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POLITIBEVÆPNING: Flere 
synlige politifolk vil redusere 
behovet for å bære våpen, 
mener bevæpningsutvalget. 
Spørsmål reises om bered
skapen ved Gardermoen.

– Det er jo nesten ikke poli
tifolk å se på landets hoved
flyplass, sier utvalgsleder 
Anne Kari Lande Hasle. I 

rapporten som ble avgitt i går, 
sier flertallet nei til generell 
bevæpning av politiet. I 
stedet anbefales en prøveord
ning med elektrosjokkvåpen 
samt økt grunnbemanning for 
å sikre mer synlig politi. 
Konkret tar utvalget til orde 
for at det som hovedregel skal 
være patruljerende politi på 

Gardermoen. Det vises til at 
de ansatte i sikkerhetskon
trollen er viktige varslere, 
men at de mangler evne til å 
svare på skarpe situasjoner. 
Avinor og Luftfartstilsynet 
ønsker generell bevæpning av 
politiet ved Gardermoen og 
andre flyplasser. Det sier fler
tallet i utvalget nei til.  (NTB)

Våpenutvalg savner synlig politi 

Innvand-
ringen vi har 
hatt til Norge er 
ekstremt dyr.

Espen Henriksen, BI

ØKONOMI: Norge 
må vise fram kostna
dene av innvandring, 
mener flere ledende 
økonomer. Men 
lederen av finans
komiteen advarer Siv 
Jensen mot å bruke 
perspektivmeldingen 
til å fremme Frp
politikk. 

 ■ MARIE DE ROSA
 ■ SOFIE PRESTEGÅRD

I morgen legger regjeringen 
fram sin perspektivmelding. 
Finansminister Siv Jensen 
(Frp) har tidligere sagt til 
Dagens Næringsliv at innvand
ring vil være en sentral del av 
meldingen. 

Dagsavisen har snakket med 
seks av landets mest toneangi
vende økonomer om forventnin
gene til perspektivmeldingen. 
En rekke av dem mener det er 
nyttig å vise fram kostnadene 
ved økt innvandring til Norge.

Men lederen av finanskomi
teen på Stortinget, Hans Olav 
Syversen (KrF) advarer sam
tidig Jensen mot å bruke anled
ningen til å fyre opp under inn
vandringsdebatten. 

– Jeg synes ikke perspektiv
meldingen skal brukes til å 
fremme voldsom partipolitikk, 
det vil være feil. Den skal gi 
grunnlag for gode drøftelser 
uavhengig av hva enkelte 
ønsker å sette på dagsorden 31. 
mars, og jeg regner med at den 
først og fremst vil være fakta
basert, sier Syversen.

Samfunnsøko  nom Ragnar 
Torvik ved 
NTNU mener 
også det er viktig 
å bruke lang
synet i perspek
tivmeldingen.

– Debatten bør 
løftes over den 
kortsiktige dag
tildag poli
tikken og valg
kampretorikken. Det håper jeg 
regjeringen passer på, sier 
Torvik til Dagsavisen.

– Ekstremt dyrt
Professor Kjetil Storesletten 
ved økonomisk institutt på Uni

versitetet i Oslo er blant dem 
som mener det er lurt å regne på 
innvandring. 

– Det er nyttig å 
regne på de 
f inanspolitiske 
konsekvensene av 
innvanring. Det 
er ikke tvil om at 
det å få inn sven
sker gir en enorm 
gevinst, til dels 
også at det er 
polakker som 

arbeidsinnvandrer til Norge, 
men det bør ikke komme som 
noen bombe at det ikke er like 
lønnsomt å ta inn flyktninger. 
Samtidig tar vi ikke inn krigs
ofre for å tjene penger, sier Sto
resletten. 

Espen Henriksen, førsteama
nuensis i finans ved BI, mener 
det er problematisk at kostna
dene ved innvandring til Norge 
ikke er blitt bedre kommuni
sert. 

– Det er ingen tvil om at inn
vandringen vi har hatt til Norge 
er ekstremt dyr, sier Henriksen.

NHO: Klarer ikke kutte
Også sjeføkonom i NHO, 
Øystein Dørum, tror økono
mene kan ha en rolle å spille i 
innvandringsdebatten ved å 
regne på kostnadene, men at 
konklusjonene bør overlates til 
politikerne. 

– Norge har et av de høyeste 
produktivitetsnivåene i verden, 
og i vårt arbeidsmarked vil per

soner med lav utdanning og dår
lige språkkunnskaper slite med 
å få jobb. Alternativet deres er 
ofte trygd eller langvarig subsi
diering av yrkesdeltakelsen. Den 
diskusjonen er ikke relevant når 
du ser på enkeltindivider, men 
den er selvfølgelig relevant når 
du snakker om store tall, sier 
Dørum. 

