
KOMMENTARKLASSEKAMPENKLASSEKAMPEN 3Onsdag 14. oktober 2020

PÅ TEPPET
En munnfull
Singapore 
Airlines 
ble utsolgt 
i løpet av 
en halv
time da de 
begynte å 
tilby 
middager 
om bord 
på stille
stående fly til de som igjen 
ønsker å kjenne på hvor
dan det er å spise på et fly, 
melder borsen.no.

Vi har alle vårt.

En munnfull II
Bilaget ramser opp deler av 
det pansrede arsenalet i 
Hæren:

Kavaleri der kula skytes 
rett fram.

Eller hest med hjelm og 
blåserør som det kalles på 
bygda.

Å feie for egen dør
Trond 
Giske 
mener, 
ifølge 
Dagbladet, 
at Arbei
derpartiet 
svekkes av 
måten 
partiet rea
gerte på Jan Bøhlers 
overgang til Senterpartiet.

Ja, det er neppe andre 
grunner til partiets katas
trofemålinger.

Rett utfor
Alpinnæringen ber om en 
mer treffsikker kompensa
sjonsordning, melder NTB.

Det har bare vært Klaus 
Kröll.

Jet til helvete
I serien «Hva skulle vi 
gjort uten ekspertene?» 
har vi dag tatt turen til 
NTB.

Byrået kan melde at det 
ikke lenger er travelt på 
flyplassen i Frankfurt.

Mon tro om det er lignen
de tilstander også på andre 
lufthavner.

Vikarvikar
Fiskeridirektoratet ledes 
midlertidig av statistikk
direktør Per Sandberg, 
som er konstituert i 
påvente av at det ansettes 
en vikardirektør, melder 
bilaget.

Underdirektørsjiktet 
begynner å bli litt vel 
oppblåst hvis de må ha en 
egen vikardirektør før de 
kan ansette direktør
vikaren.

teppet@klassekampen.no

Savnet

Gutta krutt

KRONIKK 
&DEBATT

debatt@klassekampen.no

DAGENS SUKK

Valgfrihet kan bare  
måles i penger

HAUK

Sykepleierindeksen viser nå at man med 
vanlig inntekt bare har råd til tre prosent 
av boligene i Oslo. Det som skjer i Oslo, 
kan sammenlignes med det som skjer 
over hele den vestlige verden. Frustra
sjonen øker, og folket stemmer på nye 
partier når de gamle ikke lenger greier å 
levere økonomisk framgang og bedre 
velferd, som boligtilgang. 

Land etter land er i en slik situasjon, og 
det hjelper lite å bygge flere boliger, se 
bare på situasjonen i Irland og Spania 
før finanskrisen. Irlands sosialminister 
Joan Burton på besøk i Oslo 2013 sa det 
slik: «Da boomen var på sitt sterkeste, 
bygde arbeidsinnvandrere boliger for 
fremtidige arbeidsinnvandrere. Det var 
ikke bærekraftig». Nå har innvandrin
gen falt noe, mens bolig som investe
ringsobjekt og nye drivere som korttids
utleie synes å bli stadig mer attraktivt.

Løsningene fokuserer likevel på at 
boliger må bygges raskere og skattes 
hardere, samt at det bør innføres en 
sosial mekanisme knyttet til å komme 
inn på boligmarkedet. Men foreløpig er 
det knapt noen hovedstad som har greid 
å bygge seg ut av boligprisvekst og man
gel. Og spørsmålet er om økte skatter er 
et effektivt virkemiddel, da de som eier 
boligene gjennom selskaper jo vil 
unnslippe i stor grad. Utenlandske eiere 
betaler for eksempel ikke formuesskatt, 
og det er grenser for hvor hardt et 
primærgode som bolig kan skattlegges 
for folk flest. Å opprette sosiale ordnin
ger utenfor det normale boligmarkedet, 
betyr jo at fellesskapet tar regningen for 
et spekulasjonsdrevet boligmarked det 
ikke greier å tøyle. 

