
SISTE NYTT FRA TENKESMIEN AGENDA 

I en annen (sosialdemokratisk) tenketank, Agenda, lanserer «smiens» leder, Marte 

Gerhardsen, ideen om en skattemodell som skal incentivere til verdiskapning.  

Tygg på logikken et øyeblikk.... Noen gang hørt om en skatt, avgift eller annen form for 

konfiskasjon som "incentiverer" og leder til større verdiskapning eller bedre resultater, uansett 

bransje?  

I en relatert historie leter Petter Northug etter en smøring som gir "mindre kladder under 

skiene". Mindre kladder incentiverer og gir bedre resultater i følge Team-Northug.  

Slik blir språket og logikken i et land der 70 % av de folkevalgte enten kommer fra offentlig 

sektor eller organisasjoner som finansieres av offentlig sektor, likevel later som om de har 

peiling på «å drive butikk».  

Som faren til Kristin Halvorsen i sin tid sa på NRK i beste sendetid: «vi tjener pengene – 

Kristin fordeler dem». Hvis du ikke liker det kan du flytte – kanskje til Venezuela?  

En ting er sikkert; ingen ved sine fulle fem og utstyrt med kalkulator vil komme til Norge 

for å starte virksomhet. Ingen ting Scheel-utvalget foreslår forandrer det. Og det har ingenting 

med klima å gjøre. Norge er og blir et land for spesielt interesserte. 

 

Hadde flertallet på Stortinget bestått av frisører så ville norske frisører være verdens best 

betalte med pensjoner uten sidestykke. Frisørfaget ville også vært sterkt regulert slik at det 

ville være en måneds ventetid for hårklipp. Og et klipp ville kostet NOK 2000. Privat klipp 

ville vært forbudt med fengselsstraff som konsekvens. Vi ville også hatt Frisør Politi. 

 

Slik er menneskets natur. Meg selv og mine først. Så da blir økt offentlig sektor løsningen. 

When your only tool is a hammer, then everything looks like a nail. 

 

Til slutt kveler det offentlige sin inntektskilde, nemlig privat sektor, og vi ender opp som 

Frankrike hvor industriarbeidsplasser utgjorde 18 % av GDP for noen år siden og nå er nede i 

8 % av GDP. Nærmest umulig å drive privat virksomhet. 

 

I Frankrike ble det presentert et eksempel fra en produksjonsbedrift med ca. 2000 ansatte. 

Bedriften måtte forholde seg til 2300 lover og forskrifter. Ledelsen brukte 2 av 5 arbeidsdager 

i uken til møter med fagforeninger. Bedriften måtte ansette 2 mann for å holde orden på lover 

og forskrifter. "Så fint" sa en politiker, "da skaper vi arbeidsplasser".  

I Athen var det en offentlig bedrift med 35 gartnere, men ingen hage. I Norge utferdiger det 

offentlige et notat som heter "retningslinjer for retningslinjer", og fagforeninger truer med 

generalstreik for å hindre et mer fleksibelt arbeidsmarked. Du må være kommunist og netto 

skattemottaker i parkas og fiolett skjerf for å forstå det.  

Mens jeg husker det: Noen gang sendt en endringsmelding til Brønnøysund uten å få den i 

retur? Noen gang lest «retningslinjer for retningslinjer»? Noen gang hørt en TV debatt om 

skatt som ikke dreide seg om «omfordeling og inndekning».  

  

Om å leke butikk 

 



I Norge er store summer i hendene på inkompetente politikere; mennesker som «leker butikk» 

med andre folks penger, uten begreper om hvordan verdier skapes, bevares og brukes til enda 

mer verdiskapning. I stedet har de veldig god peiling på hvordan verdiskapning konfiskeres 

og omfordeles, først for å betale egen lønn og pensjon, dernest for å finansiere et byråkrati 

som p.t. tilsvarer 1/3 av den yrkesaktive befolkning «and rising»; til slutt hvordan det som er 

igjen av den produktive og skapende kapitalen dumpes ut i samfunnet på ymse prosjekter og 

interessegrupper politikerne helt vilkårlig ønsker å støtte for å befeste sin suverenitet over 

folket.  

 

Hørt om en tunnel på Vestlandet «vi bare må ha» fordi «vi skylder oss selv det»? Da har jeg 

en bro i Brooklyn jeg vil selge deg.  

 

Hørt om havnearbeideren i Oslo som ble tiltalt for korrupsjon fordi han hadde tatt i mot et 

rekesmørbrød og en pils for mye fra kundene sine, samtidig som ordføreren i Harstad 

kommune, Marianne Bremnes (AP), brukte 800 millioner kroner av folkets skattepenger på et 

tunnel- og broprosjekt for å incentivere innbyggerne i Harstad og Bjarkøy til å slå seg 

sammen; tilsvarende 1.7 millioner kroner per innbygger i Bjarkøy. Hvor mange rekesmørbrød 

får du forresten for 800 millioner?  

 

Er det rart det kladder under skiene til Northug og at Kasper, Jesper og Jonatan så enkelt stjal 

trikken til trikkefører Syversen?  
 

 


