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Dumping av fisk og brutte
landingsforpliktelser.
Aker er i vinden. Fiskeri

som næringsvirksomhet er blitt
en tilskuersport, og uregelmes-
sigheter gir store avisover-
skrifter. Når filetmaskinene står 
stille i nordnorske kystbygder, 
er politikerne raskt på banen.
Når forventninger om at fiskeri-
selskapene skal ta samfunnsan-
svar ikke oppfylles, er fordøm-
melsen hard. 

Da Røkke gjorde sitt inntog i
nordnorsk fiskerinæring i 2002,
ble han ønsket varmt 
velkommen. Aker fremstod som
det eneste realistiske alterna-
tivet for å sikre industriell fiske-
foredling i nord og skulle lykkes
der Nestlé-Findus, Finotro,
Aarsæther, Westfish og Arctic
Sea hadde feilet. 

Men for konsernet har ikke
filetproduksjonen vært noen 
stor økonomisk suksess, og
selskapet ønsket derfor å struk-
turere virksomheten. Imidlertid
er Akers plan om å flytte filet-
produksjon fra Hammerfest til
Båtsfjord så politisk betent at
den er lagt på is.

Fiskeriministeren har i stedet
annonsert at ordningen med
leveringsplikt for trålerne skal 
skjerpes. Foreldede virkemidler
– forlatt fordi de ikke kunne
forenes med krav til lønnsomhet
– hentes dermed frem igjen.

Tap av arbeidsplasser og fare
for fraflytting er gode grunner
til at lokale politikere engasjerer
seg. Samtidig er nedleggelse av 
ulønnsomme bedrifter en
nødvendig del av samfunnsut-
viklingen og et viktig prinsipp i
norsk økonomisk politikk –

arbeidsstyrken må overføres fra 
ulønnsom til lønnsom produk-
sjon.

Det sterke lokale engasjement 
for fiskeindustrien er lett å 
forstå. Det spesielle er at dette
hensynet vinner frem helt inn i
regjeringen, som stiller andre 
krav til eiere av filetindustri enn
til øvrig industri.

Da Rec nylig la ned virksom-

heten i Glomfjord og på Herøya,
førte det til protester og krav om
statlig overtagelse. Men regje-
ringens holdning var at den ikke
kunne legge seg opp i eiernes
disposisjoner.

I filetindustrien gjelder andre
prinsipper. Grunnene til
unntaksregimet er å finne i
forhistorien til etableringen av 
filetproduksjon i Nord-Norge.
Som en del av etterkrigstidas
moderniseringspolitikk skulle
trålerdrift og industriell produk-
sjon løfte landsdelen. Tørrfisk 
og klippfisk var passé. Staten
tok ansvar og tilrettela og subsi-
dierte en storstilt kapasitetsopp-
bygging.

Moderniseringsprosjektet 
vakte kritikk, men ble gjennom-
ført.

I arbeidet for å komme 
motstanden i møte, skjedde en
målforskyvning, der hensynet til
lokalsamfunn og sysselsetting
fikk forrang. Filetsektorens
samfunnsbærende rolle, uttrykt

ved trålernes 
leveringsfor-
pliktelser og 
filetbedriftenes
bearbeidings-
plikt, ble vikti-
gere enn 
lønnsom 
produksjon.

På 1970-tallet
nådde filetin-
dustrien sitt

høydepunkt. Da utgjorde fryst
torskefilet over halve eksport-
verdien av norsk torsk, og den 
kom fra cirka 100 bedrifter. I 
dag er det ti filetbedrifter
tilbake, som samlet sysselsetter
færre arbeidere enn dem som
mistet jobben da Rec ble
nedlagt. 

Flertallet er utlendinger,
mange av dem hyret inn av 
bemanningsbyråer.

Nedbyggingen gjenspeiler de
omfattende endringene i global
sjømatindustri siden 1990-tallet 
og det særnorske kostnadsni-
vået. Norge har samtidig gitt 
avkall på virkemidlene som ble
tatt i bruk ved oppbyggingen av 
filetindustrien. Selv om tapet av 
arbeidsplasser langs kysten er
tungt å bære, representerer det 
også en mulighet til å få bukt 
med overkapasitet og foreta 
nødvendige strukturendringer. 
Med ambisjonen om at Norge
skal bli verdens fremste sjømat-
nasjon kunne en tro at dette alle-
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Aker i nordavind

Nedleggelse av ulønnsomme bedrifter er et viktig prinsipp i norsk økonomisk politikk.
Regjeringen følger prinsippet i tilfellet Rec, men lar det vike i fiskeindustrien, skriver forskerne
Edgar Henriksen, Petter Holm og Bjørn-Petter Finstad.
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Lave renter og pengetrykking har effekter,  

om enn ikke de ønskede.

