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Inorske medier er det, som 
kjent, mange kommentatorer
og få saker. Da må det selv-

sagt bli mange kommentarer per
sak. De mange alvorspregede
kommentarene kan mistolkes.
En sak kan fortone seg alvorlig
nettopp fordi oppstyret er stort.
Men er saken mest alvorlig der
oppstyret er størst?

Norske medier er for
eksempel mer opptatt av økono-
misk ulikhet enn medier i andre
land. Det skjer i et land der ulik-
hetene er svært små. Vi har også 
mye debatt om fattigdom. En
uinformert observatør må tolke
dette som et uttrykk for at
fattigdommen i Norge er et 
stort problem.

Realitetene er at Norge trolig
har mindre fattigdom enn
andre land.

Sammen med de andre
nordiske landene har Norge 
de minste lønnsforskjellene og
de mest generøse velferdsord-
ningene i verden. Mange er
likevel tilsynelatende besatt av 
troen på at ulikheten er
dramatisk økende, at fattig-
dommen er faretruende til-
tagende, og at velferdsstaten
er alvorlig truet.

Dette står i kontrast til forhol-
dene i USA. Der har mediene
inntil nylig vært lite opptatt av 
økonomisk ulikhet og fattigdom
i eget land. Det skjer i et land
som er preget av store forskjeller,
som langt fra kan tilby sosiale
forsikringsordninger for alle, og
som gir nesten halvparten av 
den økonomiske veksten til den
aller rikeste ene prosenten av 
befolkningen.

Forklaringen er enkel. Både
kommentatorene og folk flest
reagerer på ulikhet i lys av 
eksisterende forskjeller. Når de
eksisterende forskjellene er
små, er det lettere å legge merke
til økende ulikhet, enn når de
eksisterende forskjellene er
store. Kort sagt blir de minste
forskjeller lagt merke til i egali-
tære samfunn, mens selv de
største ulikheter går upåaktet
hen i inegalitære samfunn.

Likedan er det med de sosiale
reaksjonene på ulikhet. De er
sterkest når forskjellene er små 
og svakest når de forskjellene er
store.

Når folks uttrykte ønsker om 
mer likhet blir sterkest der ulik-
heten er minst, blir egalitære
samfunn mer stabile enn de
ellers ville vært. Men noe av 
stabiliteten kommer av sutring,
der misnøyen ikke alltid har
objektive grunner.

Forkjærligheten for mer 
likhet innebærer derfor at vi
aldri helt får nyte likheten.

Noe av det samme gjelder i
politikken. I gode demokratiske
regimer blir selv de minste feil-
grep og uregelmessigheter
registrert, kommentert og
debattert, mens selv det mest
alvorlige maktmisbruk går
upåaktet hen i dårlige udemo-
kratiske regimer. Dette synes å 
være en like sterk lovmessighet
og en viktig grunn til at ukor-
rupte regimer forblir ukorrupte.

Målt med den lokale medi-
edekningen fortoner Kenya seg
som mer korrupt enn
Zimbabwe. Nå vet vi bedre. 
Favorisering og korrupsjon står
sentralt i Mugabes maktutø-
velse, men lokale medier i
Zimbabwe kan selvsagt ikke
rapportere fritt om forholdene.
I Kenya står mediene friere.

Her er det et generelt
mønster: Det er tilsynelatende
mest vanstyre der pressefri-

heten er størst. For eksempel
florerer historiene om korrup-
sjon og favorisering når et land
faktisk er i ferd med å ta et
oppgjør med uvesenet. Slik kan
motmakt som begrenser
vanstyret, fortone som proble-
matisk i den forstand at den
registrerte korrupsjonen tilsy-
nelatende er mest alvorlig der
den faktisk går tilbake.

Dessuten kan et dårlig regime 
som systematisk utbytter majo-
riteten for å bestikke en liten
gruppe av støttespillere, få mye
mindre oppmerksomhet enn en
mer tilfeldig favorisering i et
godt regime.

Igjen kan en god normaltil-
stand innebære at små avvik og
feil både er lettere å observere
og fortoner seg mer dramatis
ut fra kommentatorene.

Dette gjelder også her 
hjemme. All politikk dreier
seg i noen grad om tiltak som
nettopp tjener interessene til
dem som sympatiserer med
regjeringens ideologi og poli-
tikk. Men det er strenge regle
De som tjener på politikken, 
ikke være for få; de må ikke h
venner blant de utøvende pol
kerne; og de bør aller helst
omfatte alle i kongeriket.

