcelle: Foton med ulik bølgje-

e a
lengde absorberast på ulike nivå 

silisii silisi
r gene

Der gDer genererer

dei frie ladningar, ladnings-
tt

berarar, som er dei vi vil utnytt

for å produsere straum. Men dei

må nær overflata, til den såkalla 

PN-overgangen, for å bli fanga. 

Om dei ikkje blir fanga, går 

energien berre med til å varme 

opp sjølve solcellepanelet.

I eit tradisjonelt solcellepanel 

kan vegen vere lang frå staden 

der ein ladning blir generert og 

til overflata. Ein må derfor ha 

veldig rein silisiu
m for å kunne 

fange dei. Men med silisiu
m-

fiber i glasstavar får vi eit slikt 

overgangsfelt rundt heile 

fiberen, avstanden frå der 

ladningen blir generert og dit 

den kan bli fanga er kort. Da 

kan ein også fange fleire 

ladningsberarar, sjølv med 

mindre rein silisiu
m.

Stavdesign er enno ikkje 

vanleg i kommersiell bruk. Til 

no er den framstilt m
ed avan-

serte og dyre nanoteknikkar 

som er vanskelege å skalere 

opp. Vi bruker derimot r,

velprøvde industrielle prosessar, 

og får dermed ein langt bille-

gare produksjonmåte.

Effekten er førebels ikkje så 

mykje å skryte av. Dagens solcel-

lepanel, som er hyllevare i butik

kane, har ein effekt rundt 18 

prosent. Prototypen vi har 

utvikla har berre kome opp i 3,6 

prosent. Vi har likevel tru på 
s-

potensialet i denne produksjons-

rst

metoden. Dette er dei aller først

på

solcellene som er produsert på

denne måten, med urein sili-

sium. Da er det ikkje så rart at 

effekten førebels ikkje er så høg. 

Det er litt urettvist å samanlikne 

med konvensjonell produksjon, 

som har hatt 40 år på seg til å 

optimalisere alle ledd. 

Vi har hatt ei bratt lærings-
se

kurve, ikkje alle ledd i prosesse

er ferdig utvikla. Men utgangs-

punktet er godt. Vi er dei første 

som har vist at ein kan lage 

solceller på denne måten. 

Resultata er publisert, og 

prosessen er i gang. Neste skritt 

og 

er oppskalering, å lage større og 

e

meir effektive solceller og sette 

fleire saman.

 Fredrik Martinsen, doktor-

gradstipendiat, og Ursula 

or, begge v

Gibson, professor, begge ved 

itutt for fy
titutt for fy
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 Hvem: F. A. Martinsen, B. K. 

Smeltzer, M. Nord, T. Hawkins,  

J. Ballato og U. J. Gibson

Hva: Silicon-core glass fibres as 

microwire radial-junction solar cells

Hvor: Scientific Report
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Et innovativt forslag

I DN 30. september skriver 

Abelias Tore Frellumstad at 

IIjeg har hevdet at NHO ikke I I 
ønsker forhandlinger i offent-

lige anskaffelser. Det er ikke 

riktig. Adgang til å velge eller 

ikke velge forhandlinger på 

forhånd er vi enige om. 

Problemet med at oppdrags-

giverne ikke i større grad etter-

spør løsninger på behov, likeså. 

Sakens kjerne nå er om forbud 

mot forhandling etter at 

oppdragsgiver har sett tilbu-

dene skal oppheves. Det gikk 

NHOs representant i 

Forenklingsutvalget mot.

Ikt-Norge mener dette er det 

viktigste punktet fra utvalget 

for å fremme innovasjon i 

anskaffelser fordi det gir 

oppdragsgiver en siste mulighet 

for å snu seg mot løsninger han 

tidligere ikke hadde forutset-

ninger for å se. Dette forslaget 

ligger nå til vurdering på regje-

ringens bord. I denne saken bør 

de lytte til Virke, LO og Ikt-

Norge, ikke NHO.

