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og IT-problemer

– I HOVEDSAK FALLENDE OLJEPRISER: Det er ikke formuesskatten som hindrer investeringer og fører til at
selskaper slås konkurs, skriver artikkelforfatteren.
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Trygve Hegnars hule forsvar

tilstrekkelig kontroll på tilgang
(tilgangsstyring)
 Sykehuspartner HF har ikke tilstrekkelig sporbarhet på tilgang
til helseopplysninger
 36 personer tilknyttet avtalen
har hatt utvidede administratorrettigheter som innebærer
mulighet for tilgang til helseopplysninger.
 HPE har (så langt) ikke kunnet
dokumentere databehandleravtaler i henhold til avtalen med
Sykehuspartner HF.
 Systemet for gjennomføring av
risikovurderinger har ikke fungert som en effektiv kontrollmekanisme.
 Sentrale informasjonssikkerhetsrisiki knyttet til outsourcingkontrakten er ikke blitt tilstrekkelig vurdert.
 For dårlig og upresis presentasjon til styret om infrastrukturmoderniseringen.

Dette handler ikke om valg av

tjenesteplattform, om det har skjedd
en utkontraktering, i hvilket land
dataene befinner seg eller mangler
ved teknisk sikring. Det skyldes
alene svikt i administrative rutiner
og kontraktsoppfølging.
Forskjellen dersom HSØ hadde
selv hadde driftet, ville vært at ITansatte (av en hvilken som helst
nasjonalitet) i HSØ hadde hatt

Trygve Hegnar er bekymret for

– PROSJEKT I FARE: Arve Føyen.
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de aktuelle tilgangene, og derved
hadde kunnet lese sensitive helseopplysninger om pasienter i sitt
nærmiljø. Det er kanskje også slik
at bulgarske IT-ansatte har mindre
mulighet for å forstå den informasjonen som ligger i norske pasientopplysninger, enn hva tilsvarende
norske IT-ansatte har?
Det er urovekkende at HSØ på
ovenstående bakgrunn vurderer å
stanse utkontrakteringen og heve
de aktuelle inngåtte (og bindende)
kontraktene. Dette kan neppe gjøres
uten betydelige kostnader og rettsprosesser, og hele moderniseringsprosjektet settes i fare.
Arve Føyen, partner i Advokatfirmaet Føyen Torkildsen og leder for
IT-politisk råd i Den Norske Dataforening

at vellykkede og rike nordmenn
flytter utenlands som følge av
«byrden» formuesskatten pålegger
dem. Med noen enkelteksempler
fra debatter der noen hevder de har
flyttet som følge av formuesskatten er ikke tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for å si at dette er et stort
problem. Vi vet heller ikke hvilken
effekt det har på norsk økonomi ut
over provenytapet av formuesskatten disse personene betalte: Det ser
ut til at de som flytter ikke samtidig
flytter investeringene sine, og gjør
de det vil jo virksomhetene antageligvis kjøpes av andre – med
andre ord er det grunn til å tro at
arbeidsplassene vil bestå dersom de
er lønnsomme.
Hegnar viser videre til at det
brukes mye tid og spalteplass på
at «forskere, byråkrater og analyseinstitutter ikke klarer å dokumentere at et kutt i formuesskatten har bidratt positivt til vekst
og sysselsetting». Redaktøren i
Finansavisen mener åpenbart at
innhenting og presentasjon av
fakta og kunnskap er noe vi bør
bruke mindre tid og plass på. Det
er en svært overraskende uttalelse
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The New York Times

På et følelsesmessig
nivå kan man se hvorfor Trump truet NordKorea med «ild og raseri» hvis de truer USA.
Men Trump er USAs president, og det er
behov for forsiktig, disiplinert lederskap.
Retorisk tramping med føttene er ikke bare
uansvarlig; det er farlig. Han rår over det
mektigste kjernefysiske og konvensjonelle
arsenalet i verden, og enhver feilberegning
kan være katastrofal.