Når reglene brytes, blir reaksjo-
nene dramatiske. Men akkurat
som i fordelingspolitikken kan
kommentatorenes subjektive
misnøye stå i motsetning til de
objektive grunnene til misnøye.

Ønsket om en effektiv og ren 
politikk kan dessuten innebære
at vi aldri helt får nyte det gode
styresettet og embedsmanns-
staten. Tvert om kan den sterke

årvåkenheten gi overdrevne
reaksjoner.

En konsekvens kan bli et poli-
tisk lederskap som er altfor
redd for å trå feil, og som derfor
tar for få initiativ. Administra-
tivt kan vi få en ineffektiv 
offentlig sektor som er besatt av 
ikke å bli utsatt for kritikk, og
som derfor lager altfor tung-
rodde rutiner.

Paradokset er at en slik inef-
fektiv politikk kan gi effektiv,
politisk uttelling ved valg.

Kalle Moene, professor ved 
Økonomisk institutt, Univer-
sitetet i Oslo
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nok kan en slik

ineffektiv politikk gi
effektiv politisk 
uttelling ved valg

Når smått blir stort
Mye vil ha mer, også av likhet, skikkelighet og rettferdighet.
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GENERELT MØNSTER. Korrupsjon i et svært udemokratisk regime, her representert ved Robert Mugabes Zim-
babwe, får fort mye mindre oppmerksomhet enn en mer tilfeldig favorisering i et godt regime, skriver Kalle
Moene. Foto: Mick Booth, Bloomberg News

«Murene raser! Modeller og
strukturer utfordres!» Normalt
hører man slike rop fra brede lag
av folket, menneskers rop fra 
dypet med krav om forbedringer.
Parolene er litt annerledes i
nabolandet, ifølge Klassekam-
pens svenske kronikør Martin
Klepke.

Hvis Heikki får Jens til å snu, vil
han bli hyllet på denne plass.
Sjefredaktør Arne Strand
lokker med ros på side tre i
Dagsavisen hvis SVs Heikki
Holmås lykkes i kampen mot 
asylbarna.

Hvis du aldri er inhabil, er du
ganske ensom.
Statsminister Jens Stoltenberg 
antyder på pressekonferanse
at den ideelle statsråd er en
svært ensom ulv.

Aldri har Ap hatt en så lojal
gruppe som nå. I gamle dager
hendte det at en kanarifugl brøt
ut av buret og kvitret høyt. Nå 
blir fuglen tatt hånd om i
samme øyeblikk som den
pønsker på et utbrudd.
Sjefredaktør Arne Strand i
Dagsavisen savner gamle
dager da det var flere løse
fugler i Arbeiderpartiets stor-
tingsgruppe.

Denne kildesorteringen interes-
serer meg midt på ryggen. Jeg
har ikke tid til å holde på med
de greiene der, med grønne og
blå poser.
NRK-kjendis Knut Borge
forteller Aften at han ikke
digger miljø og sånn.

Solheim forteller om morsomme
år som miljø – og utviklingsmi-
nister, og nevner regnskapspro-

mmet, markaloven og
atsen i Sri Lanka som noen
øydepunktene.
Nett demonstrerer hvor

t det er for journalister å 
ande regnskap og regnskog.

RETTELSE I herværende
palte hevdet Mímir
Kristjánsson i går at 
Himanshu Gulati blir Norges
te ungdomspartileder med

oritetsbakgrunn. Det
fører ikke riktighet. Norsk-

islandske Mímir Kristjánsson var
leder i Rød Ungdom 2006–2008.
Vi beklager.
Rettelse i Klassekampen
avslører hvor notorisk upålite-
lige enkelte journalister er.

KRAGERØ: En personbil er 
påført skade ved at en person
har gått over panseret på bilen
mens den sto parkert i
Fermannsbakken. Saken er
anmeldt, melder Telemark poli-
tidistrikt. Politiet fikk melding
om saken i halv tre-tiden lørdag
ettermiddag.
KV–Kragerø Blad Vestmar

lestsidensist@dn.no
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Elendig politikk å  
kutte diplomati
Halvard Leira

Deltid bra for 
kvinnelige gründere
Anne Bergvad
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Skjevt om 

oljelønn

P
åstanden om at norske 

oljearbeidere i snitt tjener 

over én million kroner, 

slik det fremgikk av et oppslag i 

DN 20. mars, gir et fullstendig 

feilaktig bilde av realitetene.