Det er viktigere å ha et 
arbeidsliv som inkluderer alle 
enn å regne på hva innvand
ringen koster, mener sjefø
konom Roger Bjørnstad i LO. 

– Det handler om å integrere 
dem i arbeidslivet og heve 
kompetansen deres slik at det 
matcher arbeidslivets krav, og 
samtidig hindre lavlønns         
konkur ranse, sosial dumping 

og arbeidslivskrim, sier Bjørn
stad.

Den forrige perspektivmel
dingen kom i 2013, og der het 
det at de offentlige utgifter vil 
være større enn inntektene om 
bare åtte år, i 2025.

Dørum forventer at denne 
perspektivmeldingen gir svar 
på hvordan Norge skal tette 
finansieringsgapet i årene som 
kommer. Å kutte i offentlige 
utgifter er en metode, men det 
tror han blir vanskelig. 

– Nå har vi hatt talspersoner 
for nettopp den linjen i regje
ring i fire år, men antallet 
offentlige ansatte har fortsatt å 
øke også i sentraladministra
sjonen. Det illustrerer hvor van
skelig dette er. 

– Nyttig å regne på  i

INNVANDRING: Finansminister Siv Jensen (Frp) har tidligere sagt at innvandring vil være en sentral del av perspektivmeldingen, 20 år etter at partiet 
versielle kravet om et innvandringsregnskap.  

• Men KrF vil ikke 
ha en Frpmelding

PERSPEKTIVMELDINGEN  
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TELENOR: To tidligere 
direktører i Telenor fikk 
betydelige bonuser av kon-
sernet da de sluttet i fjor i 
kjølvannet av Vimpelcom-
saken. Saken førte til end-
ringer i Telenor-ledelsen. To 
av dem som forlot selskapet, 
var finansdirektør Richard 
Olav Aa og juridisk direktør 

Pål Wien Espen. Telenors 
årsrapport for 2016, som ble 
offentliggjort i går, viser at 
de to fikk til sammen nær 17 
millioner kroner i sluttav-
taler, skriver Dagens Nær-
ings liv. Espens sluttavtale 
beløper seg til 5,2 millioner 
kroner. Aas sluttavtale er på 
11,7 millioner kroner.  (NTB)

Bonus til avgåtte sjefer
REGJERINGEN: Palmeoljefritt 
drivstoff må være et krav når stat 
og kommuner legger transporttje-
nester ut på anbud, mener SV. 
Men da Heikki Eidsvoll Holmås i 
Stortinget spurte næringsmi-
nister Monica Mæland (H) om 
hun vil sørge for dette når hun 
lager nye og forenklede regler for 
offentlige anbud, var svaret 
blankt nei. – Vi vil stille to krav: 
Det skal være lærlinger tilknyttet 

virksomheten og miljøet skal 
vektes, sier hun til NTB. Noen 
nærmere definisjon av miljøkrav 
vil ikke legges inn i anbudsre-
glene. – Det viser en regjering 
som er fullstendig handlings-
lammet når det gjelder å følge opp 
det Stortinget har sagt, nemlig at 
regjeringen gjennom sin innkjøps-
politikk skal sikre at vi ikke 
bidrar til å ødelegge regnskog, sier 
Holmås.  (NTB)

Nei til palmeoljefrie innkjøp

KLIMA: Stats-
minister Solberg 
erter SV med at par-
tiets ambisiøse kli-
makrav alt er oppfylt 
av regjeringen, 
støttet av Venstre og 
KrF. – Gal sammen-
ligning, svarer SV.

Med statsministeren i 
spissen kunne de fire sam-
arbeidspartiene i går legge 
fram nye tall som viser at 
Norge beveger seg i retning 
av å nå klimamålene for 
2020. For tre år siden viste 
fremskrivningene et gap på 
8 millioner tonn CO2-ekvi-
valenter. Nå er gapet redu-
sert til 3 millioner tonn – og 
inkluderes den vedtatte 
opptrappingen av biodriv-
stoff, er man nede på 2 mil-
lioner tonn.

– Mange mente at målet 
var helt umulig å nå. Nå har 
vi helt nye tall, og gapet har 
krympet, sier Erna Solberg.

Hun kom med et lite spark 
mot SV, som nylig stilte kli-
makrav til et mulig regje-
ringssamarbeid. I løpet av 
fire år skal utslippene ned 
med 3 millioner tonn.

