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Økonomi

norge

700 REC-ansatte mister jobben – 
de resterende kan gå samme veien
REC legger ned tre fabrikker i Norge og 700 ansatte mister 
jobben. De resterende 500 ansatte kan følge på kort varsel.  
Styret i solenergiselskapet REC besluttet tirsdag å 
legge ned de tre fabrikkene i Narvik, Glomfjord og på 
Herøya. 
Det tilsvarer rundt 45 prosent av den totale produk-
sjonskapasiteten i Norge. (NTB) 

oSlo

Pakkevekst og brevfall for Posten
Posten Norge øker sine inntekter noe, til tross for fal-
lende salg av brevprodukter. Omsetningen i tredje 
kvartal 2011 var på 5,6 milliarder kroner, opp fra 5,3 
milliarder i samme kvartal i fjor. Inntektene fra brev-
produkter, banktjenester og dialogtjenester gikk ned 
med 186 millioner kroner fra i fjor. Dette skyldes blant 
annet en nedgang på 7 prosent i postvolumet og 10 
prosents nedgang i banktransaksjoner. (NTB)

oSlo

Lakseprisen faller videre
Prisen på fersk laks fortsetter å falle og er nede på 
23,01 kroner kiloet, en nedgang på 1,29 kroner fra uke 
41 til 42 ifølge Statistisk sentralbyrå. Salgsvolumet 
minker også noe, fra 16.376 tonn til 16.207 tonn.

Prisen på frossen laks minker også og er ned fra 
29,74 til 29,27 kroner kiloet, mens salgsvolumet i uke 
42 er nede på 966 tonn, ned 459 tonn fra uken før. 
(NTB) 

Testrikk

Million-jubel på Ullrigg bore- og brønnsenter
Stavanger
norges forskningsråd gir 40 
millioner kroner til testriggen 
Ullrigg på Ullandhaug. 

Det er Norges Forskningsråds In-
fra-program som totalt deler ut 
400 millioner kroner, hvorav 40 
millioner kroner går til Ullrigg. 

– Dette er en fantastisk dag for 
oss og hele bransjen, sier Oddvar 
Skjæveland, leder for Ullrigg bore- 
og brønnsenter.

Han har lenge etterlyst midler til 
en oppgradering av testriggen på 
Ullandhaug. 

– Teknologiutviklingen er avhen-
gig av denne type testfasiliteter. 
Skal vi ikke falle bakpå, er oppgra-
deringer helt nødvendig, sier Skjæ-
veland. 
Åm-rapporten om økt utvinning 

som kom i fjor, pekte nettopp på 
viktigheten av å teste ut pilotpro-
sjekter for økt oljeutvinning. I de 
store oljefeltene på norsk sokkel, 
finnes det nemlig mye olje og gass 
igjen.  Per i dag ligger over 50 pro-
sent av reservene igjen i under-
grunnen, fordi det ikke finnes lønn-
som og effektiv teknologi for å hen-
te opp siste rest.
– Åm-rapporten gav dere viktig dra-
hjelp?

– All omtale av vår virksomhet er 
nyttig, og rapporten underbygger 
behovet for testfasiliteter. Også de 
nye, store funn på norsk sokkel bi-
drar til en forståelse for det vi dri-
ver med, sier Skjæveland. 

Unikt senter
Han legger til at Ullrigg er et unik 
senter både i nasjonal og til dels 

også internasjonal sammenheng. 
– Ingen andre steder her til lands 

kan det utføres slike tester på land, 
sier han. 

De 40 millionene skal brukes på 
HMS- og maskinelle oppgraderin-
ger. 

– Er 40 millioner kroner nok?
– Nei, på langt nær. Vi søkte i 

først omgang om 100 millioner 
kroner, men fordi programmet 
bare hadde 400 kroner til rådighet 
ble vi bedt om å redusere omfan-
get, sier Skjæveland. 

Ullrigg-stempel
Skjæveland sier Ullrigg vil spille en 
viktig rolle i arbeidet med å øke ut-
vinningen på norsk sokkel. 

– Så absolutt. Det blir stadig van-
skeligere for de som driver med 
teknologiutvikling å komme seg 

Ullrigg

hhLandets eneste 
oljerigg på land for 
uttesting av bore-
utstyr, væsker og 
brønnteknologi.
hhEtablert i 1981 av 

Shell og videre støt-
tet av Statoil i 1983. 
hhHar boret opp sju 

testbrønner på fra 
300-2000 meters 
lengde. 
hh  Er en selvfinan-

sierende stiftelse 
som administrativt 
ligger under fors-
kningsinstitusjonen 
Iris. 

Stavanger
Små land som vårt, med stor uten-
rikshandel, tjener mye på ordnin-
ger med sterke organisasjoner i ar-
beidsmarkedet og velferdsordnin-
ger. Disse innebærer at vi lettere 
kommer gjennom økonomiske kri-
ser som finanskrisen. Et annet vik-
tig resultat er små lønnsforskjeller 
og en jevnere vekst enn de fleste an-
dre land, sier han.

