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Bedriftsforbundet krever skatte- og avgiftskutt fra Ernas nye regjering
Bedriftsforbundet mener at det
er på høy tid å prioritere skattekutt for små og mellomstore bedrifter. Forbundet mener at den
nye regjeringen må bruke det
økte handlingsrommet som lav
ledighet gir, før tallene snur.
– Vekstforventningene for
2014 har siden mai i år falt fra 3
prosent til rundt 2 – 2,25 prosent.

Samtidig tror ekspertene at ledigheten vil øke noe. Derfor blir skatteendringer og tiltak for utsatte
grupper viktigere enn før, sier Bedriftsforbundet.
Forbundet har som sitt aller viktigste ønske for den nye regjeringen at den fjerner arbeidsgiveravgiften for lærlinger. Økt satsing på lærlingtilskudd er også

viktig.
– Unge mennesker sliter mest
med å finne relevant arbeidspraksis. Antallet lærlingplasser er
en viktig indikator på nye muligheter. En god løsning i dagens situasjon er å stimulere bedriftene
til å ta inn flere lærlinger, sier forbundet.
På skatte- og avgiftssiden er det

også mange ønsker. Forbundet
viser til at regjeringsplattformen
inneholder punkter som betyr
mye for de små og mellomstore
bedriftene: nedtrapping av formuesskatten, fjerning av arveavgiften, lavere skatt på arbeid og
utredning av ROT-fradrag (skattefradrag for rehabilitering, ombygging og tilbygg). (©NTB)

KLIMAFORSKERN

over voldsom temperaturstign
I løpet av siste tiår
har vintertemperaturen i nord steget
med 3,2 grader.
– Skremmende, sier
forskeren bak de
oppsiktsvekkende
tallene.
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ROMA (Nordlys): Polarforskere
fra en rekke land har vært samlet i
varme Roma, for å orientere hverandre om siste nytt om is, klima, atmosfære og miljøgifter. Mange
land i Sør-Europa er engasjert i
forskning i Arktis, og flere har
kommet langt i å samle data for å
forklare hva som egentlig skjer.
– Samarbeid er et nøkkelord.
Uansett om man jobber med hav,
is, biologi, botanikk eller atmosfære, så henger det sammen, sier forsker Geir Wing Gabrielsen ved
Norsk Polarinstitutt som innledet
om de mange mulighetene til samarbeid mellom fag og nasjoner.
Tyske forskere har i løpet av de
siste 20 årene fulgt temperaturens utvikling i Ny-Ålesund, og
deres tall skapte stor oppmerksomhet under polarforskermøtet
i Roma.
– Gjennom ti år har temperaturen i luften steget med 1,94 grader.
Om vi skiller ut bare vintermånedene, så er det i gjennomsnitt litt
3,26 grader varmere, sier forsker
Marion Maturilli fra tyske Alfred
Wegner Institutt.

–Kraftig signal
Selv karakteriserte hun resultatet
som skremmende, og forskningen
viser at temperaturen stiger betydelig raskere enn man har fryktet.
– Dette er et kraftig signal som
ikke kan bortforklares, sier Kim
Holmen som er internasjonal direktør i norsk Polarinstitutt og følger klimaforskningen nøye.
– Også i havet blir det varmere.
Målinger fra Kongsfjorden på
Svalbard viser en nesten to graders
økning. Livet i havet endrer seg etter som mer ferskvann kommer fra
breene, og vinden presser nye arter
fra vest inn.
– Nå er det torsk og sild i Kongsfjorden, og makrellen er kommet til
Isfjorden. På grunn av manglende

SAMLET I ROMA: En rekke polarforskere er denne uken samlet i Roma for å orientere hverandre om siste nytt. Fra venstre Åshild Ø. Pedersen,
Norsk polarinstitutt, Marion Matureilli, fra tyske Alfred Wegner Institute, Geir Wing Gabrielsen, Norsk Polarinstitutt og Cheng-Sen Li fra Kinas vitenskapsakademi.
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sjøis har selen sluttet å føde
mange steder på Svalbard. Mye er
i endring, sier Geir Wing Gabrielsen.
Forsker Åshild Ønvik Pedersen
ved Norsk Polarinstitutt forsker
på rein og polarrev, og ser at de er
avhengig av hverandre.
– Med raske skifter i klimaet,
mellom varme og kulde, vil reinbeitene raskt dekkes med is, og
dyrene får ikke mat og dør. Når
dette skjer vil polarreven få en
oppblomstring med mat nok i
reinkadavrene, sier hun.

Gift i snø
Også snøen er blitt utsatt for omfattende forskning, og franske forskere ønsker å etablere et internasjonalt snø-laboratorium i Arktis.
– Snø kommer fra fuktighet i atmosfæren som fryser, og snø er
ikke såren som den ser ut. Stoffer
fra industrien fraktes over store avstander med luftstrømmene og lander som snø, sier den franske forskeren Catherine Larose.
Hun minner om at snø vinterstid
dekker 47 millioner kvadratkilometer av kloden, og når den smelter

går også skumle stoffer ut i sjø og
vann.
– Snø inneholder mange kjemiske stoffer. Vi finner kvikksølv og
arsenikk, riktignok i små mengder,
men de er der sammen med mye
annet. Dette må det bli forsket mer
på, sier hun.