I artikkelen ble tall fra Hays 

Oil & Gas presentert: gjennom-

snittslønnen for norske oljear-

beidere er på 1,07 millioner 

kroner. Men gruppene som er 

med i undersøkelsen, utgjør 

bare en del av dem som 

arbeider i norsk oljeindustri.

Bildet ville sett helt anner-

ledes ut dersom grupper som 

arbeider med isolasjon, stillas 

og overflatebehandling (ISO-

fagene), forpleining eller er 

ansatt hos boreoperatørsel-

skaper, var med i tallgrunnlaget. 

Det er de nemlig ikke. Hadde de 

vært det, hadde man ikke vært i 

nærheten av disse tallene.

Operatørselskapene driver 

nærmest rovdrift på sine 

ansatte gjennom utstrakt bruk 

av overtid, i stedet for å ansatte 

flere folk, noe som selvsagt slår 

ut på selektive statistikker som 

denne undersøkelsen.

Vi har framforhandlet tariff-

avtaler som gjør at det skal 

koste operatørselskapene dyrt å 

utløse overtid, men de velger 

altså heller det enn å ansatte 

flere. Det rår ikke vi over. Heller 

ikke rår vi over det faktum at 

mange i oljeindustrien er indivi-

duelt avlønnet, altså ikke går på 

regulativlønn.

At operatørselskapene 

overbyr hverandre i jakten på 

den kompetansen de trenger, 

bidrar sterkt til at slik lønnssta-

tistikk kan «trylles» fram.

 Roy Aleksandersen, tariff-

ansvarlig/1. nestleder SAFE

INNLEGG

Lønn

D-vitamin kan være viktigere enn vi har trodd, 

for både mental og fysisk helse. Ny forskning viser at 

vitamin D-nivået er på sitt aller laveste nå i mars-april.

Ta tran nå!

D
e fleste i Norge har 

tilstrekkelig vitamin D i 

kroppen «når sommer-

dagen ligg utover landet», fordi 

sollyset får huden vår til å 

produsere det selv. Men fra 

september, «når fuglan tar te 

vett og flyg mot sør», går det 

gradvis nedover, helt til det 

lysner i april. 

I perioden av året når sollyset 

ikke er sterkt nok til å gi produk-

sjon av vitamin D i huden, er 

kosten den viktigste kilden til 

dette vitaminet. Feit fisk inne-

holder mest, og hvis du spiser en 

laksemiddag og en makrell-

middag i uken, får du i deg nok 

vitamin D for to–tre dager. 

Om du velger å spise fisken 

rå, stekt eller kokt, har liten 

betydning i denne sammen-

heng: vitamin D-innholdet er 

det samme. Ny forskning viser 

nemlig at vitamin D tåler godt 

både frysing, koking og steking 

uten å tape seg.

Utfordringen er hvordan vi 

kan klare å få nok vitamin D de 

resterende dagene i uken. For 

selv om sjømaten gir viktige 

bidrag både som middag og 

som pålegg, trenger vi litt ekstra 

i de periodene vi får for lite eller 

ingenting fra solen. Gode alter-

nativer er vitamin D-beriket 

melk og margarin, og selvsagt 

tran.

Men hva skal vi egentlig 

bruke vitamin D til? 

Den formen for vitamin D 

som vi får gjennom kosten eller 

fra solen, må omdannes til 

aktive hormoner i lever og nyre, 

for at det skal virke i kroppen 

vår. Den aktive formen for 

vitamin D øker opptaket av 

kalsium og er dermed viktig for 

bein og tenner. 

Vitamin D har også en rolle i 

immunforsvaret og er med å 

bestemme skjebnen til de ulike 

cellene i kroppen. Men de 

senere årene har man funnet ut 

at enzymene som er nødvendig 

for omdanningen av vitamin D 

til aktive hormoner, faktisk også 

er tilste
de inni hjernen vår, og 

der finner vi i tillegg resepto-

rene som formidler effekten av 

vitamin D videre til cellene. 

Dette kan bety at vitamin D har 

en viktig rolle i å opprettholde 

normal hjernefunksjon. 

Lav vitamin D-status blir 

dermed stadig oftere foreslått 

som en av faktorene bak lidelser 

som schizofreni, Alzheimer og 

depresjon. 

Barn født om vinteren eller 

våren, når vitamin D-statusen 

er lav, har større fare for å 

utvikle schizofreni enn barn 

som er født om sommeren eller 

høsten når vitamin D-statusen 

er høy. Sammenhengen er ster-

kere jo lenger vi kommer bort 

fra solrike ekvator. 