Moene peker på tre typiske kjen-
netegn ved modellen:
hh Partene i arbeidslivet er godt 
organisert. Dette gjelder både 
arbeidsgiver- og arbeidstakersi-
den. Siktemålet er å få til solida-
riske lønnsforhandlinger.
hh Vi har ordninger for rutinemes-
sige møter mellom interesseor-
ganisasjoner som LO, YS, NHO 
og regjeringen, der full syssel-
setting er et hovedmål. Som ek-
sempel, nevner han teknisk be-

regningsutvalg som legger ram-
mene for lønnsoppgjørene.
hh Vi har en stor og omfattende 
velferdsstat som tar vare på inn-
byggerne fra vogge til grav. Vel-
ferdsstaten vår er i sterkere grad 
enn i andre land universell med 
ytelser til alle. Eksempel her er 
barnetrygd til alle småbarnsfo-
reldre og felles betalt skolegang, 
uavhengig av den enkeltes inn-
tekt. Behovsprøvede tjenester 
er det mindre av. I USA er disse 
mer vanlig.

kompromisser
Om den norske samfunnsmodellen 
er oppskrytt, vil han ikke uten vi-
dere svare ja eller nei på. Han fore-
trekker å snakke om den nordiske 
modellen. Så lenge det ikke finnes 
en felles beskrivelse av innholdet i 
denne samfunnsmodellen, er den 
lett å kritisere. Den er i stor grad ba-

sert på kompromisser mellom so-
sialpolitikk og kapitalisme, mellom 
tradisjonelle ideologier og også ba-
sert på en blanding av marked og 
regulering.

Noen vil alltid være misfornøyd, 
for i kompromisser må partene all-
tid gi innrømmelser. På 60- og 70 
tallet var det venstresiden som var 
misfornøyd. På 80- og 90-tallet var 
det høyresiden som var utilfreds 
og nå er de fleste fornøyd, uan-
sett politisk ståsted. Faren nå er 
at man mister evnen til å være kri-
tisk. Blant svakhetene er stor fare 
for sentralisering.

kostbart system
I tillegg er dyrt å frembringe offent-
lige tjenester gjennom velferdssta-
ten. Samtidig er det selve omfor-
delingssystemet som står i fokus 
og ikke så mye belønning i forhold 
til innsats for den enkelte.En tredje 

Økonomidebatt

Oppskrytt samfunnsmodell?
hhI dag er de fleste fornøyd med den nordiske 

samfunnsmodellen. Faren er at man mister 
evnen til å være kritisk, sier økonomiprofessor 
Kalle Moene til Aftenbladet.

svakhet er at samarbeidet mellom 
store, tunge organisasjoner og de 
politiske myndigheter kan svekke 
de formelle demokratiske proses-
ser. Noen vil si at organisasjonene 
bestemmer for mye.

Men det går også an å framheve 
at kombinasjonen av disse ordnin-
gene er spesielt god i seg selv. So-
siale ordninger og kapitalistisk dy-
namikk kan utfylle hverandre, sier 
professoren.

oljeinntektene  
ikke avgjørende
– Er det inntektene fra oljå som 
gjør oss i stand til å bruke så mye 
penger på velferd i Norge?

– Ser vi mot våre naboland, Sve-
rige og Danmark har ikke disse 
store oljeinntekter, men mange av 
de samme ordningene som oss. 
Siden generøsiteten til velferds-
staten øker med økende inntekter, 
enten de kommer fra olje- og gass-
ressursene våre eller fra andre kil-
der, er ikke oljeinntektene nødven-
dig for å opprettholde systemet. 
Men nivået på ytelsene er påvirket 
av ekstrainntektene fra Nordsjøen, 

sier Kalle Moene.
Dag-Henrik Fosse 

 

Debattmøte

hhUniversitetet i 
Stavanger (UiS) i 
samarbeid med Af-
tenbladet, inviterer 
til økonomidebatt 
i Folken i kveld 
klokken 19. Tema 
er: «Er den norske 
samfunnsmodellen 
oppskrytt?»
hhHovedinnleder 

er økonomiprofes-
sor Kalle (Karl Ove) 
Moene ved Univer-
sitetet i Oslo. Han er 
leder for ESPO, et 
senter for fremra-
gende forskning.
hhKveldens kom-

mentatorer er Kris-
tin Clemet fra Civita 
,førsteamanuensis 
Gorm Kipperberg 
og økonomiprofes-
sor Ola Kvaløy.

offshore for å teste ut teknologien. 
Ullrigg bidrar langt på vei med å 
muliggjøre testing i tidlig fase. En 
test hos oss, gir også et kvalitets-
stempel – det blir lettere å få gjen-
nomslag for testing offshore, etter 
at teknologien er testet på Ullrigg, 
sier Skjæveland. 

Han legger til at de 40 millionene 
som nå er tildelt, også er viktig for 
å bevare den kompetanse og de res-
sursene som er knyttet til anlegget 
på Ullandhaug. 

– Dette gir en trygghet på at vi 
har ei framtid, sier han.

Camilla BjørHeim
camilla.bjorheim@aftenbladet.no
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