– Jeg har registrert det 
har vært landsmøte, hvor 
SV stilte klare krav til 
Arbeiderpartiet om hvor 
stor utslippsreduksjonen 
skal være. Det er allerede 
gjennomført med disse tal-
lene her, sa Solberg.

Epler og pærer
SV avviser at Solberg og 
samarbeidspartnerne inn-
frir deres klimakrav. Kuttet 
de snakket om skulle nemlig 
være fra de reelle utslippene 

i 2016, og gjaldt ikke frem-
skrivninger. Det blir å sam-
menligne epler og pærer, 
mener partisekretær Kari 
Elisabeth Kaski.

– Det eneste Erna har vist 
i dag er anslag i en prog-
nose, men det eneste hun 
har levert til nå, er økte 
utslipp, sier Kaski til NTB.

– SVs klimakrav har til 
hensikt å kutte reelle 
utslipp, ikke avvik i refe-
ransebaner eller reduksjon 
av «gap» i prognoser. Vi må 
vente på den nyeste 
utslippsstatistikken og 
beregne. De tallene kommer 
først i mai, legger hun til.

– Fantastiske tall
Både Venstre og KrF mener 
framskrivningen viser at 
det er fullt ut realistisk å nå 
klimaforlikets mål innen 
2020. Prognosen er nå at 
man vil ha et utslipp på 51,8 
tonn i 2020, mens klimafor-
likets maksgrense var på 
48,6 tonn.

– Med de rødgrønne 
bommet man med åtte tonn, 
og nå er vi nede på to. Dette 
er helt fantastiske tall. Det 
er ingen grunn til å gi opp 
målet, det viser snarer tvert 
imot at det er mulig å nå, 
sier Venstre-leder Trine 
Skei Grande.

Klimaminister Vidar Hel-
gesen (H) mener teknologi-
utviklingen skjer så raskt på 
transportområdet, at 
utslippene i 2020 vil være 
enda lavere enn prognosene 
nå tyder på.

– På de siste ti-tjue årene 
har man faktisk bommet 
gang på gang. Virkeligheten 
har vært mer positiv enn 
prognosene, og det kan 
komme til å skje igjen, sier 
han.  (NTB)

Solberg med 
klima-spark til SV

GIR KLIMAGASS: Statsminister Erna Solberg under gårs-
dagens pressekonferanse om nye klimagassutslippstall.  
 FOTO: NTB SCANPIX

I tillegg til innvandring, har 
regjeringen jobbet med effektene 
av at en større andel av befolk-
ningen blir eldre. Her er ikke 
Torvik fra NTNU så pessimis-
tisk. Han tror det at folk lever 
lenger gjør at de kan jobbe 
lenger. 

– Vi ser at det er en økt andel 
av de over 60 år som er en del av 
arbeidsstyrken. Det har nok noe 
med pensjonsreformen å gjøre. 
Den førte til at det lønner seg å 
være i jobb lenger. Det positive 
med det er at det viser at vi kan 
gjøre noe med dette problemet. 
Når velferdsstaten reformerer 
seg, responderer folk, sier 
Torvik. 

 samfunn@dagsavisen.no

 ■ I morgen vil regjeringen 
legge fram perspek-
tivmeldingen. 

 ■ Den vil belyse viktige 
utfordringer for norsk 
økonomi og bærekraften til 
velferdsstaten, som er en 
av bærebjelkene i den 
norske modellen. 

 ■ Den forrige perspek-
tivmeldingen kom i 2013, 
og der het det at de offent-
lige utgifter vil være større 
enn inntektene om bare 
åtte år, i 2025.

 ■ Spørsmål som har stått 
sentralt i arbeidet med 

perspektivmeldingen 2017 
er:

 ■ Hvordan kan norsk 
økonomi møte en lavere 
oljepris?

 ■ Hva er de sam-
funnsøkonomiske kon-
sekvensene av innvan-
dring?

 ■ Hva er utfordringene 
knyttet til en mer 
aldrende befolkning?

 ■ Lederen av Brochmann-
utvalget, var blant dem 
som innledet på et seminar 
om innvandringsaspektet i 
perspektivmeldingen.  

 N PERSPEKTIVMELDINGEN:

innvandring

tiet hennes for første gang fremmet det kontro-
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FRP-POLITIKK: Hans Olav Syversen (KrF) advarer Jensen mot å 
bruke perspektivmeldingen til å fyre opp innvandringsdebatten.  
 FOTO: MARTE HÅRSTAD

TETTE GAPET: Øystein Dørum forventer at perspektivmeldingen 
gir svar på hvordan vi skal tette finansieringsgapet.   
 FOTO: ARNE OVE BERGO
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