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Kommunal- og regional-KKdepartementet gir årligKKtilskudd til utbygging av KK
høyhastighetsbredbånd i
distriktsområder. Men hva vet
vi egentlig om nytten av bred-
bånd av ulike hastigheter?

Debatten om bredbånds-
utbygging har lenge vært
unyansert, basert på sviktende
kunnskapsgrunnlag og domi-
nert av euforiske teknologiopti-
mister. En ny studie av Vista 
Analyse ser nærmere på 
samfunnsøkonomien i bred-
båndsinvesteringer.

Bredbåndsnettet bærer preg
av å være en type fellesgode på 
linje med annen infrastruktur
som veier og strømnett. Det
betyr at investeringer i bred-
bånd, via kabler eller mobile
løsninger, som er samfunns-
økonomisk lønnsomme, ikke
nødvendigvis blir realisert uten
offentlig støtte. 

I dag har allerede opp mot 95
prosent av befolkningen tilgang
til hastigheter som normalt sees
som tilstrekkelig for de fleste
daglige nettbaserte gjøremål
som epost, surfing, ehandel,
videokonferanse, musikkstrøm-
ming og så videre (rundt fire
Mbit/s). 

Noen få tjenester, særlig

innenfor avansert underhold-
ning, krever noe mer kapasitet
enn dette. Begrepet høyhastig-
hetsbredbånd er ikke klart defi-
nert, men kan kanskje ses på 
som hastigheter over 20 Mbit/s.

Mange har allerede tilgang til 
store bredbåndshastigheter til
moderate priser, men har valgt
ikke å koble seg til. I tillegg er
det flere tilbydere som ikke
tilbyr de raskeste hastighetene,
på grunn av manglende beta-
lingsvillighet.

Tjenestespekteret som utløses 
av høyere bredbåndshastig-
heter, er i dag begrenset. Dette
er noe en har funnet i flere
andre land også.

Det betyr at den ekstra nytten 
brukere opplever ved å gå fra 
lave til middels store hastig-
heter, nok er ganske stor (nytte
som i dag i stor grad er «tatt
ut»), mens økning fra allerede
gode hastigheter oppleves som
liten.

Dette kalles avtagende 
grense nytte, og gjelder for de
fleste offentlige og private
goder. Det betyr for eksempel at
det er galt å hevde at «høyhas-
tighetsbredbånd er en vesentlig
forutsetning for lokalisering av 
kompetansearbeidsplasser og
stedsuavhengige funksjoner og
bør prioriteres høyt som regio-
nalpolitisk tiltak» (NOU 2011:3).

De fleste høykompetanse-
arbeidsplasser klarer seg fint
med moderate hastigheter.

I et samfunnsøkonomisk 
perspektiv bør staten kun finan-
siere utbygging i de tilfeller

nytten overstiger kost-
en, forutsatt at markedet
e dekker behovet selv. 
Utbyggingskostnadene er i 
g store, særlig knyttet til 
yere hastigheter som krever

berkabler. Det er samtidig 
or usikkerhet om den
eknologiske utviklingen. 
Rimeligere mobile løsninger
ungerer allerede som gode
nativer til faste løsninger,
i hastighetene er gode nok 

og fordi en kan benytte seg av 
tjenester overalt.

På nyttesiden, bør en ikke 
undervurdere de omstillingene
som ellers må til i offentlig og
privat sektor før en kan få til
fullskala bruk av «fremtidens»
tjenester over høyhastighets-
bredbånd. Disse kommer ikke
uten kostnader.

For eksempel er det flere 
organisatoriske og andre omstil-
linger som er påkrevet før en
kan implementere et system
innenfor helse- og omsorgssek-
toren som effektivt kan ta i bruk 
fremtidens, avanserte e-helse-
og omsorgstjenester.

Det er allerede store utfor-
dringer knyttet til å utvikle selv 
enklere tjenester, som digitalise-
ring av pasientjournaler og 
systemer for informasjons-
utveksling, som ville fungere 
fint på lavere hastigheter.

På bakgrunn av disse argu-
mentene kan ikke en storstilt
offentlig satsing på utbygging
av høyhastighetsbredbånd

basert på 
kostbar
kabling i
distriktene
begrunnes ut
ifra samfunns-
økonomisk 
lønnsomhet.