Vi vet at antall personer som 

rammes av mentale lidelser i 

Europa, er i ferd med å passere 

det antallet som rammes av 

hjerte-kar-sykdom. Da er det et 

tankekors at det finnes en mulig 

sammenheng mellom vitamin 

D-mangel og mentale lidelser.

Det er selvsagt mulig å vente 

til solen gjør jobben med 

vitamin D-statusen din, men vil 

du gi deg selv et lite forsprang: 

Spis feit fisk, vitamin D-beriket 

mat eller ta tran nå!

 Ingvild Eide Graff, 

forskningssjef, Nasjonalt  

institutt for ernærings- og 

sjømatforskning (NIFES)

FORSKNING VISER 

AT...

LITE VITAMIN 

D. Barn født om 

vinteren eller 

våren, har 

større fare for å 

utvikle schizo-

freni, skriver 

Ingvild Eide 

Graff.
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Hvem: Christensen, Monika H. E., 

mfl. 

Hva: Seasonal and age-realted 

differences in serum 25-hydroxy-

vitamin D, 1.25-dihydroxyvitamin D 

and parathyroidhormone in  

patients from Western Norway.

Hvor: Scandinavian Journal of 

Clinical and Laboratory Investiga-

tion, 2010 (70) 281–286.

Hvem: Nasjonalt institutt for 

ernærings- og sjømatforskning.

Hva: Innhold av næringsstoffer og 

fremmedstoffer i fisk og fiske- 

produkter.

Hvor: www.nifes.no/sjomatdata

Hvem: Harms, L. R., m.fl.  

Hva: Vitamin D and the brain

Hvor: Best practice & research 

clinical endocrinology & meta- 

bolism 2011 (25) 657–669.

Britene vurderer lavere lønn 

på landet enn i byen for offentlig 

ansatte. Ubalansene som gir støtet 

til endringen, har vi også her 

hjemme. Spørsmålet er hvor lenge vi 

kan overse dem.

Lønn 
etter 
bosted

D
en britiske regjeringen 

utfordrer lønnssettingen i 

offentlig sektor. Lønnin-

gene skal variere etter bosted. 

Offentlige ansatte i distriktene 

har høyere lønninger enn 

sammenlignbare i det private 

næringsliv. Og samtidig har de 

lavere levekostnader. Er det en 

god idé å la offentlig ansatte i 

distriktene tjene mindre enn i 

byene?

I Norge får du i offentlig 

sektor omtrent samme lønn 

uansett hvor du bor. Lønninger 

for lærere, sykepleiere, politi og 

andre er bestemt i et nasjonalt 

lønnsregulativ. Stat og 

kommuner praktiserer regula-

tivet ganske likt utover landet. 

Din utdanning, erfaring og jobb 

er viktig for lønna, men du vil få 

omtrent samme lønn om du har 

denne jobben i Oslo eller på 

Hitra.

Det er to lønnsgap som følger 

av den offentlige likelønn. For 

det første vil levestandarden 

variere mellom regioner fordi 

levekostnadene varierer. Vi 

hører mest at ting er dyre i 

distriktene, som bensinprisene. 

Men den store forskjellen 

gjelder kostnaden med å bo. Du 

kan få fin enebolig i distriktene 

for det du betaler for en toroms 

leilighet i Oslo. Og resultatet av 

lønnsutjevningen kan du obser-

vere rundt om i distriktene 

hvor lærerboligene ligger som 

vakre villastrøk de fleste i byen 

bare kan drømme om. Den 

levestandard du får ut av en 

offentlig lønn er høyere i 

distriktene.

Det andre lønnsgapet gjelder 

forholdet mellom offentlig og 

privat. Lønningene i privat 

næringsliv varierer mer etter 

lokale arbeidsmarkeder. Private 

lønninger er høye i pressom-

råder og lavere i distriktene. 

Det er et lønnsgap til fordel for 

de offentlig ansatte i distrik-

tene. Det offentlige betaler 

lønninger etter nasjonale 

tariffer, og det private 

næringsliv i utkanten taper i 

konkurransen om arbeidskraft 

og kompetanse.

Spørsmålet om like offentlige 

lønninger i byer og distrikter er 

blitt et stort strid
stema i britisk 

politikk. Samarbeidsregje-

ringen mellom konservative og 

liberale jakter på sparetiltak for 

statskassen, og en av mulighe-

tene er å sette lavere lønn for 

offentlig ansatte som bor i 

distriktene. 