The Wall Street Journal

Da Donald Trump truet
Nord-Korea med «ild og
raseri» hvis de fortsetter
å true USA med atomvåpen, provoserte han
nesten like mye hjemme som i Pyongyang.
Diplomati fungerer best når det følger en
troverdig pisk sammen med gulrøttene.
Trump-administrasjonen har den rette
ideen, selv om presidentens ord mangler
den vanlige diplomatiske etiketten.
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om det har skjedd en utkontraktering, i hvilket land dataene befinner seg eller mangler ved

De fleste uavhengige fageksperter
har pekt på at kutt
i selskapsskatten
er langt mer effektivt for å øke investeringer enn kutt
i formuesskatten,
skriver Marte Gerhardsen i Agenda.

Financial Times

Faren som følge av Nord-Koreas atomvåpenprogram har økt raskere enn noen forutså.
Tilbudet om bytte av diplomatisk anerkjennelse og økonomisk frigjøring mot avstand
fra atomvåpen bør alltid forbli på bordet.
Dette vil bli et langvarig spill. Det beste trekket nå er å øke trykket, ikke å snakke tøft.

Die Welt

Hvem, om ikke Tyskland, kan ta seg råd
til prinsippfasthet overfor Putin? Bare 1,8
prosent av eksporten vår gikk til Russland i
2016. Likevel kappes tyske partier om å være
mildest mulig mot Putin. Nå mener FDP at
man bør akseptere at Krim forblir russisk.

Jyllands-Posten

Trump senker seg til Kim Jong-uns nivå
med en tilsynelatende godt forberedt uttalelse. Deretter truer Kim Jong-un tilbake. Så
kan Trump si noe igjen og så kan Kim Jongun slå i bordet. Og så videre. Nord-Korea
kan bli den virkelige testen på om Trump er
voksen nok til oppgaven. Dette er ikke eiendom eller missekonkurranser. Dette er alvor.
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— en uavhengig dagsavis
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fra en redaktør fra en meningsbærende avis. For Hegnar mener
nemlig «samfunnsøkonomene og
Marte Gerhardsen får si hva de
vil». Istedenfor å lytte til uavhengige fageksperter, mener Hegnar
at vi heller skal lytte til dem med
klare særinteresser i saken.

Flere bedriftseiere på Vest-

landet har hatt en tøff tid, og det er
helt rett som Hegnar sier at mange
har mistet markeder og salg og
tapt mye penger. Men det er ikke
formuesskatten som hindrer investeringer og fører til at selskaper slås
konkurs. Det er i hovedsak fallende
oljepriser og påfølgende nedgang
i økonomien. La meg trekke frem
et eksempel: Eide Marine Services,
som meldte oppbud i fjor høst.
Høyre skyldte på formuesskatten.
I en artikkel i Bergens Tidende
kom det imidlertid frem at kravene
i boet var tusen ganger større enn
det eieren betalte i formuesskatten
året før. Kutt i formuesskatt ville
ikke reddet Eide Marine Services
fra konkurs (heldigvis er selskapet
nå refinansiert og arbeidsplassene
reddet). Nå er det dessuten innført en ordning som lar selskaper

Stein Erik Hagen er en politisk kløne, men en ærlig, åpen og naiv

kløne, og han har rett i at innretningen på formuesskatten blir feil
når utenlandske eiere i norske selskaper ikke betaler formuesskatt.
«Jeg vil ha en rettferdig skatt, og det har vi ikke i Norge i dag,» sier
Hagen.
Men hele skattedebatten har sporet av fordi Hagen sa at «å være
rik er blitt et skjellsord» (VG), og SV mener at
Stein Erik Hagen er partiets beste valgkampmedarbeider.

Lederen av den venstreorienterte tankesmien

Agenda, Marte Gerhardsen, sier at Hagen «ødelegger næringslivets omdømme. Han står frem som
gratispassasjer og er veldig stolt av det» (DN), og
hun får følge av investor Jens Ulltveit-Moe som
hevder at «en måned før valget er klaging om formuesskatt en gavepakke til Arbeiderpartiet.»
De faktiske forhold er at Hagens datter Caroline Hagen Kjos har overtatt det meste av verdiene
i Hagen-selskapet Canica. Hun flyttet til Sveits i
2009, noe hun og familien, ifølge Hagen selv, har
spart 2,2 milliarder kroner i formuesskatt på.
I Dagsavisen blir dette til å «unndra» skatt,
og altså merkelappen «gratispassasjer», samt påstanden om at han (Hagen) «gjør alt han kan for
å sno seg unna» fra det iherdige Arbeiderpartimedlemmet Marte Gerhardsen.