Imidlertid 
har rundt fem–
seks prosent av 
befolkningen

fortsatt kun tilgang til lavere 
hastigheter, og for en del av 
denne gruppen som typisk er 
lokalisert i distriktene, kan en 
moderat økning potensielt gi 
stor ekstra nytte. 

Våre undersøkelser tyder på 
at det er potensial for å realisere 
flere samfunnsøkonomisk lønn-
somme prosjekter ved bedre 
koordinering innad i offentlig 

sektor, for eksempel ved å dele 
erfaringer for å redusere kost-
nader og ved å utøve en mer
profesjonell bestillerrolle.

Analysen indikerer også at
bruk av markedet gjør det 
mulig å realisere høyhastighets-
løsninger til lavere kostnader
enn hva som fremkommer av 
tidligere studier. Dette tilsier at 
markedskonkurranse kombi-
nert med offentlig kjøp for å 
sikre tilstrekkelig dekning og 
kapasitet i distriktene anbefales
som videre strategi. 

En edruelig og smart satsing i
dag begrenser ikke muligheten 
for å agere på teknologiske 
endringer i fremtiden.

 Simen Pedersen, Henrik Lind-
hjem og Ingeborg Rasmussen,
Vista Analyse
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er nødvendigvis en politisk 

beslutning som tilfaller utvi-

klingsministeren og teamet 

hans. Men deretter bør Holmås 

ta plass i baksetet og overlate 

styringen til apolitiske 

eksperter, for effektiv bistand er 

ikke politikk.

 Jonas Hjort, PhD-kandidat i 

økonomi, UC Berkeley

Det meldes stadig om nye 

oljefunn i Afrika og på dypt 

vann mange steder i verden. 

Høye oljepriser har stimulert 

teknologiske gjennombrudd for 

ukonvensjonell olje, først og 

fremst skiferolje. I USA er den 

samlede oljeproduksjonen på 

vei opp, mens forbruket og 

importen avtar. Skiferolje øker 

ressursgrunnlaget vesentlig, 

ikke bare i USA, men mange 

steder i verden.

Erfaringsmessig vil læring 

bidra til lavere kostnader for 

nye kilder, som skiferolje, og 

sammen med større konkur-

ranse leranse legger det grunnlag for 

lavere oljepriser. En pekepinn 

er dagens priser på naturgass i 

USA, 12–15 dollar per fat oljeek-

vivalent. Med priser på 100 

dollar per fat synes verdens 

forsyninger av flytende drivstoff 

å være sikret i lang tid fremover.

Høye priser bidrar også til å 

dempe etterspørselen. Poten-

sialet for innsparing er særlig 

stort i Midtøsten, Russland og 

USA, men også i Asia ligger 

veksten i oljeforbruket an til å 

avta etter hvert som den tyngste 

industrialiseringen fullføres.

or

 Øystein Noreng, professor ved 
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En «smalere» bistandspolitikk 

er mer effektiv. Heikki Holmås bør ta 

plass i baksetet og overlate styringen 

til apolitiske eksperter, skriver 

Jonas Hjorth ved UC Berkeley.

Begrenset bistand best

S
tatsrådsstillin

ger er ikke 

som andre jobber; det 

finnes ingen stillings-

beskrivelse som avgrenser stats-

rådens myndighet og ansvars-

område i detalj. I en slik 

situasjon er det friste
nde å 

forme sin egen rolle så bredt 

som mulig.

Etter å ha observert Erik 

Solheims periode som statsråd 

har jeg en bønn til Heikki 

Holmås, vår nye utviklingsmi-

nister: Stå imot friste
lsen. Norsk 

bistand vil ha større innvirk-

ning på fattigdommen i verden 

med en «smalere» utviklings-

minister. 

Erik Solheim mente at 

«bistand er politikk». Hva 

mente han med det?

I Solheims beslutninger og 

debattinnlegg så vi en minister 

som, i samarbeid med embets-

verket, mente å kunne ta inn 

over seg helheten – hele den 

fattige verden, alle potensielle 

satsingsområder og alle mulige 

metoder – og dernest velge ut 

prosjekter på en optimal måte 

ut fra Norges mål om å redusere 

fattigdommen i verden så mye 

som mulig. 

Solheim vedgikk at feil av og 

til ble begått, men mente altså 

at «bistand som politikk» 

fungerte bedre enn alternative 

fremgangsmåter.

Det er etter min mening to 

grunner til at en slik rolledefini-

sjon i seg selv begrenser 

effekten av norsk bistand. 