Regjeringen i London baserer 

seg på nye undersøkelser av 

lønnsgapet mellom offentlig og 

privat sektor. Mens sammen-

lignbare offentlige og private 

lønninger er omtrent lik i 

Det private  

næringsliv i  

utkanten taper i  

konkurransen om  

arbeidskraft og  

kompetanse

London og sørøst, er offentlige 

lønninger mye høyere enn 

private i resten av England. I 

Wales er lønnsgapet beregnet til 

18 prosent til fordel for offentlig 

ansatte. Den britiske regje-

ringen vil slå to fluer i en 

smekk. De kan få ned offentlige 

lønnsutbetalinger og samtidig 

stimulere privat næringsutvik-

ling i distriktene.

Som forventet kommer det 

sterke reaksjoner fra fagfore-

ninger innenfor det offentlige 

og de distriktene det gjelder. 

Ingen vil miste penger. Den 

mulige positive virkning for det 

private næringsliv er ikke like 

synlig.

Lønn som varierer etter 

bosted kan ha samme begrun-

nelse her hjemme – levekostna-

dene varierer og det bør være 

balanse mellom private og 

offentlige arbeidsmarkeder. 

Men den norske distriktsde-

batten er ikke like opptatt av 

næringsutvikling. Vi er fornøyd 

med stor offentlig sektor i 

distriktene som holder på folk. 

Lavere lønn til offentlig ansatte 

vil gjøre det vanskeligere å 

tiltrekke seg kompetanse og vil 

ha negative ringvirkninger i den 

lokale økonomi. Lønninger til 

offentlig ansatte i en region 

virker som en økonomisk over-

føring. Det vil bli sterke 

protester fra regioner og 

offentlig ansatte i distriktene 

mot en slik politikk. Det private 

næringslivs behov for kompe-

tanse når ikke opp i debatten.

Den andre siden av saken er 

at lønnslikhet gir relativt lavere 

levestandard for offentlig 

ansatte i by. Dette blir nok 

oppfattet som positivt i det 

norske politiske miljøet. Det 

bidrar til å holde tilbake flytte-

strømmen til byene. Vekst i 

byene er ikke sett på som særlig 

ønskelig selv om det foregår 

hver dag.

Man kunne vente at en poli-

tikk for regionale lønnsfor-

skjeller i offentlig sektor hadde 

sterk støtte blant offentlig 

ansatte i byene. De kan endog 

argumentere med utjevning og 

rettferdighet, for de må takle 

høyere levekostnader med 

samme lønna. Men slike krav 

hevdes ikke med styrke foran 

lønnsoppgjøret. 

Vi har valgt en regional 

ubalanse hvor offentlig sektor 

har konkurransefordel om 

arbeidskraften i distriktene, 

mens privat sektor har konkur-

ransefordel i byene. Det blir 

spennende å se hvor lenge 

systemet holder.   

 Jørn Rattsø, professor i 

samfunnsøkonomi ved NTNU

 SMÅ FORSKJELLER. I Norge 

får du i offentlig sektor omtrent 

samme lønn uansett hvor du 

bor, skriver artikkelforfatteren. 

Her Sjøfartsdirektoratet i 

Haugesund. Foto: Stein J. Bjørge, 

Aftenposten/Scanpix

DISTRIKTS-

DEBATT. Vi er 

fornøyd med 

stor offentlig 

sektor i distrik-

tene som holder 

på folk, skriver 

Jørn Rattsø.

KRONIKK
JØRN  
RATTSØ

Alt stoff som le ve res til Da gens
Næ rings liv, må pro du se res i 
hen hold   til Vær Var som-pla ka ten.

Da gens Næ rings liv be tin ger
seg ret ten til å lag re og utgi alt 

stoff i avi sen i elek tro nisk form, 
også gjen nom sam ar beids part ne re.

Re dak sjo nen for be hol der seg ret-
ten  til å for kor te inn send te ma nu-
skrip ter .

De batt inn legg ho no re res ikke.
De batt an svar lig:
Vidar Ivarsen,
tlf. 22 00 10 59 – 932 56 059
debatt@dn.no

E-post: debatt@dn.no Te le faks: 22 00 11 10
Ho ved inn legg/kro nikk: Maks 4500 tegn
inklusive mellomrom Un der inn legg/re plikk:
Maks 1500 tegn (ca 250 ord)
Legg ved por trett fo to