Pengeflomfare 

L
ave renter har sendt en 

strøm av nye investorer 

mot markedet for høyren-

telån. Etterspørselen møtes i 

økende grad med svake lån og 

utstedere. 

Vedvarende lave renter er et 

signal om vekstproblemer. I en 

balansert økonomi er prisen på 

penger lik avkastningen i økono-

mien over tid. For mye penger 

til for lav pris skapte boblen som 

til slutt sprakk og ble til en 

finanskrise i 2007. Det er derfor 

underlig at løsningen på krisen 

skal være å tvinge rentene enda 

lavere og trykke stadig mer 

penger.

Fem år inn i krisen kan vi vel 

konstatere at suksessen har 

uteblitt.

Sparere lider under lave 

renter. For å nå en avkastning 

som bedre stemmer med plan-

lagt forbruk, tvinges de til å ta 

mer risiko i håp om høyere 

avkastning. Men det er ikke 

aksjer valget faller på, til det er 

aksjeavkastningen de siste 

ti-femten årene for lav og risi-

koen for åpenbar.

Med dette utgangspunktet 

fremstår høyrenteobligasjoner 

som løsningen for mange, og 

pengene strømmer nå inn i 

denne aktivaklassen. Her møter 

de selskaper som sliter i 

finanskrisen og som lider av at 

bankene skrur igjen utlånskra-

nene.

Årsrekorden for nyutstedelser 

i det amerikanske høyrentemar-

kedet ble slått allerede i midten 

av oktober. I Norge er markedet 

også hett, med 32 milliarder 

utstedt i risik
olån frem til 

oktober, mot 36 milliarder for 

hele toppåret 2009.

Når mange penger strømmer 

inn i et marked, blir avkast-

ningen automatisk bra, noe som 

igjen leder enda flere til å inves-

tere. Det oppstår en fin, stigende 

spiral. Avkastningen i høyrente-

markedet var på 12,3 prosent 

ved utgangen av oktober (Credit 

Suisse’ globale høyrenteindeks). 

Aksjeindeksen S&P 500 hadde 

15,6 prosent totalavkastning for 

samme periode, dog med mer 

risiko. 

Men høy etterspørsel har også 

en tvilsom side gjennom at 

stadig flere utspekulerte 

prosjekter og selskaper får 

tilgang til finansiering. Et 

eksempel er bryllupsselskapet 

David’s Bridal. Det lånte nylig 

270 millioner dollar til kjøpet av 

seg selv fra et private equity-

selskap til et annet. Den ameri-

kanske sykehusoperatøren HCA 

er et annet. HCA har økt belå-

ningsgraden gjennom et lån på 

2,5 milliarder dollar – for å 

finansiere utbytte til sine tre 

eiere, private equity-selskaper.

Økte gjeldsgrader og utbytter 

er en form for risikooverføring 

fra aksjeeiere til långivere. For 

eksisterende långivere er dette 

en negativ verdioverføring. Det 

er for sent for dem å få kompen-

sert for den økte risikoen. 

Nye långivere er bedre stilt, 

dersom de får tilstre
kkelig 

kompensert for verdioverfø-

ringen. Men det er lite som tyder 

på at gjeldsinvestorene tas godt 

vare på. Etterspørselen etter 

høyrentelån er for stor til det.

I den senere tid har det 

dukket opp lån som tillater 

selskapene å la være å betale 

kupongrente. Det har vi ikke 

sett siden 2006. Femårslånet fra 

dyrebutikk-kjeden Petco er et 

slikt lån. Pengene skal brukes til 

tilbakebetaling av lån og utbytte 

til eier, nok et private equity-

selskap.

Petco blir riktignok ikke 

svekket av en slik låneklausul. 

Man kan kanskje argumentere 

«tvert om», siden selskapet ikke 

blir presset til å betale renter, 

men det er en klar overføring av 

verdi og risiko fra eier til gjeld-

sinvestorene.

På toppen av det hele 

forsvinner den garanterte rente-

betalingen som lokket investo-

rene til høyrentemarkedet i 

første omgang. 