For det første har ikke utvi-

klingsministeren og/eller 

embetsverket kapasitet til å 

optimalisere bistanden hvis 

prosjektene som prioriteres, 

skal plukkes ut fra en altomfat-

tende verktøykasse. I en slik 

jungel av valgmuligheter er det 

vanskelig å unngå at ministe-

rens politiske ideologi påvirker 

valgene som tas. 

Mkurabita-prosjektet i 

Tanzania, som forsøkte å drive 

frem privat næringsvirksomhet 

gjennom formalisering av 

eiendom, er ett av mange 

eksempler: Prosjektet ble 

bevilget norsk støtte og 

oppmuntring av en borgerlig 

utviklingsminister i 2004, men 

deretter fratatt støtten av en 

sosialistisk utviklingsminister i 

2008. 

Det er dog liten tvil om at de 

bistandssatsingene som 

fungerer best, er langsiktige og 

metodisk uavhengige av den 

sittende norske regjerings ideo-

logiske tilbøyelighet. 

For det andre umuliggjør 

«bistand som politikk»-

metoden informative helhets-

vurderinger av resultatene som 

oppnås i norsk bistand. Når 

prosjekter plukkes ut fra en 

altomfattende verktøykasse, 

tåkelegges målestokken: Hvor 

stor effekt kunne ha vært 

oppnådd ved å prioritere anner-

ledes? Dermed definerer en 

utviklingsminister av Solheim-

typen sin egen rolle på en måte 

som forhindrer uavhengige 

eksperter i å evaluere innsatsen 

hans. 

Det finnes et realistisk alter-

nativ til «bistand som politikk»-

metoden, en fremgangsmåte 

som vi kan kalle «bistand som 

vitenskap».

La oss forestille oss at Holmås 

og teamet hans valgte ut 30 

prioriterte mottakerland (110 

land mottar i dag bistand fra 

Norge) og fem smalt definerte 

satsingsområder, som for 

eksempel å øke antall jenter i 

barneskolen så mye som mulig, 

eller andelen av hivsmittede 

som har tilgang til gode medi-

siner.

En slik tilnærming anbefales 

av MIT-professorene Abhijit 

Banerjee og Esther Duflo, 

kanskje verdens fremste 

eksperter på utviklingsøko-

nomi. I en av fjorårets 

viktigste nye bøker – Poor 

Economics – beskriver 

Banerjee og Duflo hvordan vi 

gjennom de siste tiårenes fors-

kning har lært mye om 

hvordan spesifikke utvi-

klingsmål best kan nås.

Hvis bistanden begrenses til 

et gitt antall land og forhånds-

definerte, smale målsetninger, 

gjør vitenskapelige evaluerings-

metoder det også mulig å måle 

og bedømme utviklingsministe-

rens innsats. 

Å bestemme hvilke satsings-

områder Norge skal prioritere, 

INNLEGG

Politikk

Taper kompetanse

D
ebatten om kommune-

sammenslåing dukker 

opp igjen og igjen. Nå er 

det på tide at noe skjer. Hvis 

ikke risikerer vi at kommunene 

mister kompetansen de trenger 

for å skjøtte sine oppgaver.

I dag har annenhver norske 

kommune færre enn tre inge-

niører til å sørge for utvikling 

og vedlikehold av kommunale 

oppgaver. Det er for lite. For at 

miljø
et fagmiljø skal være minst 

uligmulig sårbart og kunne levere, 

og ikke minst bestille, gode 

tjenester, bør det bestå av 

minst tre ingeniører. Men små 

kommuner som Modalen eller 

Granvin trenger kanskje ikke 

tre ansatte i teknisk avdeling. 

Løsningen er kommunesam-

menslåing og øk
menslåing og økt s marmarbeid 

på tvers av kommunegrensene. 

Teknologien ligger til rette for 

dette. Fagmiljøene er klare og 

har sågar vært pådrivere for 

en slik utvikling. Alt som skal 

til, er politisk mot og handle-

kraft.

Sammenslåing av små 

kommuner eller interkommu-

nalt samarbeid vil gi nivåheving 

av kvaliteten på tjenestene. Det 

igjen vil styrke fagmiljøene. 

Resultatet er at vi kan yte bedre 

tjenester til publikum og 

næringsliv.

 Marit Stykket, president i 

NITONITO

INNLEGG

Politikk

 BEDRE  

TJENESTER. 

Små kommuner 

bør slås 

sammen, skri-

ver Marit Styk-

ket.