 Roger Schjerva, sjeføkonom i 

ikt-Norge
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Feilslutning fra  

Forbrukerrådet

F
orbrukerrådets fag -

direktør Jorge Jensen 

tillegger i sitt 
innlegg i DN 

1. oktober BN Bank meninger vi 

ikke har. Vi deler derimot 

Jensens vurdering at kunder må 

prute i banker der ledelsen 

oppfordrer til dette. 

Samtidig er det gode grunner 

til å være kritiske både til å 

forsvare og ytterligere institusjo-

nalisere denne ordningen. Vi ser 

derfor en økt bevissthet knyttet 

til de problemstillingene pruting 

medfører blant stadig flere 

forbrukere. Vi satser på åpenhet 

rundt lånevilkår og likebehand-

ling av kunder. Vi mener kunde-

renten utelukkende skal 

besluttes ut fra objektive, åpne 

kriterier – ikke på om du er 

spesielt flink til å snakke for 

deg. Det er mest effektivt både 

for kunden og banken og gir 

lavest rente over tid. 

For oss er «good price for you 

my friend» noe som hører 

hjemme når du handler 

t-skjorte på stranda i Syden – 

ikke når du skal ha boliglån de 

neste 10–20 årene. Da er det 

viktigste å få så lave renter som 

mulig over tid – ferdig prutet.  

 Gunnar Hovland, adminis-

trerende direktør i BN Bank
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The sale must go on?

P
rofessor Erling Røed 

Larsen forsvarer i DN 22. 

september under over-

skriften Meglernes gode bolig-

statistikk boligprisstatistikken 

hos Eiendom Norge.

Forbrukerrådet har som kjent 

sagt at det er altfor mye vekt på 

boligpris som tema, og at statis-

tikken må forvaltes av en 

uavhengig instans.

Eiendomsverdi, Finn.no og 

eiendomsmeglerforetakene er 

alle kommersielle foretak som 

eksisterer som en følge av at 

forbrukerne betaler for bolig-

handelen, enten som kjøpere av 

boliger, eller som selgere av 

boliger og kjøpere av eiendoms-

meglertjenester. Disse interes-

sene må ikke eie denne statis-

tikken.

Røed Larsen forsøker å få dette 

til å bli en debatt om tallene. 

Men vi har ikke gått løs på meto-

dikken bak statistikken. Vår 

rming
tilnærming er prinsipiell. Derfor 

inneinneholder Røed Larsens innlegg

lite av relevans for debatten. 

Eiendomsmeglerforetakene 

har interesser i prisstigning på 

boliger: Prisen bør være så høy 

at salgene går raskt unna (det 

blir bare dyrere om du venter). 

Den bør være så høy at gevinsten 

etter handelen, selv for boliger 

som selges etter bare to, tre år – 

er høy. Og at den er større enn 

den etterhvert omfattende liste 

av vederlag/honorar/utlegg som 

eiendomsmegler foretaket krever 

for å selge boligen. 

Men fremfor alt, hvis prisene 

synker litt, m
å selgerne raskt 

senke sin prisforventning, slik at 

boligene ikke blir liggende usolgt 

(som jo er direkte inntektstap 

for eiendoms meglerforetakene). 

Kort sagt: The sale must go 

on.   

Så ja, vi vil ha færre boligpris-

statistikker. I et langt perspektiv 

er det boligens kvaliteter og 

menneskenes boligbehov som 

må være i fokus. For forbru-

kerne, ønsker fremfor alt å 

skaffe seg et trygt og varig hjem. 

, dire

 Randi Flesland, direktør i 

brukerrådet
Forbrukerrådet

INNLEGG

Eiendom

Nå regner man 

med at det blir 

vedtatt at Datatilsy-

nene vil kunne ilegge 

bøter på inntil fem 

prosent av global  

årlig omsetning ved 

alvorlige brudd
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