Kina ønsker samarbeid
Kina stiller med en stor delegasjon
polarforskere i Roma, og deres
forskning i nord spenner over et
stort område.
– Vi jobber med mye relatert til

klima, hvordan naturen endres og
hva som skjer i atmosfæren over
oss, sier professor Cheng-Sen Li
ved Kinas vitenskapsakademi.
Kina har stasjon i Ny-Ålesund,
Yellow River Station, og man signaliserer økt aktivitet.
– Vi ønsker tettere samarbeid
med mange andre land, og ønsker samarbeid om bruken av
våre forskningsresultat og infrastruktur, sier Chen-Sen Li.
Også Italia ønsker å øke aktiviteten i nord, og ønsker seg samarbeidspartnere.
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Statsbudsjettet: Fra 9 til 1.100 milliarder på 50 år
Når finansminister Sigbjørn
Johnasen i dag legger frem statsbudsjettet, vil det trolig passere
1.100 milliarder kroner med god
margin. For 50 år siden klarte staten seg med 9 milliarder kroner
for å dekke utgiftene sine.
Statens utgifter er langt mer
enn 100-doblet på 50 år i løpende priser. Selv om vi tar hen-

syn til konsumprisutviklingen,
bruker staten mer enn ti ganger
så mye neste år som i 1964.
Økonomien har vokst
– Det er i hovedsak to grunner
til den voldsomme veksten. Økonomien i Norge har vokst svært
mye, og offentlig sektor tar en
større del av økonomien i dag
enn for 50 år siden, sier professor

i økonomisk historie ved Norges
Handelshøyskole (NHH), Ola H.
Grytten.
Konsumprisen er ikke det beste målet på økningen, mener
han.
– Hvis vi ser på økonomien i
Norge målt i bruttonasjonalprodukt (BNP), så var det 52 milliarder kroner i 1964. I 2013 vil det

bli rundt 2.800 milliarder kroner.
Altså 54-doblet i løpende priser,
sier Grytten.
– Selv om hele økonomien har
vokst svært mye, ser vi at statsbudsjettet har tatt en økende del
av verdiskapningen. I 1964 var
statsbudsjettet 17 prosent av
BNP, i 2013 er det 38 prosent,
sier han.

NE SKREMT

ning i nord siste tiår

BANK-TOPP: Kommunikasjonsdirektør Stig Arne Engen i Sparebanken
tror på et snarlig salg.

Fakta
■ NySMAC er en sammen-

slutning av nasjoner og institutter som arbeider med naturvitenskaplig forskning i
Ny-Ålesund på Svalbard.
■ Elleve land har permanent
forskningsstasjon her på 79
grader nord, og minst like
mange land har prosjekter i
den spesielle forskerbygda.
■ Møtet som nå pågår i
Roma er det 11. årlige møtet
i NySMAC, og Italia er i år
vertskap og ansvarlig for at
alle land orienterer om sine
prosjekter og nyheter.

Banken tror
Fjellandsbyen
selges snart
Sparebanken NordNorge tror at salget
av Målselv fjellandsby vil være sluttført
en av de nærmeste
dagene.
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– Italia har lange tradisjoner i
Arktis. Vi er opptatt av klima og
miljø, og har lange måleserier fra
Svalbard som forteller mye om endringer, sier president Luigi Nicolais ved Italias forskningsråd. Han
har ca. 10.000 forskere i arbeid, og
interessen for det som skjer i nord
øker.
– Arktis har nøkkelen til årsak til
klimaendringene. Oppvarmingen
som skjer er et globalt problem,
selv om vi først ser det i nord, sier
Nicolais.

NY-ÅELSUND: Dette bildet er fra Ny-Ålesund, der tyske forskere har bevist
at temperetaturen har steget.
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– Det begynner å nærme seg en
sluttføring av avtalen. Det er bare
detaljer og småting som gjenstår.
Jeg regner med at alt er i boks rett
over helga, sier kommunikasjonsdirektør Stig Arne Engen i Sparebanken Nord-Norge.
– Du sa akkurat det samme for ei
uke siden.
– Vi hadde håpet at dette skulle ta
noe kortere tid, men vi må gjøre
ting ordentlig. Da må vi bruke den
tida som er nødvendig, sier Engen.
Han peker på at det er en stor
overtakelse om mange ting som må
hensyntas.

– Det er flere parter inne i bildet,
blant annet leasingselskaper og
grunneiere, sier Engen.
Det er Tromsø-mennene Stig
Gerhardsen og Pål Einar Eilertsen,
samt Frode Kiil fra Målselv som
ønsker å kjøpe konkursboet etter
Målselv fjellandsby.
Pål Einar Eilertsen bekreftet
overfor Nordlys i forrige uke at det
er de tre som nå har forhandlet og er
blitt enige om de ytre rammene for
en avtale om overtagelse av skianlegget, uten at han vil gå inn på konkrete detaljer så lenge det er snakk
om forhandlinger.
– Det gjenstår ennå noen detaljer, og vi er ikke kommet i mål
enda, sa han da.
I budet de har lagt inn tas det
blant annet forbehold om at avtalen med grunneierne skal reforhandles. Banken vil ikke si om dette punktet tas inn i den endelige avtalen.
– Jeg ønsker ikke å kommentere
noen detaljer om forhandlingene
nå, sier Stig Arne Engen.