Laks, lus og rømming

H
avforskningsinstituttet 

(HI) kommenterer i et 

innlegg i Dagens 

Næringsliv 3. mai lanseringen 

av villaksportalen og lakseregis-

teret. HI er sammen med NINA 

blant de viktigste og mest 

kompetente fagmiljøene på 

dette området. I disse fagmil-

jøene opplever vi at det er stor 

grad av enighet når det gjelder 

påvirkninger fra akvakultur på 

vill laksefisk.

Det er, slik HI bemerker, noen 

vassdrag med estimert høyt 

innslag av oppdrettsfisk hvor 

det med hittil tilg
jengelige 

metoder ennå ikke påvises 

genetiske endringer. Disse 

metodene har imidlertid også 

begrensninger, og nye metoder 

er på vei.

Det vi har tilgjengelig, er 

modelleringer som indikerer 

antatt effekt av innblanding, 

basert på forsøk og framskriv-

ninger. Som ansvarlig forvalt-

ningsorgan må vi bruke tilgjen-

gelig kunnskap for å vurdere 

hvilke trusler laksen står 

overfor. Vi kan ikke vente til 

etter at det er dokumentert at 

skaden har skjedd, før vi prøver 

å hindre eller begrense den.

Naturmangfoldlovens 

bestemmelser om føre var-prin-

sippet og samlet belastning må 

legges til grunn. 

Det ser ut til at påtrykk fra lus 

på laks varierer med noen 

er

unntak mellom regioner og over 

tid, slik også HI skriver. 

Samtidig har undersøkelser vist 

en generell tendens til at 

avstand til nærmeste oppdretts-

anlegget og tetthet av 

oppdrettsvirksomhet har betyd-

ning for graden av eller risiko 

for lakseluspåvirkning.

Lakselus er derfor, og på 

grunn av problemer med resis-

tensutvikling, vurdert som en 

alvorlig risikofaktor for flere 

bestander enn dem der det i dag 

påvises jevnlig stort smittepress.

 Janne Sollie, direktør, Direk-

toratet for naturforvaltning

INNLEGG

Fisk

KAN IKKE 

VENTE. Føre 

var-prinsippet 

bør gjelde i vil-

laksforvaltnin-

gen, skriver 

Janne Sollie.

Markedet fungerer

P
er Avseth hevder i innlegget 

«Dumdristig oljestrategi» 

at undertegnede avfeier 

globale energiutfordringer ved å 

vise til gjenværende olje på norsk 

sokkel (DN 19. april). Dette er en 

misvisende fremstilling.

Avseth synes å mene at 

ressursknapphet tilsier at olje-

prisen bare kan stige. Et alter-

nativt syn er at markedet 

fungerer, også for olje, om enn 

langsomt og smertefullt, og at 

prisrisik
o n ad.

det er en prisrisik
o nedad.

Tidsrommet 1974-1985, med 

den gang uvanlig høye olje-

priser, førte til store endringer i 

både etterspørsel og tilbud, og 

til et par tiår med lave priser. 

Realprisen på olje fra 1985 ble 

først gjenoppnådd i 2005. Dette 

mønsteret kan gjenta seg. 

INNLEGG

Olje

OLJEFOR-

SYNINGER. 

Markedet fun-

gerer også for 

olje, skriver 

Øystein Noreng.

LUS. Lakselus er en alvorlig risikofaktor for flere villaksbestander.  

Foto:  Marit Hommedal, NTB Scanpix

 SMAL. Erik Solheim (til 

venstre) definerte bistand som 

politikk. Heikki Holmås bør kun 

fatte de overordnede beslutnin-

gene, og deretter la ekspertene 

ta over. Foto: Kyrre Lien, NTB 

Scanpix

Høyhastighetsbredbånd basert på kostbar kabling i distriktene er ikke samfunns-
økonomisk lønnsomt, skriver Simen Pedersen, Henrik Lindhjem og Ingeborg Rasmussen
i Vista Analyse.

Høy hastighet – lav nytte
INNLEGG
Bredbånd

Simen
 Pedersen.

Henrik 
Lindhjem.

Ingeborg 
Rasmussen.

STATLIG UTBYGGING. I et 
samfunnsøkonomisk 
perspektiv bør staten kun 
finansiere utbygging i de
tilfeller hvor nytten over-
stiger kostnaden, skriver 
artikkelforfatterne. 
Foto: Per Løchen, NTB Scanpix


