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Vil stramme inn studiestøtten
HØYRE: Lånekassen syr puter under armene på retningsløse studenMímir Kristjánsson | Lars Unar Størdal Vegstein
politikk@klassekampen.no

POLITIKK
Plumbo

nn Helgas største begivenhet
var et dårlig ordspill som
raskt førte til kollektiv
moralsk forargelse blant
norske kjendiser og kommentatorer. Undertegnede var
blant dem som aldri har hørt
om bandet «Plumbo» før
vokalist Lars Erik Blokkhus
presterte å kalle artistene i
Madcon for
«mokkamann», altså
en uheldig
kombinasjon av den
folkelige låta
«Møkkamann» og
den folkekjære sjokoladen.

DAGBOKA

nn Det er vanskelig å holde
en forsvarstale for en dårlig
timet vits med rasistisk
innhold, og Blokkhus selv har
da også brukt samtlige
minutter av sin nyervervede
kjendisstatus til å legge seg
paddeflat og beklage opptrinnet. Likevel kan det se ut som
om denne saken handler om
mer enn en dårlig vits i beste
sendetid: Kultureliten, eller i
det minste de som ønsker å
være en del av den, har fått en
felles hoggestabbe fra
lavkulturen. Nå går både VG
og Aftenposten ut og krever
at Plumbo ikke bør få lov til å
representere Norge i Melodi
Grand Prix. Som VGs Stein
Østbø skriver: «Vil vi at
Plumbo med Ola Nordmann
og sitt vitselager fra harryland skal representere hele
Norge i et internasjonalt
MGP?»
nn Det finnes nok av eksempler på at personer som ikke
spiller i et band oppkalt etter
et løsemiddel for avløpsrør
har sluppet unna med langt
verre kommentarer enn hva
som ble sagt fra scenen under
Spellemannsprisen. Derfor
kan det virke som om det
først og fremst er avsenderens harrystempel som
provoserer Stein Østbø og
resten av den meningsbærende eliten – ikke (det
idiotiske) budskapet. Dessuten er det heller tvilsomt at
Blokkhus & Co brenner inne
med et helt vitselager om
forholdet mellom hudfarge og
sjokoladeassortiment.
nn Etter mye støy og drittslenging har nå samtlige
parter bedt om unnskyldning.
Det er et eksempel til etterfølgelse også for dem som ikke
er så glad i musikk som selger
bra på bensinstasjonen. La
oss derfor håpe at vi har fått
renset dritten ut av avløpsrørene for denne gang.
Simen Tallaksen

ter som misbruker gode støtteordninger, mener Oslo Unge Høyre,
som nå vil stramme inn på støtten. – Studielånet bør omgjøres til
stipend først etter fullført grad, sier leder Kristoffer Gustavsen i Oslo
Unge Høyre til Dagsavisen. Han mener systemet virker mot sin
hensikt når studenter som tar et fag her og der, men aldri blir ferdige
med en grad, belønnes på lik linje med studenter som målrettet tar
en grad. – Man kan sitte på Blindern å drikke kaffe i åtte år, ta åtte
grunnfag uten å fullføre en grad, men likevel få stipend, sier Gustavsen, som selv studerer juss.
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Bare en tredel av norske anbud skyldes pålegg f

Mer anbudsiv
IVRIGE: Norge har et betydelig strengere anbudsregime enn det EØS-avtalen krever av oss, hevder Europautredningen. Nå varsler Liv Signe Navarsete oppgjør med «anbudstyranni».
FAKTA

EØS
Av Mímir Kristjánsson og
Simen Tallaksen
– Vi må få en slutt på anbudstyranniet mange norske
kommuner blir utsatt for, sier
kommunalminister og Sp-leder Liv Signe Navarsete.
Særnorske anbudsregler
står bak sytti prosent av anbudsrundene i Norge. Bare
tretti prosent skyldes pålegg fra EØS-avtalen.
Det viser tall fra Europautredningen, som i dag legges fram for utenriksminister Jonas Gahr Støre. Utredningen er den første evalueringen av EØS-avtalen siden
den trådde i kraft i 1994.
I 2010 førte de særnorske
reglene til at det offentlige
måtte gå seks tusen ekstra
anbudsrunder enn hvis man
fulgte vanlig «EØS-nivå».
Nå vil Liv Signe Navarsete
ta affære for å fjerne de særnorske anbudsreglene.
– Jeg har i disse dager bedt
mitt departement gå gjennom dokumentasjonen bak
dette, og kommer til å flagge
denne saken i regjeringen i
løpet av kort tid, sier hun.

Strengere enn EU
Utredningen
konkluderer
med at Norge har «betydelig
strengere» regler for offentlige innkjøp enn det EØS-avtalen pålegger oss, og mener de
særnorske reglene vekker
«frustrasjon og debatt» mange steder i staten.
I Norge må offentlige innkjøp helt ned til 500.000 kroner lyses ut på anbud, mens
EU opererer med en såkalt
«terskelverdi» for anbud på
det dobbelte.
Liv Signe Navarsete har

Europautredningen:
n I dag legger regjeringens

Europa-utvalg fram sin
utredning for utenriksminister
Jonas Gahr Støre.
n Utredningen er den første
større evalueringen av
EØS-avtalen siden den trådde i
kraft i 1994.
n I utredningen kommer det
fram at Norge har langt
strengere anbudsregler enn vi
er pålagt gjennom EØS.
n Hovedsakelig skyldes dette
at den såkalte terskelverdien
for anbud bare er på 500.000
kroner i Norge, mens den i EØS
er på en million i staten og 1.6
millioner i kommunene.
vanskelig for å forstå hvorfor
Norge skal ha flere anbud
enn andre EU-land.
– Det er ingen grunn til at
Norge skal være strengere
enn EU hva angår anbud. Jeg
nekter å tro at offentlig korrupsjon er et større problem
her enn på kontinentet, sier
kommunalministeren.

Forsvant i Soria Moria 2
I den første Soria Moria-erklæringen slo de rødgrønne
fast at de ville «øke terskelverdien for anbudskonkurranser ved offentlige innkjøp
opp mot EU-nivå».
Imidlertid har dette punktet falt bort i den nye regjeringserklæringen fra 2009.
Men Liv Signe Navarsete
avviser at saken er politisk
død, og mener tallene i Europautredningen bør føre til at
debatten nå kommer opp på
ny.
– Det er ikke slik at vi ikke
kan gjennomføre tiltak som
er sunn fornuft selv om de
ikke står i Soria Moria 2, sier
Sp-lederen.
Terskelverdien for anbud i
Norge var opprinnelig helt

TERSKEL I KNIPE: Sp-leder Liv Signe Navarsete vil heve terskelverdien for anbud til samme nivå som EU. Det vil redusere antall
anbudsrunder med 70 prosent. 
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nede i 200.000 kroner, men ble
i sin tid hevet av Bondevikregjeringen til en halv million.
I 2008 gjennomførte firmaet Asplan Viak en evaluering
av terskelverdien på oppdrag
fra Næringsdepartementet,
og konkluderte da med at en
terskelverdi på 500.000 var
det ideelle for norske forhold.
De konkluderte med at en

økning av terskelverdiene vil
gi en «negativ konkurranseeffekt» for norsk næringsliv.

Dyrt med anbud
I september i fjor publiserte
EU-kommisjonen rapporten
«Public procurement in Europe», der de slår fast at Norge taper seksten milliarder
kroner på anbud og konkurranseutsetting.