Det åpenbare spørsmålet er hvorfor det 
ikke diskuteres mer hvordan etterspør
selen kan reguleres. I mange byer, også 
Oslo, er for eksempel korttidsutleie som 
Airbnb i vekst, noe som svekker boligtil
gangen, hotell og restaurantnæringen, 
det organiserte arbeidslivet og selvsagt 
bomiljøet. Dette er ikke tilfelle bare i 
hovedstaden: på attraktive steder som 
Lofoten er også korttidsleie blitt et stort 
problem idet boligsalgene blir færre og 
lengre leieforhold vanskeligere. I en by 
som Barcelona er det velkjent at Airbnb 
er i ferd med å endre boforholdene i 
byen.

Samtidig er hele ideen om at felles
skapet skal sitte på eierskap til boliger 
for sykepleiere og andre ansatte i store 
statlige arbeidsplasser (med unntak av 

Stortinget) død. Det klareste utslaget av 
dette så vi da Oslo kommune solgte 1744 
sykehusboliger i 2001 til Fredensborg 
Boligutleie, noe som igjen var knyttet til 
etableringen av sykehusforetakene, da 
kommunen mistet kontrollen over 
sykehuset og områdene rundt. Nå skal 
Ullevål flyttes og selges for å gi plass til 
flere boliger. Det hele er komplett.

Men studentboligene har vi fortsatt 
kontroll på. Dog står ikke byggingen i 
forhold til etterspørselen, og her kunne 
det jo vært bygget langt mer og billigere. 
Det ville også redusert prisene i leiemar

kedet og gjort eierskap av sekundærlei
ligheter for utleie mindre attraktivt. 
Dessuten kan studentboligene være mer 
tilpasset studentenes behov, eksempelvis 
ved at fire og fire kunne søke sammen, 
slik som mange gjør ved annen leie. 

Kapitalen akkumulerer både på private 
hender og i fond og det jaktes på stadig 
nye investeringsobjekter. Det å gjøre 
vanlige folks boliger til investeringsob
jekter uten begrensning, betyr at ikke 
bare tidligere sykehusboliger, men etter 
hvert også bygårder og større boligkom
plekser, ender på stadig færre hender. 
Enten det er fond, store selskaper eller 
privatpersoner som eier fra fem boliger 
og oppover. Som en parallell, kan vi 
minne om at et tysk fond nettopp kjøpte 

en større skogeiendom i Namdalen. Jord, 
skog, boliger – og fiskekvoter, bør ikke 
være kapitalens tumleplass. 

Rentefradraget i husholdningene 
fungerer nå i praksis som en finansmar
kedssubsidie som drar opp alle priser 
med 22 prosent, ikke minst tomteprisen. 
I tillegg brukes fradraget like gjerne til 
lån for sekundær og fritidsboliger, og 
slik sett svekkes heller enn styrkes 
boligtilgangen. Rentefradraget bør 
erstattes med blant annet sparestimule
rende tiltak slik at bolig som alternativ 
investering relativt sett blir mindre 

attraktivt. Kapitalen må 
i mye større grad styres 
mot industri og produk
sjon i et land der rundt 
¼ av statsbudsjettet 
kommer fra oljepenger, 
og der økonomien ikke 
omstilles. Dette kan 

ikke primært løses med skatt, men 
derimot med reguleringer som for 
eksempel begrensninger antall boliger 
man har lov å eie. Dessuten kan korttids
utleie begrenses og samfunnet må igjen 
satse på offentlig eide boliger til studen
ter og til store arbeidsplasser, mens 
rentefradraget (verdi 25 milliarder) må 
erstattes av sparestimulerende tiltak. 

Verktøykassen må utvides, og man må 
løse problemet ved roten: Bolig skal 
være et hjem og ikke en vare. 

Chr. Anton Smedshaug,
daglig leder i AgriAnalyse

christian.anton.smedshaug@agrianalyse.no

Økonomene Morten Jerven, Erik S. Reinert, Maria 
Walberg, Rune Skarstein, Chr. Anton Smedshaug og 
Marie S. Martinussen skriver i Klassekampen onsdag.

«Løs problemet ved  
roten: Bolig skal være et 
hjem og ikke en vare»

KRON 
OG MYNT

Chr. Anton Smedshaug

Boligsektoren har blitt kapitalens tumleplass – men kan faktisk temmes.
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ILLU

STR
A

SJO
N

: K
N

U
T LØ

VÅ
S, K

N
U

TLVA
S@

G
M

A
IL.CO

M