Etterspørselen etter høyren-

telån har presset kompensa-

sjonen for risiko ned med 150 

basispunkter fra årets begyn-

nelse til 575 punkter (et basis-

punkt er 0,01 prosentpoeng). De 

fleste i dette markedet sikrer 

ikke renterisikoen og er derfor 

eksponert mot totalavkast-

ningen, som står på historisk 

lave 6,5 prosent, 75 punkter over 

kredittpåslaget (se diagrammet).

Når vi så vet at knappe fem 

prosent av selskapene i gjen-

nomsnitt går konkurs i løpet av 

et år, er dette en investering som 

plutselig ikke er fullt så 

attraktiv. 

Mange av investorene som 

kommer nå, er ikke typiske 

høyrenteinvestorer, men ofte 

pensjonspenger og vanlige 

sparere på jakt etter en avkast-

ning som er forsvunnet fra deres 

tradisjonelle markeder. Når 

høyrentemarkedet igjen viser 

sitt sanne ansikt, og det gjør det 

alltid før eller siden, så er ikke 

disse investorene utstyrt til å 

håndtere den risikoen.

De som i dag holder rentene 

kunstig lave, vil ha mye å svare 

for i fremtiden.

 Herleif Håvik, leder for 

kreditt      handel i Nordea Markets 

Håviks synspunkter represen-

terer ikke nødvendigvis Nordea 

Markets’ syn.
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Nærsynt om sykehus

L
egeforeningens leder Hege 

Gjessing fortsetter å bruke 

eksempler fra sykehus hun 

kan ta trikken til for å beskrive 

ikt-situasjonen på norske 

sykehus (DN torsdag). Røntgen-

bilder som fraktes med drosje 

og informasjon som sendes med 

telefaks, brukes som bilde på at 

ikt-situasjonen i norsk helsetje-

neste er på steinaldernivå. Men 

situasjonen på Oslo-sykehusene 

er overhodet ikke representativ 

for situasjonen på Vestlandet,  

i Midt-Norge og hos oss i nord.

Informasjon med kommune-

helsetjenesten utveksles, rønt-

genbilder sendes elektronisk, og 

hos oss har sykehusene felles 

datasystemer på de aller fleste 

områder. Og enda bedre skal det 

bli.
Det er et alvorlig problem for 

debatten om spesialisthelsetje-

nesten at fjellene nordover og 

vestover synes å skygge for alt 

utsyn for meningsbærerne i 

Oslo.

De neste fire årene skal vi i 

Helse nord investere nærmere 

én milliard kroner i utvikling av 

en helt ny elektronisk pasient-

journal som vil bringe oss i fro
nt 

i Europa. Dette finansierer vi 

over egne budsjetter ved å ha en 

sunn økonomisk drift fordi våre 

medarbeidere gjør en kjempe-

jobb hver dag året rundt. I 

arbeidet med å skape den nye 

journalen vil flere hundre 

medarbeidere i helseforetakene, 

ikke minst leger, være involvert  

i et omfattende utviklingsarbeid 

sammen med leverandøren.

Debatten om spesialisthelse-

tjenesten er full av synspunkter 

og forslag til løsninger basert på 

et nærsynt overblikk over situa-

sjonen i Oslo. Det er et betydelig 

problem med potensielt store 

konsekvenser. Sterke menings-

bærere fra en rekke samfunns-

områder, samt mange politikere, 

synes å basere sine vurderinger 

og premisser for fremtidige 

beslutninger på situasjonen i 

Oslo, uten å skjele til at resten 

av norsk spesialisthelsetjeneste  

i stort går godt.

Det er en utfordring for den 

demokratiske debatt at ulike 

aktører, ut fra veldig forskjellige 

motiver, bruker en krevende 

situasjon i Oslo til å svartmale 

en helsetjeneste som i all 

hovedsak bedrer folks helse mer 

enn noengang. At nasjonale 

medier heller ikke bidrar, er 

ikke til å forundres over når så 

mange takknemlige intervjuob-

jekter stiller opp med tabloide 

og forenklede virkelighetsbilder.

 Lars H. Vorland, administre-

rende direktør i Helse Nord RHF.
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IKKE TYPISK. 

Situasjonen på 

Oslo-syke-

husene er over-

hodet ikke 

representativ, 

skriver Lars  

H. Vorland. 

Toll, fisk – og  

regjeringsskifte?

U
tenriksminister Espen 

Barth Eide hevder i 

Dagens Næringsliv 2. 

november at «fiskerinæringen 

bør absolutt vurdere hvor lurt 

det er å reise spørsmålet om 

mottiltak fra EU mot norsk 

fiskeeksport».

