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EU-kommisjonen foreslår store forenklinger for å få fart på
bredbåndsutbyggingen. Men i Norge skjer det lite, hevder Per
Morten Torvildsen i Broadnet.

Å endre selskapsskatten fra 28 til 27 prosent er
neppe er tilstrekkelig, skriver Markus Gamenius i
foreningen BedreSkatt.

MARGINAL HJELP: Det er et faktum at skatteletten kun slår inn når bedriften
går med overskudd, og hjelper lite når bedriftene virkelig sliter, skriver artikkelforfatteren. 
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Stoltenberg, følg Sverige!
Den norske skattedebatten har
endret seg radikalt den siste tiden.
Nå kappes partiene om å komme
på banen med den beste løsningen
for næringslivet, da særlig den delen som ikke er oljesmurt. Dagens
rødgrønne regjering har gått fra
ensidig retorikk om skattekutt som
tar fra velferdstjenester til å snakke
mer om hvordan man kan stimulere
fastlandsøkonomien. Dette er svært
gledelig.

Regjeringen la i forkant av revi-

Ser til svenskene: Markus
Gamenius. 
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dert budsjett frem en skattepakke lokalsamfunnet, også i konkurranse
som skal stimulere til vekst i Be- med utlandet.
drifts-Norge. Årsaken må vi kunne
anta er den økende skattekonkur- Det er et paradoks at regjeringen
ransen med blant annet Sverige, vil følge opp reduksjoner i skatt på
som har satt ned selskapsskatten overskudd med Sverige som forefra 26,3 til 22 prosent. Skattepak- gangsland, men samtidig er livredde
ken skal også bidra til å hindre en for å lempe på praksisen med å «ta
videre todeling av norsk næringsliv, de rike». Har de ikke fått med seg at
nemlig oljeklyngen med ekstraordi- svenskene fjernet både formuesskatt
nær lønnsomhet og et tradisjonelt og arveavgift flere år før de lempet
næringsliv hvor mange sliter med på selskapsskatten?
konkurranseevI praksis er
nen. BedreSkatt
Sverige har fått til
mener dette er
formuesskatten viktige forbedringer
et bra tiltak, men
i rammevilkår for
en investeringsskatt
sine bedrifter. Med
at en endring fra
28 til 27 prosent som fører til tapping av vår oljerikdom er
neppe er tilstrek- egenkapital i bedriften
det nokså uforståelig
kelig. Det er dessat skattereduksjoner
verre et faktum at denne skatteletten må dekkes inn ved andre skattekun slår inn når bedriften går med økninger. BedreSkatts forslag er å
overskudd, og hjelper lite når bedrif- gi betydelige skattereduksjoner for
tene virkelig sliter.
Bedrifts-Norge og som sikrer norske
eiere likebehandling med utenlandDet vil være en stor fordel for ske eiere. Start med å fjerne formunæringslivet om politikerne våger esskatten, da gunstigere eierbeskatå fjerne den skatten som må betales ning gir ny kapitaltilgang, trygger
uavhengig av om bedriften tjener jobbene og sikrer investeringer for
penger eller ikke, nemlig formues- eiere som står på hver eneste dag.
skatten. I praksis er formuesskat- Vi trenger ikke la nasjonale jobbten en investeringsskatt som fører skapere som Stensli Gjenvinning
til tapping av egenkapital i bedrif- eller Kongsberg Devotek vente til
ten. Et slikt tiltak vil sikre at mange skatteutvalget har talt.
familieeide bedrifter, særlig i Distrikts-Norge, kan overleve vanske- Markus Gamenius,
lige tider og dermed trygge jobbene i daglig leder i BedreSkatt

DYRT OG KOMPLISERT: Mens våre naboland øker utbyggingstakten, kan norske regler forsinke og fordyre utbyggingen av ny 		

Begraver vi verdiska
Mens vi i Norge har ventet siden

kommisjonen nå nye regler som
reduserer gravekostnadene med
30 prosent, gjennom et enhetlig
regelverk og redusert byråkrati for
hele EU-området. Gjennom å spare
utbyggerne for inntil 450 milliarder
kroner i gravekostnader skal hastigheten på bredbåndsutbygginHva har noe så prosaisk som en gen økes dramatisk. I forbindelse
graveforskrift med en nasjons kon- med fremleggelsen av de foreslåtte
regelendringene,
kurranseevne
Norge er i dag
og verdiskapsa EUs bredbåndsning å gjøre?
sjef Neelie Kroes
et EU i miniatyr,
at mangelen på et
Graving utgjør
enhetlig regelverk
80 prosent av med lokale grave«skader Europas
kostnadene
bestemmelser i hver
ved utbygging enkelt kommune
konkurranseevne.»
av høyhastighetsbredbånd, som igjen er en ab- Norge er i dag et EU i miniatyr,
solutt forutsetning for produksjon med lokale gravebestemmelser i
i den digitale økonomien, mener hver enkelt kommune. Dette skaper
EU-kommisjonen. Derfor foreslår et uforutsigbart regime for nasjo2007 på ny graveforskrift, tar EU
gravegrep for å få fart på bredbåndsutbyggingen. «Europa har
ikke tid,» mener EU-kommisjonen,
og foreslår nå nye regler som kutter
gravekostnadene med 30 prosent.

nale aktører, og sterkt varierende
gravekostnader. Vi har allerede sett
eksempler på at utbygging av fiber
bremses dramatisk i områder der
kommunal praksis driver kostnadene i været. I Drammen stoppet
all utbygging opp etter at kommunen for tre år siden strammet inn
reglene, slik at kostnadene økte
med mer enn 500 prosent enkelte
steder. Bedrifter og privatpersoner
blir skadelidende, når tilgangen på
høyhastighetsnett uteblir.

«Å bidra til enklere regler for

graving i offentlig grunn» står
øverst på regjeringens liste over
tiltak for utbygging av bredbånd.
Myndighetene har lovet ny graveforskrift, men denne har latt vente
på seg. Det er foreløpig høyst usikkert om det er vilje til å innføre