Vi synes det er viktigere å få et skattesystem

Ta det rolig. Vi har
over 30 års erfaring.

Svein Erik
Hagen.
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føre endringer, når det i tapsårene må tas ut utbytter og høy lønn
for å betale formuesskatt, så tror vi på det.
Samfunnsøkonomene og Marte Gerhardsen får si hva de vil.

Professor og skatteekspert Jarle Møen ved NHH, som er en

sterk tilhenger av formuesskatten, sier at «rasjonelt sett skal ikke
skatten påvirke utenlandske eiere annerledes enn
norske. Formuesskatt er en personskatt og virker
nøytralt på investeringer.»
Nei, det er ikke slik når de norske eierne må
tappe selskapet for å kunne betale formuesskatten.
De utenlandske eierne slipper det.
Professor Møen, som også Gerhardsen, er opptatt av og viser til at Norge i OECD-sammenheng
kommer godt ut når man ser på summen av betalt
arveavgift, eiendomsskatt og formuesskatt. I 2015
var skatten da 2,9 prosent i Norge og 5,6 prosent
for OECD-gjennomsnittet.
De tror altså at en bedriftseier som sliter, og
som må kalkulere nøye, tar med at det ikke er
arveavgift når investeringsbeslutningen skal tas og
møtene med banken (kapital må lånes) avholdes.
Det er så rått virkelighetsfjernt.

Det er god
grunn til
å lytte til
Stein Erik
Hagen

og en skattedebatt som forhindrer at flere vellykkede og rike nordmenn flytter ut (det hoper seg opp i London).
Det brukes mye tid og spalteplass på at forskere, byråkrater og
analyseinstitutter ikke klarer å dokumentere at et kutt i formuesskatten har bidratt positivt til vekst og sysselsetting. Det er åpenbart
vanskelig når man ser på nasjonalregnskapstall, og det overrasker
ikke oss.
Men når bedriftseiere på Vestlandet som har mistet markeder
og salg etter oljeprisfallet i 2014, og tapt mye penger, sier at det
påvirker viljen og evnen til å holde på arbeidsstokken og gjennom-
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Skattesutrerne

Det er et faktum at det bare er en håndfull land
i verden som har formuesskatt,
og Frankrike skal nå fjerne
den. Som professor Thore
Johnsen tørt sier: «Skatten
førte også til så mye skatteflukt at det ble vanlig med fransk tale på
pubene i England.»
Det er derfor god grunn til å lytte til
Stein Erik Hagen også.

TRYGVE HEGNAR
ansvarlig redaktør

Vi er spesialister innen administrasjon
og økonomirekruttering som sikrer verdiskapning gjennom de gode medarbeiderne.
Tlf: +47 23 23 91 91 / www.bjorgfjell.no

utsette formuesskatten dersom de
har trøbbel med likviditeten.

Hegnar mener det er irrele-

vant å sammenligne skattetrykket
på personlig eiendom i Norge og
andre land, men den sammenligningen er nyttig: Skatt på formue
er nemlig ikke særnorsk – det
særnorske er at vi har mindre av
det enn andre land. I snitt kommer
5,6 prosent av skatteinntektene fra
personlig formue (arv, eiendom og
formue) i OECD, mot 2,9 prosent
i Norge. Vi ble senest i fjor kåret til
tredje beste land i OECD det gjelder skattevilkår for næringslivet.
Alle skatter har ulemper og
potensielle negative effekter. Men
det ville også være negativt om vi
ikke hadde penger til infrastruktur og velferdsordninger. Spørsmålet er hvilke skatter det er mest
effektivt å kutte når vi skal få fart
på økonomien. De fleste uavhengige fageksperter har pekt på at
kutt i selskapsskatten er langt mer
effektivt for å øke investeringer
enn kutt i formuesskatten.
Marte Gerhardsen, leder for Tankesmien Agenda