Hva som er lurt i denne 

sammenheng, kan selvsagt 

diskuteres, og regjeringen – 

inklusive Barth Eide – burde 

heller vurdere hvor «lurt» 

ensidig norsk økning av visse 

tollsatser er.

Med den betydning 

EU-markedet har for norsk fisk, 

er det naturlig at folk i fiskeri-

næringen blir bekymret.

Barth Eides statssekretær 

Torgeir Larsen har nylig vært i 

Brussel, og «der satt alle med 

norske presseklipp om dette 

spørsmålet», og vår nye uten-

riksminister advarer mot at 

norsk fiskerinæring kan «skyte 

seg selv i foten», ifølge DN.

Jeg hadde nær sagt at det er 

bedre at fiskerinæringen skyter 

seg i foten enn at regjeringen 

skyter seg i hodet. Men nå er jeg 

ikke helt sikker lenger.

Utenriksministerens advarsel 

til fiskerinæringen kan vel 

egentlig ikke tolkes som annet 

enn at «kritikk frabes». Hadde 

Barth Eide vært nordfra, ville 

hans beskjed til fisk
erinæringen 

trolig vært kort og grei: «Hold 

kjeft!»

Som medlem av AP siden 

1968 er jeg for alvor begynt å 

lure på om ikke tiden er inne 

for et regjeringsskifte. Risikoen 

er at det kan gå fra vondt til 

verre. Men likevel.

 Viggo Jan Olsen, sivil-

økonom/pensjonist, tidligere 

fiskeridirektør og general-

sekretær i Norges Fiskarlag.
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Hadde Barth 

Eide vært nord-

fra, ville hans beskjed 

til fiskerinæringen 

trolig vært kort og 

ol
grei: «Hold kjeft!»

Tap av menneskeliv og sløsing med offentlige 

midler får ingen konsekvenser. Intet ansvar gjøres gjel-

dende. Ingenting beklages. Slik må Jonas Gahr Støres 

håndtering av sykehusskandalen tolkes, skriver 

professor Torgeir Bruun Wyller.

Forspilte muligheten

H
vis for eksempel Luft-

fartsverket omorgani-

seres hals over hode, hvor 

mange fly må falle ned før direk-

tøren forfremmes til en interna-

sjonal toppjobb?

Omorganiseringen av sykehu-

sene i østlandsområdet har store 

negative konsekvenser. Det mest 

kritikkverdige så langt er døds-

fallene på Akershus universitets-

sykehus (Ahus) – noen måtte 

bøte med livet fordi omorganise-

ringen var dårlig planlagt og 

enda dårligere gjennomført.

Samtidig øker kostnadene. 

Det hele er ikke bare medisinsk 

uforsvarlig, det er også økono-

misk tåpelig. 

Toppledelsen i Helse Sør-Øst, 

med forhenværende administre-

rende direktør Bente Mikkelsen 

i spissen, er hovedansvarlig for 

denne situasjonen. Den lokale 

ledelsen ved de enkelte sykehu-

sene er medansvarlige.

De hadde høye mål da det 

hele begynte: Omorganiseringen 

skulle gi både bedre og billigere 

sykehustjenester. Denne naivi-

teten kan tilgis. Men det er util-

givelig at lederne fortsatte 

ferden mot stupet da de så 

hvilken vei det bar. De burde ha 

korrigert kursen, informert 

offentligheten, og eventuelt 

trukket seg fra sine verv. Men 

alle valgte – med noen hederlige 

unntak – å gjøre gode miner til 

slett spill.

Jonas Gahr Støre ble ny helse-

minister for seks uker siden. 

Som nyutnevnt statsråd hadde 

han en unik mulighet til å 

markere en kursendring. Vi var 

mange som håpet at han ville 

demonstrere hvordan en 

rødgrønn regjering slåss for et 

godt offentlig helsevesen, ikke 

minst i et valgår. Vi regnet med 

at han ville forsøke å få tillit h
os 

fotfolket i sykehusene – et 

fotfolk som i økende grad 

skvises mellom pasientenes 

behov, ledelsens innsparingsam-

bisjoner og systemets lojalitets-

krav.

Vi hadde forventninger til 

regjeringens antatt sterkeste 

statsråd:

INNLEGG
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Det hele er ikke 

bare medisinsk 

uforsvarlig, det er 

også økonomisk  

tåpelig

 INGENTING Å BEKLAGE. 

Folk flest leser nok helse-

minister Jonas Gahr Støres 

budskap slik: Tap av men-

neskeliv og sløsing med 

offentlige midler får ingen 

konsekvenser, skriver  

artikkelforfatteren.  

Foto: Kristine Nyborg

UTILGIVELIG. 

Det er utilgive-

lig at lederne 

fortsatte ferden 

mot stupet da 

de så hvilken 

vei det bar, skri-

ver Torgeir 

Bruun Wyller. 

 Ville han innrømme at 

om  organiseringen var 

mislykket?

 Ville han plassere ansvar?

 Ville han erstatte den nåvæ-

rende makteliten med personer 

som har et alternativt syn på 

omstilling og ledelse?

 Og ikke minst: Ville han se 

sine velgere i øynene og beklage 

den lidelsen som er påført 

enkeltpasienter?

Helseminister Støre brukte 

sin mulighet slik: Han 

forfremmet Bente Mikkelsen til 

en internasjonal toppjobb fordi 

hun «var på utkikk etter noe 

nytt» (Dagsrevyen 1/11). N
oen 

hevder han ikke kunne bli kvitt 

henne på noen annen måte. Er 

det virkelig sant? Han under-

streket sin tillit ti
l henne, og var 

«glad for at vi kan tilby henne et 

viktig oppdrag». Måtte han si 

det – og har han reflektert over 

de politiske signalene han 

dermed sender?

Som hennes erstatter konstitu-

erte han Peder Kr. Olsen, inntil 

nylig styreleder ved Ahus og 

dermed medansvarlig for de 

omfattende problemene ved dette 

sykehuset. Kunne han virkelig 

ikke konstituert en direktør som 

har mindre å svare for?

Støre understreket også at 

omorganiseringsprosessene må 

fortsette – «omstilling er noe vi 

kommer til å måtte leve med». 

Ikke ett ord om hvordan han vil 

skjelne mellom omstillinger til 

det bedre og omstillinger til det 

verre.

Folk flest leser nok Støres 

budskap slik: Tap av mennes-

keliv og sløsing med offentlige 

midler får ingen konsekvenser. 

Intet ansvar gjøres gjeldende. 

Ingenting beklages. Alt skal fort-

sette som før.

Støre bør reflektere over hva 

dette gjør med befolkningens 

tillit til
 politikerne, helsearbei-

dernes tillit t
il sine ledere og 

helseministerens eget 

omdømme. 

 Torgeir Bruun Wyller, 

professor, Oslo universitets-

sykehus.

Når mange penger strøm-

mer inn i et marked, blir 

avkastningen automatisk bra

Edgar Henriksen, forsker ved Nofima,  Petter Holm, professor ved 
Norges fiskerihøgskole/UiT, forsker ved Nofima, og Bjørn-Petter 
Finstad, førsteamanuensis ved Norges fiskerihøgskole/UiT.

rede hadde fått gjennomslag.
Men slik kontroversen om

trålernes leveringsforpliktelserser 
viser, er det en lang vei dit.
Ropet om statlige interven-
sjoner vedlikeholder et 
mønster av statsavhengighet
og svake lønnsomhetskrav, ogg 
fanger de involverte i en 
prosess som reproduserer gjeen-
tagende kriser.

Svak lønnsomhet i filetpro--
duksjonen er og har vært 
kjernen i problemet. Stridstee-
maet er de industrieide trålerrne, 
deres plikt til å levere og induus-
triens aktivitetsplikt. De fisker-er
eide trålerne får på sin side 
tilpasse seg og kan konkurrere
med petroleumsnæringen om 
nøkkelpersonell. Samtidig
tviholdes det på forestillingen 
om filetsektorens rolle som 
samfunnsbærer. Imidlertid
mangler det bedriftsøkono-
miske fundamentet.   

Røkke har gått fra å være
redningsmann til å bli skyteskive 
i fiskerisektoren – og i debatten
gjenopplives det gamle nord-
norske fiendebildet av en grådig
trålreder og storkapitalist. Men i 
Tromsø kan han fortsatt bli helt,
når Aker-konsernet snart 
etablerer seg med flere hundre 
nye petroleumsarbeidsplasser.

 HELT? Kjell Inge Røkke
mottok applaus da han 
gjorde sitt inntog i nordnorsk
fiskerinæring i 2002.
Foto: Rune Stoltz Bertinussen, 
VG/NTB Scanpix 


